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Отримувач
послуг психологічної реабілітації:

особа, яка звернулася за психологічною допомогою і
направлена на психологічну реабілітацію, із числа учасників
антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, постраждалих учасників
Революції Гідності, яким установлено один із таких статусів:

•

Постанова№1057від від 27.12.2017р Кабінету Міністрів України

Отримувач
послуг психологічної реабілітації
 учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини
першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту
 особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно
до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;
 учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;
 постраждалий учасник Революції Гідності - відповідно
до статті 16-1 Закону;

•

Постанова№1057від від 27.12.2017р Кабінету Міністрів України

Організація направлення учасників
антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції
Гідності на психологічну реабілітацію
Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг або його законний
представник звертається до замовника послуг за місцем реєстрації або за місцем
фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої
додаються:
 копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або
учасника війни;
 копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції
або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах
антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь
особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення;
 копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності для осіб, які мають
статус постраждалого учасника Революції Гідності.

Організація направлення учасників
антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції
Гідності на психологічну реабілітацію
1. Спеціаліст структурного органу соціального захисту населення протягом
одного робочого дня з дня надходження заяви в обов’язковому порядку
реєструє таку заяву та в разі наявності коштів приймає рішення щодо
укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із
суб’єктом надання послуг ( Санаторій «Моршинкурорт» ), якого обрав
отримувач послуг.
2. Спеціаліст структурного органу орган соціального захисту населення,
суб’єкт надання послуг(Санаторій «Моршинкурорт» ) та отримувач послуг
укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох
примірниках Усі примірники договору про надання послуг із психологічної
реабілітації, підписані керівником стркутрного органу соціального захисту
населення та отримувачем послуг і скріплені печаткою (за наявності)
такого органу, передаються отримувачу послуг разом з направленням на
отриманням послуг із психологічної реабілітації для подальшої передачі
суб’єкту надання послуг. (Санаторій «Моршинкурорт» )
3. Термін психологічної реабілітації -18 днів.

Психологічна реабілітація включає
лікувальні процедури:
• консультація лікаря-гастроентеролога;
• масаж;
• питне лікування мінеральними водами
курорту Моршин;
• мінеральні ванни;
• Аромотерапія;
• лікувальна фізкультура.
Естетотерапія (бібліотерапія, музикотерапія)
Ландшафтотерапія (піші прогулянки, екскурсії
до природних та історичних пам’яток регіону).

Психологічна реабілітація включає:
• проживання, харчування, лікування в санаторії «Моршинкурорт»
• поєднання лікувальних властивостей мінеральних вод Моршина в
комплексі з різними видами психологічної допомоги (психологічна
діагностика, просвіта та інформування, психологічне консультування,
психологічна підтримка та супровід, психотерапія, групова робота,
коучінг емоційного відновлення - арт-терапія, правопівкульний
живопис, тілесна терапія, бодинаміка, дихальні техніки,
майндфулнес, тренінгові програми, направлені на подолання
наслідків пережитого стресу, налагодження стосунків, ефективної
комунікації, пошуку себе та ін., які проводить кризовий психолог,
психотерапевт, травматерапевт, коуч здоров’я, тренер-консультант
Українського інституту Позитивної психотерапії (УІПП), член Української
Спілки Психотерапевтів (УСП), член Української Асоціації Фахівців з
подолання наслідків Психотравмуючих Подій (Психологічна Кризова
Служба) Ростислава Пекарюк

Психологічна реабілітація включає:
лікувальні процедури:
• консультація лікаря-гастроентеролога;
• масаж;
• питне лікування мінеральними водами
курорту Моршин;
• мінеральні ванни;
• Аромотерапія;
• лікувальна фізкультура.
Естетотерапія (бібліотерапія,
музикотерапія)
Ландшафтотерапія (піші прогулянки,
екскурсії до природних та історичних
пам’яток регіону).
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