
Звіт 
про проведення науково-практичної конференції  з міжнародною участю: 

«Медична реабілітація у санаторно-курортних закладах України. Нові технології 

реабілітації хворих на курортах Європи. Сучасні вимоги в організації СПА комплексів на 

курортах та досвід використання СПА процедур у медичній реабілітації»,  

присвяченої  140-річчю курорту Моршин  

(м. Моршин, ДП «СКК «Моршинкурорт», ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 27-28 вересня 2018 року) 

 

27-28 вересня 2018 року на базі Відділення «Палац культури» ДП «СКК 

«Моршинкурорт» (м. Моршин, вул. І.Франка,52) було проведено науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю : «Медична реабілітація у санаторно-курортних 

закладах України. Нові технології реабілітації хворих на курортах Європи. Сучасні вимоги в 

організації СПА комплексів на курортах та досвід використання СПА процедур у медичній 

реабілітації», присвяченої 140-річчю курорту Моршин. 

Конференція присвячена 140-річчю курорту Моршин, наукова тематика конференції 

скерована на обмін досвідом провідних фахівців реабілітаційної медицини України та 

імплементації досягнень європейських спеціалістів в національну медичну галузь, що 

сприятиме подальшому розвитку реабілітаційної медицини в нашій країні. 

Конференція проведена ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» у співпраці з ДП «СКК «Моршинкурорт».  

У рамках конференції було проведено шість пленарних засідань. Також проведено два 

майстер-класи: «Методика застосування реабілітаційної системи «Клітка» в лікуванні 

захворювань опорно-рухової системи» і «Використання природних лікувальних ресурсів – 

суспензії мікроводорослі живої хлорели для СПА процедур в санаторно-курортному та 

реабілітаційному лікуванні».  

На першому пленарному засіданні з вітальним словом з нагоди 140-річчя курорту 

Моршин виступили перший проректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» професор Ерстенюк Г.М.., прозвучали вітання від Голови Правління ГО 

«Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини», д.мед.н., професора КНМУ 

ПДО ім. Шупика Владимирова О.А., к.мед.н., заступника Голови Правління ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» Семикопної Т.В.  

Своїми спогадами в актовій промові про наукові поступи в розвитку курорту Моршин 

поділився д.мед.н., професор Міщук В.Г., звернув увагу на історію співпраці між видатними 

вченими ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»та ДП «СКК 

«Моршинкурорт». Також, на першому пленарному засіданні зав. кафедри реабілітації та 

нетрадиційної медицини, Львівського НМУ ім.Д.Галицького, д.мед.н., професор Андріюк 

Л.В. звернув увагу на необхідність більш широкого застосування методів фізичної та 

медичної реабілітації на первинному та вторинному рівнях медичної допомоги. Д.мед.н., 

професор КНМУ ПДО ім. Шупика Владимиров О.А. у своїй доповіді виклав необхідність 

змін в організації підготовки та перепідготовки фахівців з реабілітаційної медицини 

відповідно до світових міжнародних стандартів.  

У другій частині пленарного засідання учасники конференції мали можливість 

послухати доповідь д.мед.н., професора, завідувача кафедри онкології ХМА ПО  Дудніченка 

О.С. про успішний досвід проведення хіміотерапії онкологічним хворим в умовах санаторно-

курортних закладів. Головний лікар ДП «Клінічний санаторій «Роща», к.мед.н. Журавльов 

В.О. розповів про досвід реабілітації хворих після радикального лікування злоякісних 

новоутворень в умовах санаторію. Д.мед.н., професор., завідувач кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології ОНМУ Юшковська О.Г. 

провела презентацію методичних рекомендацій: Фізична реабілітація жінок після 

радикального лікування раку молочної залози,на етапах ранньої та під гострої реабілітації в 

санаторно-курортних закладах України.  

На третьому пленарному засіданні зачитувалися доповіді з питань реабілітації хворих 

в санаторно-курортних закладах по різноманітних напрямках реабілітації. Так, д.мед.н., 



професора, завідувача кафедри реабілітаційної медицини ОНМУ Шмакова І.П. зупинилась 

на питаннях сучасних напрямків реабілітації хворих з цереброваскулярною патологією.  

Гостя з Польщі курорту Bysko-Zdroj, директор санаторію « Bristol ALT & Medikal 

SPA» Karina Przybylo-Kisielewska, поділилась досвідом лікування хворих з ревматичними і 

ортопедичними захворюваннями мінеральними водами курорту Бусько-Здруй в умовах 

санаторію «Брістоль».  

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітаційної, ерготерапії та 

фізичного виховання, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

Чурпій І.К. розповів про позитивний досвід реабілітації пацієнтів на перитоніт в ранньому 

післяопераційному періоді. 

Андрійчук О.Я., кафедра здоровя людини та фізичної терапії, Східноєвропейський НУ 

ім. Л.Українки доповідала про сучасні методичні основи фізичної терапії хворих на 

дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату. Також, к.мед.н. 

(кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини, Львівського НМУ ім. Д.Галицького) Гдиря 

О.В. розповів про досвід впровадження сучасних засад фізичної та реабілітаційної медицини 

на прикладі програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років. 

Представлені на четвертому пленарному засіданні доповіді переважно стосувались 

сучасних методів лікування та ранньої реабілітації хворих з захворюваннями шлунково-

кишкового тракту. Д.мед.н., професор ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» Драгомерецька Н.В., навела нові підходи до підвищення 

ефективності лікування хворих на ГЕРХ.  

Їжа Г.М. ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

розповів про сучасні можливості комплексного лікування хворих на хронічний вірусний 

гепатит з супутньою НЖХП.  

Викликали жваву наукову дискусію доповідь д.мед.н., професора ДУ «Український 

НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» Драгомерецької Н.В. на тему 

неалкогольної хвороби печінки та шляхів вирішення проблем пов’язаних з нею.  

К.мед.н. Заболотна І.Б. (ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології 

МОЗ України») представила учасникам конференції дані експериментального обґрунтування 

використання мінеральних вод курорту Моршин у лікуванні хворих на неалкогольну жирову 

хворобу печінки. Також, була представлена доповідь Magdalenu Kostron із Польщі, яка 

ділилась досвідом пульмонологічної реабілітації хворих в санаторно-курортному комплексі 

«Соляна копальня»Величка». 

П’яте пленарне засідання було присвячене в основному темам медико-психологічної 

реабілітації. Сердюк О.І.- д.мед.н., професор, головний лікар ДП « Клінічний санаторій 

«Курорт Березовські мінеральні води» поділився в своїй доповіді досвідом санаторно-

курортного етапу реабілітації.  

Представлені на шостому пленарному засіданні доповіді переважно стосувались 

питань збереження та правильного використання природних лікувальних ресурсів. 

К.хім.н. Нікіпелова О.М. (ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології 

МОЗ України») доповіла про перспективу надання статусу курорту державного значення м. 

Моршин. Палієнко Г.Г., ТОВ «Винахідницька науково-виробнича компанія «СПА-системи 

Джерело–Люкс» доповів про переваги електронних автоматичних бюветів і фітобарів 

«Джерело –Люкс». Ковальська В.В. (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» доповідала про сучасні 

проблеми експлуатації, охорони та використання природних лікувальних ресурсів в 

санаторно-курортному(реабілітаційному) лікуванні. 

  

Загально опубліковано тез - 44; 

Опубліковано наукових статей  - 7(науково-практичний журнал «Art of Medicine»); 

Усних доповідей  - 41. 

 

Зареєстровано 185 учасників конференції, серед яких 16 д.мед.н., професорів, 2 к. 

мед.н. доцентів, 21 асистенти, 19 аспірантів із вищих медичних навчальних закладів та 

науково-дослідних установ України.  



ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", м. Івано-Франківськ - 9;  

ДВНЗ "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького", м.Львів - 

3; 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка м. Полтава - 2, 

ДУ"Український НДІ медичної курортології та медичної реабілітації», м. Одеса - 2; 

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків – 3;  

Національна медична академія післядипломної освіти м. Київ – 1 

Українського Католицького університету м. Львів – 1, 

Одеський Національний  Медичний Університет – 2, 

Сумський державний університет – 1, 

Оздоровниці ПрАТ«Укрпрофоздоровниця» - 22, 

ПрАТ «Трускавецькурорт» -3, 

Міський центр нейрореабілітації., м. Київ.- 1, 

Wieliczka’ Salt Mine Health Resort, Poland.-2, 

Bristol Art & Medical SPA, Busko – Zdrój, Poland.-1, 

ДП «СКК «Моршинкурорт» - 81, 

Моршинська міська лікарня – 8, 

Стрийська міська лікарня – 2, 

Стрийська районна лікарня-1 

 

На конференції представлені методичні рекомендації: 

«Фізична реабілітація жінок після радикального лікування раку молочної залози на 

етапах ранньої та підгострої реабілітації в санаторно-курортних закладах України» Установа 

розробник: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Одеський Національний медичний університет. 

Уклдачі : Юшковська О.Г., Семикопна Т.В., Ткаченко О.І., Владімірова Н.І., Кухар Н.М., 

Бондар О.В., Гавловський О.Д. 

  

В програму конференції були включені екскурсійні програми:  

Екскурсія до музею «Ікони Матері Божої» м.Моршин. 

Екскурсія  по лікувальній базі ДП «СКК «Моршинкурорт». 

 

Резолюція конференції: 

1. Забезпечити впровадження в практику центрів медичної реабілітації в тому числі 

відкритих на базі санаторно-курортних закладів України сучасних стандартів і методик 

медичної та медико-психологічної реабілітації згідно світових стандартів. 

2. Надала можливість ознайомитися фахівцям з медичної реабілітації з методиками які 

використання у реабілітаційних центрах країн Європи. 

3. Обговорено досвід медико-психологічної реабілітації воїнів АТО на базі санаторно-

курортних закладів України. 

4. Оцінити доцільність впровадження СПА методик у комплекс медичної і медико-

психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування. 

5. Підвищити рівень обізнаності лікарів лікувально-профілактичних закладів України 

державної і комунальної форм власності з можливостями санаторно-курортного лікування і 

медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах України, що дасть можливість 

покращити відбір хворих до таких закладів. 

6. У рамках конференції проведено засідання за участю провідних фахівців України і 

Європи в галузі медичної реабілітації, медико-психологічної реабілітації, курортології, 

гастроентерології, ендокринології, ортопедії-травматології, урології, гінекології. 

7. Проведено тренінг для працівників оздоровниць м. Моршин «Нові технології 

реабілітації хворих на курортах Європи». 

 

Проректор з наукової роботи                                                      І.П. Вакалюк 


