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Про направлення дітей на санаторно-курортне
лікування в санаторно-курортні заклади
(крім туберкульозного профілю)
Відповідно до вимог статей 60, 67 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), статті 6
Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), статей 5, 20
Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ) та з метою удосконалення
організації санаторно-курортного лікування як одного з важливих
етапів комплексного лікування дітей Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок направлення дітей на санаторно-курортне
лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні
заклади (крім туберкульозного профілю), що додається.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій довести цей наказ до відома працівників закладів
охорони здоров'я, відповідальних за організацію
санаторно-курортного лікування дітей, та здійснювати контроль за
його виконанням.
3. Директору Департаменту материнства, дитинства та
санаторного забезпечення Моісеєнко Р.О. забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України відповідно
до норм чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр

В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
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ПОРЯДОК
направлення дітей на санаторно-курортне
лікування відповідно до медичних показань
в санаторно-курортні заклади
(крім туберкульозного профілю)
I. Загальні положення
1. Цей Порядок регламентує процедуру відбору, направлення та
видачу путівок у санаторно-курортні заклади відповідно до медичних
показань (крім туберкульозного профілю), які підпорядковані
Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ).
II. Направлення дітей
на санаторно-курортне лікування
2.1. Потреба в санаторно-курортному лікуванні визначається
лікуючим лікарем відповідно до показань та протипоказань для
направлення дітей на санаторно-курортне лікування в
санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), терміни
лікування (додаток).
2.2. На санаторно-курортне лікування направляють дітей віком
від 5 до 18 років.
2.2.1. Діти з порушенням функцій опорно-рухового апарату, у
тому числі з церебральними паралічами, направляються на
санаторно-курортне лікування у віці з 2 років - за наявності в
санаторно-курортних закладах відділень для дітей раннього віку.
2.3. На санаторно-курортне лікування направляються хворі діти
для:
2.3.1. Відновлення або підтримання стану здоров'я, медичної
реабілітації та запобігання інвалідності.
2.3.2. Закріплення результатів лікування, що досягнуті на
попередньому лікувальному етапі.
2.3.3. Попередження загострень або рецидивів основного
захворювання, лікування супутніх захворювань, підвищення опору
організму.
2.3.4. При потребі включення немедикаментозних
природно-кліматичних чинників до комплексу лікувальних заходів.

2.4. У дитячі санаторно-курортні заклади, де є хірургічні
відділення, направляють дітей, які потребують хірургічного
втручання.
2.5. Терміни перебування дітей в санаторно-курортному закладі
визначаються лікарсько-консультативною комісією цього закладу
залежно від нозологічної форми та загального стану здоров'я,
тривалості і результатів попереднього стаціонарного або
амбулаторного лікування.
2.6. Енурез не є протипоказанням для направлення дітей у
санаторно-курортні заклади.
2.7. Психіатрична допомога дітям у спеціалізованих
(спеціальних) санаторно-курортних закладах надається відповідно до
вимог Закону України "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ).
III. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування
3.1. Відбір дітей диспансерної групи на санаторно-курортне
лікування здійснюється санаторно-курортною відбірковою комісією
закладу охорони здоров'я за місцем диспансерного нагляду дитини
(далі - СКВК) на підставі таких документів, які представляє на
розгляд СКВК лікуючий лікар:
- заява батьків (опікунів за наявності документів, які
підтверджують їх статус);
- довідка для одержання санаторно-курортної путівки з
рекомендацією про профіль санаторно-курортного закладу та пору
року (форма - 070/о) ( va302282-99 );
- виписка з історії розвитку дитини (форма 112/о)
( va302282-99 ), медичної карти амбулаторного хворого (форма
025/о, для юнаків - форма 025-1/о) або з медичної карти
стаціонарного хворого (форма 003/о).
3.2. Рішення про направлення дитини на санаторно-курортне
лікування приймається СКВК після розгляду документів, визначених
пунктом 3.1 розділу III цього Порядку.
3.3. Дітей диспансерної групи, які потребують
санаторно-курортного лікування, заклади охорони здоров'я
забезпечують путівками в дитячі санаторно-курортні заклади,
підпорядковані МОЗ, у плановому порядку згідно з чергою,
встановленою СКВК закладу охорони здоров'я за місцем диспансерного
нагляду дитини, не частіше 1 разу на рік, крім санаторно-курортних
закладів, де є реабілітаційні відділення.

Додаток
III. Показання та протипоказання для направлення дітей із
хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини на
санаторно-курортне лікування
3.1. Показання для направлення дітей із хворобами
кістково-м'язової системи та сполучної тканини на
санаторно-курортне лікування

N
з/п

Код за МКХ10

1
3.1.1
3.1.2

Нозологічна форма

лікування
(міс/дн)

2
M 40
M 41

Термін

3
Порушення постави
Сколіотична

4
1 міс.
2 - 4 міс

хвороба I, II, III ступенів
3.1.3

M 91.1

Хвороба Пертеса (усі
стадії за класифікацією
Рейнберга і усі групи за
класифікацією Caterall)

II і III ст. - 3 - 6
міс, IV ст. - 2 - 4
міс

3.1.4

M 91,

Остеохондропатії інших
локалізацій

II і III ст. – 3 - 6;

M 92,

IV ст. - 2 - 4міс

M 93
3.1.5

M 87

Асептичні некрози кісток
і суглобів усіх локалізацій

II і III ст. 3 - 6 міс;
IV ст. - 2 - 4 міс

3.1.6

M 86.5,

Хронічний остеомієліт
поза
періодом
загострення (після
травматичний,
гематогенний

1 - 2 міс

M 86.6

3.1.7

М 84.4
М 86.3,5,6

Хронічний гематогенний і
після травматичний
остеомієліт, який потребує
потребує хірургичного
хірургічного втручання

2 -5 міс

2 -4 міс

3.1.8

Z42.8

Хворі після хірургичних
втручань на кістковосуглобовому апараті, що
потребують відновлення
порушених функцій

3.1.9

S 32, S 42, S
52, S 62, S 72,
S 82, S 92

Переломи кісток з
консолідацією, наслідки
травм опорно-рухового
апарату в стадії
відновлення

2 - 4 міс

3.1.10 Q 76

Уроджені непрогресуючі
деформації хребта
та плечового пояса

1 - 2 міс

3.1.11 М 16, M 91.1,
Q 65

Юнацький епіфізеоліз
головки стегнової кістки,
дисплазії, уроджені та
набуті деформації
проксимального відділу
стегнової кістки, інша
патологія кульшових
суглобів

2 - 6 міс

3.1.12 М 40.0-2

Юнацький кіфоз (хвороба
Шойєрмана-Мау)

3.1.13 M 42.0

Ювенільний
остеохондроз

2 - 4 міс

2-4 міс
хребта

3.1.14 M 16

Коксартрози різної
етіології

3.1.15 M 24.5

Хворі після операційних

2 - 4 міс

2 - 4 міс

втручань на сухожиллях
та зв'язках, а також
хворі з контрактурами
в суглобах
3.1.16 M 08.0

Ювенільний
ревматоїдний артрит у
фазі ремісії та за
активності I ступеня,
наслідки перенесених
вісцеритів у фазі ремісії та
за І ступеня активності

24 - 48

3.1.17 T 84.0, М 96.8 Ускладнення після
операційних втручань на
суглобах з приводу
ревматоїдного артриту через 6 місяців після
хірургічного втручання

24 -48

3.1.18 M 34.8

Склеродермія (осінньо зимовий
період)

24

3.1.19 М 33

Дерматополіміозит

24-36

3.1.20 Q 67.5,

Уроджена деформація
хребта, запала грудна
клітка,
кільоподібна грудна
клітка,
інші вроджені деформації
грудної клітки

24-36

3.1.21 Q 78.0

Недосконалий

24-36

3.1.22 Т 95.2, Т 95.3

Віддалені наслідки
термічних та хімічних
опіків та відмороження

24-48

3.1.23 М 02

Хронічні артропатії,
хронічні артрити

24-48

Q 67.8

остеогенез

не вище ІІ ступеня
активності
3.1.24 M 81.8

Вторинний остеопороз

24-36

3.2. Протипоказання для направлення дітей із хворобами
кістково-м'язової системи та сполучної тканини на
санаторно-курортне лікування
3.2.1. Остеомієліт у стадії загострення, а також за наявності
нориць з гнійними виділеннями, великих секвестрів.
3.2.2. Сколіотична хвороба IV ступеня.
3.2.3. Захворювання, що супроводжуються патологічною ламкістю
кісток, вираженим остеопорозом.
3.2.4. Усі форми прогресуючих м'язових дистрофій, крім
хворих, які перенесли реконструктивні операційні втручання
3.2.5. Ювенільний ревматоїдний артрит у фазі загострення II III ступенів активності, утрата можливості самообслуговування.

