ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Медичної послуги реабілітації
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації»
Мелітопольської міської ради Запорізької області
Адреса: м. Мелітополь,
Графік роботи:
вул. Вакуленчука, буд.30
Понеділок – Четвер 08:00 – 17:00
тел. (0619) 49-00-22, 097 891 01 61
П'ятниця – 08:00 – 15:45
електронна пошта:
Обідня перерва 12:00 – 12:45
csochelp@mlt.gov.ua
Комплекс реабілітаційних заходів:

Зміст медичної
послуги

Форма надання
медичної
послуги
Термін надання
медичної
послуги

 апаратна фізіотерапія (гальванотерапія,
електрофорез,
ультразвук,
ампліпульс,
магнітотерапія);
 теплолікування;
 синглетно-киснева терапія;
 лікувальний масаж;
 лікувальна фізкультура;
 механотерапія;
 консультування
фізичного
терапевта,
ерготерапевта.
Денна
За рішенням мультидисциплинарної комісії

 Діти та особи з інвалідністю;
Групи пацієнтів

 Особи, в яких неврологічні, ортопедо –
травматичні
захворювання,
наслідки
вроджених
порушень
здоров'я
можуть
привести
до
стійкого
обмеження
життєдіяльності.

Умови надання  Безоплатно - за направленням лікаря
медичної
первинної медичної допомоги або лікуючого

послуги

лікаря;
 Платно - за рахунок отримувача медичних
послуг або третіх осіб.

Документи,
необхідні для
отримання
послуги

Правові
підстави для
надання
медичної
послуги

1. Електронне направлення лікаря первинної
медичної допомоги або лікуючого лікаря на
отримання послуги з медичної реабілітації за
програмою державних фінансових гарантій
медичного обслуговування населення..
2. Паспорт громадянина України/Свідоцтво про
народження (для дітей)..
3. Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника податків.
4. Копія довідки ЛКК про оформлення медичного
висновку про дитину - інваліда віком до 18
років або медичного висновку про дитину –
інваліда віком до 18 років .
5. Виписка з медичної карти амбулаторного
(стаціонарного)
хворого,
форма
якої
затверджена МОЗ України (ф. 027/о).
6. Копія довідки до акту огляду медико –
соціальною експертною комісією (довідка
МСЕК), форма якої затверджена МОЗ України
(для осіб з інвалідністю).
7. Копія індивідуальної програми реабілітації
дитини - інваліда (від 0 до 18 років), форма
якої затверджена МОЗ України (ф. 160/о).
8. Копія індивідуальної програми реабілітації
інваліда від 18 років і старше, форма якої
затверджена МОЗ України (ф. 160/о).
 Закон України «Про реабілітацію осіб з
обмеженнями життєдіяльності»;
 Закон України «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від
31.01.2007 №80 «Про затвердження Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із
комплексної реабілітації (абілітації)»;
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 28.02.2020 №586 «Про затвердження
Порядку направлення пацієнтів до закладів
охорони здоров'я та фізичних осіб –

підприємців, які в установленому законом
порядку одержали ліцензію на впровадження
господарської діяльності з медичної практики
та надають медичну допомогу відповідного
виду»

Підстави для
відмови у
наданні
медичної
послуги

 Якщо за наявних ресурсів Підприємство не має
право або можливості надавати відповідні
послуги згідно з законодавством та ліцензією
на
право
провадження
господарської
діяльності з медичної практики.
 Якщо пацієнт уже отримав послуги за
направленням.
 Якщо за результатами попереднього огляду
лікар Підприємства встановив що пацієнт не
потребує надання
медичних послуг за
направленням.
 Якщо за результатами попереднього огляду
лікар Підприємства встановив що пацієнт має
медичні протипоказання для отримання
медичних послуг.
 Якщо пацієнт не надає письмову згоду на
медичне втручання для отримання медичних
послуг.
 Якщо пацієнт не виконує медичних приписів
або
правил
внутрішнього
розпорядку
Підприємства
за
умови
що
це
не
загрожуватиме життю хворого і здоров'ю
населення.

