
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

№ ЛхЛ

санаторно-курортних закладів

На виконання постанови Правління Фонду соціального страхування 
України від 13 липня 2017 року № 39 «Про затвердження Порядку 
відшкодування витрат за надані послуги з лікування застрахованих осіб та 
членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних 
відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду 
соціального страхування України», наказу управління охорони здоров’я 
Сумської обласної державної адміністрації від 13.12.2017 № 866-ОД «Про 
забезпечення медичного відбору для направлення хворих (застрахованих) осіб 
на лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за 
рахунок коштів Фонду соціального страхування України» та листа управління 
виконавчої дирекції Фонду у Сумській області від 30.10.2017 № 07-724

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору учасників антитерористичної операції 
(далі -  учасників АТО), для направлення до реабілітаційних відділень 
санаторно-курортних закладів, додаток 1.

2. Завідуючим відділеннями, лікарям:
1) неухильно дотримуватись вищезазначеного Порядку;
2) забезпечити роз’яснювальну роботу серед застрахованих учасників 

АТО з приводу можливості реабілітаційного лікування.
3. Голові лікарсько-консультативної комісії щоквартально, до 10 числа 

наступного місяця, інформувати обласного позаштатного спеціаліста з 
експертизи тимчасової непрацездатності Мальовану Н.О. про кількість 
наданих висновків лікарсько-консультативної комісії про необхідність 
направлення на лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних 
закладів та кількість направлених хворих у наростаючому порядку.
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Про порядок відбору для 
направлення учасників АТО 
до реабілітаційних відділень



4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни від 20.03.2017 № 33 «Про створення відбіркової 
комісії госпіталю».

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з медичної 
частини Скоробагату Т.Є.

Начальник І.І.Савенко



Додаток 1 до наказу 

Сумського обласного клінічного 

госпіталю ветеранів війни 

від^ /У Ь / 2018 № </<ґ

Порядок
відбору учасників антитерористичної операції для направлення до 

реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог постанови Правління 
Фонду соціального страхування України від 13 липня 2017 року № 39 <чПро 
затвердження Порядку відшкодування витрат за надані послуги з лікування 
застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у 
реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування України», та визначає механізм направлення 
учасників антитерористичної операції (далі -  АТО) до реабілітаційних відділень 
санаторно-курортних закладів.

2. Направлення до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів 
отримують демобілізовані учасники АТО з числа застрахованих осіб, у супроводі 
членів сім’ї (чоловіка/дружини, неповнолітніх дітей) один раз після демобілізації за 
наявності медичних показань із вільним вибором реабілітаційного відділення 
санаторно-курортного закладу.

3. Планування направлення хворих на реабілітаційне лікування до 
санаторно-курортних закладів здійснюється таким чином, щоб загальний 
термін тимчасової непрацездатності на момент направлення в санаторій не 
перевищував орієнтовні терміни тимчасової непрацездатності при основних 
нозологічних формах і захворюваннях та максимально допустимий (120 днів) 
з урахуванням терміну лікування у реабілітаційному відділенні до 24 днів.

4. Завідуючі відділеннями, лікарі:
1) здійснюють відбір для медико-психологічної реабілітації в

реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів учасників бойових
дій, які приймали участь в антитерористичній операції (далі - учасники АТО),
з дотриманням профілю медичної реабілітації, ураховуючи протипокази та за
наявністю наявних медичних показань:

• ••- порушення адаптації;
- розлади, пов’язані із споживанням їжі;
- неорганічні розлади сну;
- соматоформні розлади;
- неврастенія.

2) при виявленні потреби у медико-психологічній реабілітації протягом 
доби інформують голову лікарсько-консультативної комісії, заступника з 
медичної частини, про потребуючих осіб з числа застрахованих учасників АТО;

3) при виписці хворого, який уклав договір про отримання 
реабілітаційного лікування у санаторно-курортних закладах за рахунок Фонду 
соціального страхування України, застрахованій особі видається:



- виписка з медичної карти стаціонарного хворого;
- відкритий листок непрацездатності, де у графі «стати до роботи» 

здійснюється запис «доліковування в санаторно-курортному закладі» і 
вказується дата початку путівки;

- у графі ЛН «видано новий листок непрацездатності (продовження) 
№» вказується номер нового ЛН, який також заповнюється в стаціонарі 
госпіталю на період доліковування;

- у графі «причина непрацездатності» нового ЛН підкреслюється 
«захворювання загальне -1»; у графі «режим» вказується «санаторний», у 
графі «звільнення від роботи» у першому стовпчику «з якого числа» 
вказується дата початку путівки. В правому верхньому кутку ЛН 
ставиться печатка госпіталю «Для листків непрацездатності».

Подальше оформлення ЛН здійснюється в реабілітаційному 
відділенні санаторно-курортного закладу.

5. Голова лікарсько-консультативної комісії:
1) протягом доби інформує Сумське міське відділення виконавчої 

дирекції фонду соціального страхування у Сумській області (далі -  Фонд), про 
потребу учасників АТО в подальшому лікуванні у реабілітаційному відділенні 
санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю;

2) не пізніше наступного дня з моменту повідомлення про страховий 
випадок, забезпечує запрошення представника Фонду для надання роз’яснення 
про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням застрахованих осіб за 
рахунок коштів Фонду та оформлення заяви про забезпечення реабілітаційним 
лікуванням, при наявності показів, при наявності наступних документів у 
застрахованої особи:

- висновок лікарсько-консультативної комісії госпіталю про необхідність 
направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного 
закладу (додаток 2);

- довідка про участь в антитерористичній операції;
- посвідчення учасника бойових дій;
- паспорт;
- свідоцтво про народження дитини (у разі отримання послуг із 

реабілітаційного лікування дитиною).



Додаток 2 до наказу 

Сумського обласного клінічного 

госпіталю ветеранів війни 

в і д 2018 №
Штамп закладу 
охорони здоров’я України

Висновок лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров’я про необхідність направлення на лікування в 

реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу
№

П.І.Б. (застрахованої особи)___________________
Дата народження_______________________
Адреса місця проживання________________
Місце роботи___________________________

(повна назва)
П.І.Б. та вік дитини________________________________________________

(заповнюється у  разі направлення дитини у  супроводі дорослого)

Перебуває на стаціонарному лікуванні в
(назва відділення)

Діагноз:

Враховуючи
(обгрунтування необхідності лікування )

потребує лікування в реабілітаційному відділенні

(зазначається назва профілю медичної реабілітації)
тривалістю______ днів

Голова ЛКК: 

Члени Ж К :

(П.І.Б.)
( підпис)

(П.І.Б.)
( підпис)

(П.І.Б.)
(підпис)

Печатка
закладу охорони здоров ’я

Дата видачі 20 р.


