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Прем’єр-міністру України 
Денису ШМИГАЛЮ

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо фізіотерапевтичних кабінетів
у сільських амбулаторіях

Шановний Денисе Анатолійовичу!

До мене, як до народного депутата України, надходять звернення мешканців 
Черкащини, що стосуються доступу до медичних послуг у сільській місцевості. 

Суть проблеми полягає в наступному. 
Внаслідок медичної реформи був кардинально зменшений перелік послуг, 

що можуть надаватися медичними закладами у сільських населених пунктах 
(ФАПах та амбулаторіях). 

Яскравим прикладом є амбулаторія у с. Козацьке Звенигородського району 
Черкаської області. У амбулаторії обслуговувались мешканці кількох сіл, 
працювали кваліфіковані лікарі. У облаштованому фізіотерапевтичному кабінеті 
надавалися якісні медичні послуги пацієнтам. 

Однак у зв’язку із медичною реформою  фізіотерапевтичні процедури 
більше не входять до переліку послуг, що можуть надаватися у амбулаторіях.  За 
задумом керівництва медичною галуззю, тепер мешканці села Козацьке і 
навколишніх сіл, яким потрібно проходити курс фізіотерапевтичних процедур, 
без будь-яких проблем можуть отримати ці процедури в найближчому закладі 
медицини вторинного рівня — Звенигородській районній лікарні. Але в 
реальності все зовсім не так, адже від села до цієї лікарні понад 30 км. Автобусне 
сполучення відсутнє, пальне дороге і в дефіциті. Пацієнт для отримання 
фізіотерапевтичних процедур має пішки пройти 4-5 км від села до автодороги, 
там скористатися попутним транспортом до райцентру, дійти до лікарні, а після 
отримання процедур у той же спосіб повернутися додому, витративши багато 
часу і грошей. Як наслідок, пацієнти змушені взагалі відмовлятися від 
фізіотерапії, що негативно впливає на хід їх лікування і взагалі на стан здоров’я 
населення. 

Обладнання амбулаторії в с. Козацьке дозволяє якісно здійснювати 
терапевтичні процедури із використанням електролікування. 

Такі процедури застосовуються:
- для зменшення болю при невралгіях, невритах, нейроміозитах, плекситах, 

радикулітах; 



- для посилення регенеративних процесів, якщо є порушення провідності 
нервових шляхів при травматичних, інфекційних, токсичних невритах, плекситах, 
парезах, паралічах;

- з метою регулюючого впливу на функції центральної нервової системи 
при неврозах, гіпертонічній хворобі І—ІІ стадії, виразковій хворобі, порушеннях 
сну, наслідків контузій, струсів мозку, судинних розладів у ділянці головного 
мозку та кінцівок, що особливо актуально у період війни; 

- для покращення обміну та трофіки тканин;
- для розсмоктування інфільтратів при хронічних та підгострих запальних 

процесах у суглобах, органах малого тазу тощо.
Це вказує на важливість і необхідність надання фізіотерапевтичних 

процедур. Позбавлення доступу населення до таких медичних послуг внаслідок 
медичної реформи є помилкою.

Для вирішення проблеми пропонується наступне.
Амбулаторії в сільській місцевості повинні мати можливість проводити 

фізіотерапевтичні процедури пацієнтам.
Ця мета може бути досягнута шляхом зміни законодавства, що регулює 

медичну галузь, а саме скасування перешкод для надання фізіотерапевтичних 
процедур у закладах первинної ланки. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус 
народного депутата України» —

п р о п о н у ю:

вжити заходів до зміни законодавства у галузі медицини (щодо медичної 
реформи) з метою забезпечення можливості надання фізіотерапевтичних 
процедур у медичних закладах первинної ланки в сільській місцевості 
(амбулаторіях та ФАПах). 

З повагою
Народний депутат    України                                                       Сергій НАГОРНЯК 
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