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АСПЕКТИ СКРИНІНГУ ПРОЯВІВ 
САРКОПЕНІЧНОГО СИНДРОМУ НА ТЛІ 
ОСТЕОАРТРОЗУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ 
О.Є. Алипова, Є.В. Рубан 
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України»

Вступ. Саркопенія (саркопенічний синдром – CПC) 
розглядається сьогодні як є одна з найбільш поши-
рених та недостатньо вивчених вікзалежних патоло-
гій, що призводить до суттєвого порушення рухової 
активності, збільшення ризику падінь, обмеження 
життєдіяльності, погіршення якості та зниження три-
валості життя й зростання смертності пацієнтів у по-
хилому віці і потребує мультипрофесійних підходів.
Згідно з оновленим консенсусом європейської 
робочої групи з саркопенії в людей літнього віку 
(European Working Group on Sarcopenia in Older 
People, EWGSOP, 2019), саркопенія – прогресуюче та 
генералізоване захворювання скелетних м’язів, яке 
асоціюють з підвищеним ризиком падінь, перело-
мів, порушень рухової активності та летальності. Це 
синдром, пов’язаний з прогредієнтною генералізо-
ваною втратою маси та функціональної активності 
(тонусу й сили) скелетної мускулатури.
Водночас, у сучасній літературі недостатньо інфор-
мації щодо питання коморбідного перебігу СПС на 
тлі остеоартрозу (ОА) у хворих похилого віку, зокре-
ма, частоти поширеності, клініко-інструментальних 
характеристик і функціональних обмежень, зокрема, 
в практиці сімейного лікаря.
Основна частина. Мета дослідження. Скри-
нінг-оцінка проявів саркопенічного синдрому у хво-
рих похилого віку з остеоартрозом в практиці сімей-
ного лікаря.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний 
аналіз 112 амбулаторних карт пацієнтів з остеоартро-
зом віком від 60 до 75 років, які знаходилися під  спо-
стереженням сімейного лікаря в КНП «ЦПМСД №9» 
м. Запоріжжя у 2019-2021 рр.
Аналіз даних хворих проводили із застосуван-
ням адаптованої для України версії опитувальника 
«SARC-F: Опитувальник для діагностики саркопе-
нії алгоритму діагностики саркопенії» за редакцією 
Рovoroznyuk VV et al. (2016) [3] з урахуванням онов-
лених критеріїв EWGSOP, 2019) для оціночних шкал 
“Find-Asess-Confirm-Severity (F-A-C-S)“ «Виявити-Оці-
нити-Підтвердити-Тяжкість».
Результати. В результаті проведеного до-
слідження було встановлено превалюван-
ня пацієнтів жіночої статі, що склало 78 (69,6 %) 
випадків. Більшість пацієнтів склали хворі з го-
нартрозом однобічної та двобічної локалізації – 
82 (73,2 %). У 36 (32,1 %) осіб спостерігалися прояви по-
ліостеоартрозу із множинними артрологічними ура-
женнями (колінних, кульшових, суглобів кистей); в 13 
(11,6 %) хворих встановлено зменшення ІМТ, у 22 (19,6 
%) – зафіксовано надлишкову масу тіла, у 34 (30,4 %) 
хворих – ожиріння  переважно І та ІІ ступеня. Аналіз 
даних інструментального дослідження показав на-
явність в 11 (9,8 %) пацієнтів І рентгенологічної стадії 

ОА за Kellgren-Lawrence; в 59 (52,7 %) зафіксовано Ⅱ, 
в 31 (27,7 %) - Ⅲ та в 6 (5,4 % ) Ⅳ стадію захворювання. 
Оперативне втручання з ендопротезуванням сугло-
бів перенесли 5 (4,5 %) хворих.  З метою діагности-
ки ОА 61 (54,5 %) хворим проведена рентгенографія,  
32 (28,6 %) – комп’ютерна або магніторезонансна то-
мографія суглобів; в 19 (17,0%) пацієнтів діагноз ОА 
встановлено клінічно. При аналізі скарг на прийомі 
у сімейного лікаря більше ніж у половини пацієнтів 
– 63 (56,3 %) звернено увагу на такі часті симптоми як 
загальна слабкість, труднощі в піднятті й перенесен-
ні вантажу в 4,5 кг, в ходьбі й пересуванні по кімнаті, 
при вставанні з ліжка та стільця, в підйомі по сходах, 
часті падіння без анамнестичних посилань на вери-
фіковану клінічно значущу соматичну та невроло-
гічну патологію. Такі клінічні прояви необхідно роз-
глядати як патогномонічні для поєднаного перебігу 
СПС на тлі ОА ознаки.
Висновки. Таким чином, за результатами скринін-
гової діагностики СПС на підставі ретроспективного 
аналізу даних амбулаторних карт пацієнтів з пер-
винним ОА, більше половини хворих похилого віку 
мали типові патогномонічні прояви, характерні для 
СПС, що вимагає подальшого поглибленого обсте-
ження і розробки персоніфікованих алгоритмів  ін-
тегрованого ведення даної категорії хворих в умовах 
первинної ланки медичної допомоги, у тому числі із 
залученням спеціалістів фізичної та реабілітаційної 
медицини Для скринінг-діагностики саркопенічно-
го синдрому у хворих похилого віку на ОА в практиці 
сімейного лікаря доцільно застосування інформа-
тивного, доступного й простого в інтерпретації опи-
тувальника SARC-F.
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ТЕЛЕМЕДИЧНІ КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЙНІ 
ВТРУЧАННЯ – МОЖЛИВОСТІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ
Т.М. Амеліна 
Буковинський державний медичний університет

Вступ. Потреба у вторинній профілактиці серце-
во-судинних інцидентів існує безперервно впро-
довж усього життя. Доведений вплив кардіологіч-
ної реабілітації (КР) у напрямку клінічної стабілізації 
захворювання, значного скорочення частоти гос-
піталізацій, зростання толерантності до фізичних 
навантажень, попередження несприятливих сер-
цево-судинних подій і передчасної смерті, покра-
щення психосоціального та професійного статусу. 
Незважаючи на переконливу доказову базу і чіткі 
рекомендації, доступ до КР в усьому світі залишаєть-
ся низьким. Лише 38% країн світу мають програми 
КР, при цьому 68% цих програм працюють у країнах 
з високим рівнем доходу, 28,2% - у країнах з середнім 
рівнем та лише 8,3% - у країнах з низьким рівнем 
доходу [Коваленко В.М., 2020]. Значно вплинула на 
сучасне різке зниження реабілітаційних втручань 
серед пацієнтів, що підлягають обов’язковій КР, пан-
демія COVID-19. Через дистанціювання та обмежен-
ня амбулаторної медичної допомоги реабілітаційні 
послуги були припинені в більшості європейських 
країн [Negrini S. et al., 2020]. Однак, кількість пацієн-
тів, що потребують реабілітаційних послуг значно 
зросла, в тому числі, серед постковідних пацієнтів з 
серцево-судинними розладами. 
Основна частина. Сучасним викликом стало умож-
ливлення доступності до реабілітаційних послуг в 
умовах дотримання карантинних вимог. Актуальної 
потреби набула телереабілітація (ТР), яка має на меті 
надання особі своєчасної реабілітаційної допомоги 
належної якості, консультування і супервізії з вико-
ристанням засобів дистанційного зв’язку у формі 
обміну інформацією в електронному вигляді, у тому 
числі, шляхом передачі електронних повідомлень, 
проведення відеоконференцій. 
Низка досліджень засвідчили високу безпечність і 
максимальну ефективність дистанційної КР, зокре-
ма, TELEREH-HF, TRiCH, Fit@Home підтверджують 
зростання споживання кисню, покращення якості 
життя, добру переносимість, відсутність серйозних 
побічних явищ під час виконання фізичних наван-
тажень та доводять, що дистанційна реабілітація є 
не менш ефективною, ніж у медичному закладі. ТР 
забезпечує об’єктивний зворотній зв’язок і дозволяє 
пацієнтам відстежувати власний прогрес, покращує 
навички самоконтролю пацієнтів та, згодом, формує 
позитивні стійкі зміни поведінки. Метааналіз Kotb 
А. et al. засвідчив, що телефонна підтримка під час 
КР зменшує почуття тривоги і депресії, покращує рі-
вень АТ, сприяє відмові від куріння.
Комплексна послуга ТР вимагає кількох складових 
ефективного втручання: оцінка та вибір пацієнта на 
основі протипоказань для дистанційного тренуван-
ня, спостереження за пацієнтом та моніторинг, зво-
ротній зв’язок із пацієнтом за допомогою телефону, 
електронної пошти, текстових повідомлень, соці-

альних мереж, відеоконсультацій. Телереабілітацій-
ні втручання рекомендовано починати з особистої 
консультації для оцінки профілю ризику пацієнта, 
його фізичних можливостей, психосоціальних фак-
торів, встановлення цілей реабілітації, вибір безпеч-
них фізичних тренувань. Послуги з ТР мають нада-
вати мультидисциплінарні реабілітаційні команди 
з формуванням індивідуального реабілітаційного 
плану на основі міжнародної класифікації функціо-
нування, обмеження життєдіяльності та здоров’я та 
повинні включати все складові КР - фізичні трену-
вання, модифікацію способу життя, освіту та психо-
логічні втручання. Безпечність фізичного наванта-
ження найбільше викликає пересторогу та досить 
часто саме кінезіофобія слугує перешкодою для 
ефективної КР. Обґрунтовано розпочинати з дистан-
ційного низькоінтенсивного тренування у поєднан-
ні з вправами на опір і гнучкість, які обираються ін-
дивідуально. Для пацієнтів із дуже високим ризиком 
альтернативою може бути зосередженість на інших 
компонентах комплексної КР. В якості ефективного 
заходу безпеки під час виконання фізичних вправ, 
особливо на початку КР та в групі пацієнтів високого 
ризику, є присутність члена сім’ї або іншої особи, яка 
також має пройти відповідне навчання мультидис-
циплінарною командою. Це дозволить контролюва-
ти ефективність, безпечність і технічне виконання 
зворотнього зв’язку з реабілітаційною командою. 
ТР має ряд переваг та не поступається в ефективнос-
ті амбулаторним втручанням, звісно, за умови інди-
відуальної ретельної оцінки всіх її складових. Серед 
переваг даного альтернативного або додаткового 
методу реабілітації слід відзначити доступність для 
пацієнта в отриманні кваліфікованої реабілітаційної 
допомоги, розвиток самодисципліни, контроль рухо-
вої активності, зменшення шкідливих звичок, посту-
повий розвиток впевненості та формування корис-
них звичок, економічну та фінансову вигоду. Однак, 
є певні перешкоди до максимального охоплення КР 
пацієнтів, що мають потребу в реабілітації. Досвід ко-
лег привів до визнання низки проблем, пов’язаних 
із впровадженням телемедицини, зокрема, органі-
зація та структура дистанційного медичного обслу-
говування, збереження конфіденційності пацієнтів, 
відшкодування вартості послуг, технічні обмеження 
[S. Garfan et al. 2021]. Технологічні бар’єри (відсутність 
пристроїв, погане з’єднання, відсутність навиків у 
пацієнтів) обмежують максимальну доступність ТР. 
Крім того, існує потреба в модифікації та вдоскона-
ленні щоденників для контролю індивідуального 
реабілітаційного плану, валідизації шкал для оцінки 
пацієнтів, створенні уніфікованих складових контр-
олю ефективності та безпеки під час реабілітації в 
домашніх умовах. Ці питання є надважливими та 
потребують вирішення в короткі терміни з метою 
збільшення доступності для пацієнтів з серцево-су-
динною патологією, відсоток яких значно зріс.
Дослідження Американської кардіологічної асоціа-
ції (2020) виявило, що під час пандемії COVID-19 рі-
вень участі в програмі дистанційної кардіологічної 
реабілітації зріс: до COVID-19 понад 50% пацієнтів не 
проходили жодного виду реабілітації після виписки, 
а 3% проходили дистанційну реабілітацію; після за-
криття амбулаторних програм 69% пацієнтів брали 
участь у програмі дистанційної реабілітації; під час 
пандемії лише 20% пацієнтів після виписки не отри-
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мували жодних послуг з КР.

Висновок. Телереабілітація є перспективним аль-
тернативним напрямком кардіореабілітаційних 
втручань, що має на меті забезпечити максималь-
ну доступність і ефективність реабілітаційних втру-
чань, попередити дестабілізацію та прогресування 
серцево-судинної патології, покращити якість життя 
шляхом формування довгострокової позитивної змі-
ни поведінки пацієнтів.
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медицини, фізичної реабілітації та спортивної медици-
ни Буковинського державного медичного університету, 
к.мед.н.
м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 5, кв. 3. 
+380509568543.
amelinatania@gmail.com
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ДОСВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ З ГОСТРОЇ 
ДИТЯЧОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» МОЗ УКРАЇНИ
Андрєєв П.В., Торопчина М.В.
Національна дитяча спеціалізована лікарня 
«ОХМАТДИТ» МОЗ України

Вступ. За підтримки МОЗ України, ВООЗ та проєк-
тів міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я, 
впроваджуються фізична терапія, ерготерапія, тера-
пія мови та мовлення, доказова фізична та реабіліта-
ційна медицина в державних установах. Прикладом 
цього стало створення гострого дитячого реабіліта-
ційного відділення на базі стаціонару Національної 
Дитячої Спеціалізованої Лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ 
України з впровадженням посад «фізичний терапе-
вт», «лікар з фізичної та реабілітаційної медицини» та 
«ерготерапевт» у штат відділення.  
Мета. Використання доказових методів реабілітації, 
міжнародних стандартизованих та нестандартизо-
ваних шкал оцінки пацієнтів у практичній діяльно-
сті НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України. Мультидисци-
плінарна команда фахівців відділення реабілітації 
працює на основі біопсихосоціальної моделі Між-
народної класифікації функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я, Діти та Підлітки (далі 
-МКФ-ДП) та застосовує категорійний профіль МКФ 
з постановкою індивідуальних цілей для кожного 
пацієнта. 
Методи. Мобільна бригада з лікаря ФРМ, фізичних 
терапевтів, ерготерапевтів, асистентів фізичних те-
рапевтів, терапевта мови та мовлення надає реабі-
літаційні послуги безпосередньо у палатах профіль-
них відділень (відділення реанімації, нейрохірургії, 
травматології та ортопедії). А також команда фахівців 

працює у відділенні реабілітації, у залах фізичної те-
рапії високої та низької інтенсивності, кабінетах ер-
готерапії та взаємодіє з Центром медико-психоло-
гічної та соціально-реабілітаційної допомоги НДСЛ 
«ОХМАТДИТ» МОЗ України. Фахівці відділення го-
строї реабілітації використовують інструменти оцін-
ки стану функціонування пацієнтів, постановку інди-
відуальних цілей за SMART форматом, категорійний 
профіль МКФ у реабілітаційних планах, визначають 
прогноз та можливість переходу на наступний етап. 
Висновки. Впроваджена співпраця відділення го-
строї дитячої реабілітації та профільних відділень 
(реанімації, дитячої нейрохірургії, ортопедії та трав-
матології).  Фізичний терапевт починає свою робо-
ту впродовж перших 48 годин після гострого стану. 
Складання індивідуального плану реабілітації відбу-
вається мультидисциплінарною командою, яка скла-
дається з лікаря ФРМ, фізичних терапевтів, ерготе-
рапевтів, асистентів фізичних терапевтів, терапевта 
мови та мовлення, психолога. Локальним наказом 
була затверджена форма індивідуального плану ре-
абілітації з профілем МКФ (рівні функції, активності 
та участі прописані для кожного пацієнта окремо та 
визначені за балами від 0 до 4, де 0 відсутність по-
рушень та 4 абсолютні порушення) та короткотрива-
лими і довготривалими цілями за SMART- форматом. 
Таким чином, пацієнтам надаються послуги з гострої 
реабілітації якомога швидше при умові відсутності 
протипоказань згідно міжнародним стандартам.

―
Авторська довідка.
Андрєєв Павло Валерійович, лікар ФРМ, завідувач відді-
лення гострої дитячої реабілітації, НДСЛ «ОХМАТДИТ», м. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 
У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ГЕМОРАГІЧНОГО 
ІНСУЛЬТУ
Л.В. Андріюк1, Т.П. Гарник2, І.В. Магулка1, О.В. Гдиря1

1Львівський національний медичний університет 
ім. Данила Галицького
2Таврійський національний університет імені 
В.І. Вернадського

Вступ. В Україні рівень інвалідизації через 1 рік після 
перенесеного інсульту становить від 76 до 85%, тоді 
як у країнах Західної Європи - 25-30%. що свідчить 
про недостатній рівень організації лікувального та 
реабілітаційного процесу.
Більшість пацієнтів, які вижили після інсульту, стають 
інвалідами, 20-25%,з них до кінця життя потребують 
сторонньої допомоги, значна частина потребує до-
гляду родичів працездатного віку, що визначає соці-
ально-економічну значущість цієї проблеми.
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В літературі недостатньо інформації про проблеми 
ведення пацієнтів з паренхіматозними півкульови-
ми геморагічними інсультами у пізньому реабілі-
таційному періоді, немає даних про призначення 
комплексних методик з використанням комплемен-
тарних.методів в мультидисциплінарній реабілітації.
Мета дослідження - удосконалення діагностики 
станів та стратегії реабілітації пацієнтів з геморагіч-
ним інсультом в пізньому відновному та резидуаль-
ному періодах, шляхом застосування індивідуальної 
(персоніфікованої) комплексної поетапної реабіліта-
ції на основі клініко-лабораторного обстеження. 
Основна частина. В дослідження були включені 116 
пацієнтів. До критеріїв включення відносили: пра-
цездатний вік (18-60 років), півкульовий паренхіма-
тозний геморагічний інсульт головного мозку, пізній 
відновний та резидуальний періоди захворювання 
(6-24 місяців). Критеріями виключення були: гідро-
цефалія, артеріо-венозні мальформації, ішемічний 
інсульт, інсульт у вертебробазилярному басейні, ін-
сульт стовбурової локалізації,, субарахноїдальний 
крововилив, злоякісний перебіг артеріальної гіпер-
тензії, інфаркт міокарду, супутні захворювання в ста-
дії декомпенсації.
Пацієнти з перенесеним геморагічним інсультом, 
які брали участь у дослідженні, характеризувалися 
поєднанням ведучих судинних захворювань - ар-
теріальної гіпертензії і атеросклерозу. Діагностика 
форми судинної патології головного мозку спирала-
ся на типові клінічні характеристики захворювання 
та дані лабораторно-інструментальних методів об-
стеження.
Усіх дацієнтів шляхом рандомізації було поділено на 
2 групи. Основну групу склали 66 пацієнтів, середній 
вік становив 46,4±10,4 роки, серед них 35 чоловцав 
та 31 жінка. Контрольну групу склали 50 осіб, серед-
ній вік становив 44,2±9,9 років, серед них 27 чоловік, 
23 жінки. Пацієнти обох груп були співставлені по 
віку, статі та важкості захворювання, за результатами 
бальних оціночних шкал та біохімічними показни-
ками. Пацієнти основної і контрольної групи пере-
несли геморагічний інсульт від 6 міс. до 2 років на 
початок проведення нами активних реабілітаційних 
заходів.
Пацієнтам контрольної групи призначалась меди-
каментозна терапія, фізіотерапевтичні засоби та 
фізичні методи реабілітації, без додавання компле-
ментарних методів лікування. Пацієнтам контроль-
ної групи призначався електрофорез (нікотинова 
кислота) на шийно-комірцеву зону, електростиму-
ляція і озокерито-парафінові аплікації на паретич-
ні кінцівки, магнітотерапія - змінне магнітне поле 
паравертебрально на ділянку проекції нижньо-
шийних-верхньогрудних сегментів, лікувальну фіз-
культуру. Пацієнти контрольної групи проходили 
стаціонарне лікування протягом 14-20 днів, подаль-
ша реабілітація пацієнтів цієї групи продовжувалась 
в амбулаторних умовах, рекомендували продовжи-
ти заняття ЛФК, масаж, медикаментозне лікування. 
Пацієнтам основної групи протягом 3 місяців при-
значали комплекс реабілітаційних заходів, який 
включав 5 етапів з додаванням натуропатичннх ме-
тодів (голкорефлексо-, апі-, гірудо та мануальну те-
рапію).
В результаті проведеного лікування у пацієнтій 

основної і контрольної групи спостерігали достовір-
но позитивну динаміку неврологічного статусу (за 
шкалою NIHSS) з 14,9±0,14 до 13,7±0,15 балів (р<0,01) 
у пацієнтів основної групи та з 14,8±0,18 до 13,9±0,22 
балів (р<0,01) у пацієнтів контрольної групи після 
проведеного лікування в порівнянні із станом при 
поступленні. Проте, при порівнянні результатів да-
ної шкали між основною та контрольною групою 
достовірної різниці у результатах після проведеного 
лікування не виявлено (р>0,05).
Спостерігали достовірно позитивну динаміку, за 
шкалою Ренкіна у пацієнтів обох груп: з 3,39±0,06 
до 2,4±0,05 балів (р<0,01) у пацієнтів основної гру-
пи та з З,4±0,07 до 2,6±0,08 балів (р<0,01) у пацієнтів 
контрольної групи після проведеного лікування в 
порівнянні із станом при поступленні. Проте, при 
порівнянні між результатами пацієнтів основної та 
контрольної груп після проведеного лікування до-
стовірної різниці не виявлено (р>0,05).
При дослідженні залежності пацієнтів від оточуючих 
за індексом Бартеля спостерігали достовірне по-
кращення показників в обох групах, з 63,48±0,3„4 до 
7б,4±0,49 балів (р<0,001) у пацієнтів основної групи 
та з 63,5±0,32 до 70,6±0,48 балів (р<0,001) у пацієнтів 
контрольної групи. Спостерігали достовірно кращі 
показники незалежності від оточуючих у пацієнтів 
основної групи після місяця та після трьох місяців 
реабілітації (р<0,001).
При дослідженні за шкалою Ашворт відзначали до-
стовірне зменшення спастичності м’язів в пацієнтів і 
основної групи - з 3,15±0,04 до 2,8±0,0б бала (р<0,01), 
і контрольної - з 3,18±0,05 до 3,0±0,09 бала (р<0,05). 
При порівнянні даних між результатами основної та 
контрольної груп між собою не спостерігали досто-
вірної різниці в результатах після місяця реабілітації’ 
та після трьох місяців відновної терапії (р>0,05).
Дослідження когнітивних функцій за шкалою MMSE, 
виявило достовірно позитивну динаміку у пацієн-
тів обох груп, з 17,1±0,09 до 20,3±0,22 балів (р<0,001) у 
пацієнтів основної групи таз 17±0,1 до 19±0,09 балів 
(р<0,001) в групі порівняння. Проте, показники ког-
нітивних функцій пацієнтів основної групи були до-
стовірно кращими, ніж в контрольній, після місяця 
та після трьох місяців відновної терапії (р<0,001).
В результаті призначення комплексної, поетапної 
методики відновлення пацієнтів з перенесеним па-
ренхіматозним півкульовим геморагічним інсультом 
у пізньому відновному періоді із додатковим вико-
ристанням комплементарних методів спостерігали 
достовірне покращення психо-емоційного стану. 
Так, відмічали достовірно позитивну динаміку у паці-
єнтів основної і контрольної групи за шкалою Монт-
гомері Асберг (з 25,5±0,11 до І4,2±0,16 балів (р<0,001) 
у пацієнтів основної групи та з 25,7±0,16 до 15,4±0,11 
балів (р<0,001) у контрольній групі). За шкалою Бека 
у пацієнтів основної групи спостерігали зменшен-
ня депресивних розладів з 23,2±0,1 до 13,7±0,25 ба-
лів (р<0,001) та з 23,4±0,12 до 14,7±0,13 балів (р<0,001) 
в контрольній групі. Отримані показники за шкала-
ми Бека, Монтгомері Асберг в основній групі були 
достовірно кращими, ніж результати в контрольній 
групі після місяця реабілітації (р<0,001) та після трьох 
місяців відновної терапії (р<0,001, р<0,01).
Отримані результати свідчать про кращу адаптацію 
до існуючого дефіциту, відновлення самообслуго-
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вування організму та зменшення проявів функціо-
нальної неспроможності при комплексному підході 
до відновлення пацієнтів, що перенесли геморагіч-
ний інсульт у відновному періоді в порівнянні із тра-
диційними методиками. Це підтверджено також да-
ними експертних оцінок.
Проведено інтегральну оцінку ефективності ре-
абілітації шляхом використання адитивної функ-
ції висновків експертів. Базисна процедура інте-
гральної оцінки базується на чотирьох показниках: 
функціональної неспроможності, функціональної 
незалежності, психоемоційного стану, вираженості 
когнітивних порушень. Визначено формулу розра-
хунку та діапазони значень даного показника.
Висновок. На основі результатів дослідження ви-
явлено достовірно вищу ефективність поєднання 
різних видів та методик реабілітації у відновному 
періоді геморагічного інсульту. Це обумовлює від-
повідну лікувальну вигоду у плануванні відновних 
заходів.
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нила Галицького, доцент кафедри реабілітації та нетра-
диційної медицини, кандидат медичних наук Гдиря Окса-
на Валентинівна, м. Львів, просп. Червоної Калиини 68, 
+380676741677.  ohdyrya@ukr.net
Таврійський національний університет імені В.І. Вер-
надського,  професор кафедри фізичного вихован-
ня, спорту і здоров’я людини, доктор медичних наук 
Гарник Тетяна Петрівна, м. Київ, +380503530326, 
phitotherapy.chasopys@gmail.com

―

ВИКОРИСТАННЯ СТАБІЛОПЛАТФОРМИ 
В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З 
НЕСТАБІЛЬНІСТЮ ХРЕБТА
О.В. Фаріон-Навольська, І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк, 
А.О. Голяченко,  І.І. Камишна, Ю.В. Завіднюк, Г.О. 
Стельмах, Н.Р. Макарчук
Тернопільський національний медичний 
університет імені   І.Я.Горбачевського МОЗ України

Вступ. У сучасних умовах зросла частка статичного 
навантаження на хребет, яке в поєднанні з незруч-
ною позою тіла, гіподинамією та значним стресовим 
навантаженням призводить  до нестабільності хре-
бетно-рухових сегментів, в переважно в шийному 
та поперековому відділах. Якщо для нестабільності 
поперекового відділу хребта характерні такі усклад-
нення, як защемлення нервових корінців, спондило-
лістез, спондильоз, протрузії міжхребцевих дисків, 

то для нестабільності шийного відділу характерне 
порушення в вертебро-базилярній системі кровоо-
бігу (головні болі, шум у вухах, головокружіння, зни-
ження гостроти зору, порушення пам’яті) та прояви 
вегето-судинної дистонії. Важким ускладненням не-
стабільності хребта є розвиток кили міжхребцевого 
диску. Тому актуальним є завдання профілактики, 
ранньої діагностики та своєчасної реабілітації неста-
більності хребта.
Основна частина. Метою роботи було визначен-
ня ефективності використання стабілоплатформи 
TYMO в терапії нестабільності хребта та розробка 
методики проведення процедури для використан-
ня у відділеннях реабілітації, в неврології, ортопедіїї 
та травматології.
Стабілоплатформа TYMO - це багатофункціональ-
на реабілітаційна система оцінки та терапії верхніх, 
нижніх кінцівок та тулуба. TYMO дозволяє досягну-
ти максимального результату завдяки спеціальному 
програмному забезпеченню з системою зворотньо-
го зв’язку та мотивації пацієнта. Система TYMO доз-
воляє проводити діагностику і терапію в статично-
му та динамічному режимах. Використовується для 
оцінки сили, розподілу ваги, руху. Дані функції є ос-
новними для терапевтичної оцінки координації, си-
метрії, балансу.
Для проведення дослідження щодо визначення 
ефективності роботи з стабілоплатформою при не-
стабільності шийного та поперекового відділів хреб-
та було сформовано 3 групи: 
1 група - контрольна: Здорові особи, які не мають 

скарг стосовно болей в ділянці хребта та обме-
ження рухів. Вік 25-30 років. Стабілоплатформу 
використовували для проведення дослідження та 
оцінки постурального балансу у здорових осіб.

2 група: Пацієнти з нестабільністю шийного відділу 
хребта. Вік 25-60 років. Пацієнтам проводили фі-
зіотерапевтичне лікування (магнітотерапія, лазе-
ротерапія, ампліпульстерапія) та кінезіотерапію. 
Стабілоплатформа використовувалась для обсте-
ження та проведення терапії.

3 група: Пацієнти з нестабільністю поперекового 
відділу хребта. Вік 27-60 років. Проводили фізіоте-
рапевтичне лікування (магнітотерапія, лазероте-
рапя, ампліпульстерапія) та кінезіотерапія. Стабі-
лоплатформа використовувалась для обстеження 
та проведення терапії. 

Після використання роботизованої стабілоплатфор-
ми TYMO отримали наступні результати:
• Зменшення рівня болю за ВАШ з 5-7 балів до 1 

балу в 2-й групі та до 3 балів в 3-й групі;
• Покращення клінічної та неврологічної симпто-

матики у пацієнтів після 2-ї процедури (2-а група), 
після 3-ої процедури ( 3-я група);

• Відновлення індексу стабільності та коефіцієнту 
Ромберга (згідно даних програмного забезпечен-
ня  системи TYMO) в обох групах.

• Покращення кровопостачання у вертебро-бази-
лярному басейні в 2-й групі (зменшення частоти 
головних болей, головокружіння, покращення 
пам’яті, уваги);

• Збільшення працездатності пацієнтів, покращен-
ня психоемоційного стану та сну.
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Висновок. Застосування стабілоплатформи для ре-
абілітації пацієнтів з нестабільністю хребта сприяє 
ефективному покращенню загального стану, пра-
цездатності, якості сну; поліпшенню функціональної 
стабільності хребта; зменшенню больових відчуттів 
та клінічної симптоматики, що дозволяє рекоменду-
вати застосування роботизованої стабілоплатформи 
з біологічним зворотнім зв’язком TYMO в реабілітації 
пацієнтів з нестабільністю хребта

―
Авторська довідка.
Бакалюк Тетяна Григорівна, докт. мед. наук, професор, 
м. Тернопіль, вул. Чехова, 12. tel. +380988364164; e-mail: 
tanita5d@ukr.net  

―

МОДЕЛЬ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
З БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПРИ 
ОСТЕОХОНДРОЗІ ГРУДНОГО 
ВІДДІЛУ ХРЕБТА ТА СЕРЦЕВО-
СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА ОСНОВІ 
РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ
Борзих Н.О., Рой І.В., Пилипенко О.В., Катюкова Л.Д., 
Кудрін А.П., Мосійчук С.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України»

Тривалі особисті спостереження та аналіз літератур-
них джерел свідчать про значний відсоток негатив-
них результатів у лікуванні больового синдрому при 
остеохондрозі грудного відділу хребта (Угринчук 
С.М., 2021; Луцик А.А. та співавт., 1998). Це спонукало 
нас до пошуку відповіді на це запитання. 
Проведене нами ретроспективне дослідження, яке 
було направлено на визначення кількості пацієн-
тів що мали незначний ефект після застосування 
загальноприйнятих схем відновного лікування. Ре-
тельне вивчення матеріалу дозволило нам вста-
новити відсоток таких хворих - 21,0 % (91). Саме цій 
категорії хворих і присвячене наше дослідження. 
Пацієнти  були додатково обстежені кардіологом із 
застосуванням додаткових інструментальних мето-
дів, таких як електрокардіограма та ехокардіографія. 
В результаті було підтверджено наявність серце-
во-судинної патології. 
Запропонована модель лікування цих пацієнтів з 
больовим синдромом. На основі моделі розоблена 
програма відновного лікування, яка включала в себе 
застосування лікувальної гімнастики, масажу, фізіо-
терапевтичних процедур, мануальної, ударно-хви-
льової та медикаментозної терапії. Окрему групу 
складали хворі з призначенням колаген-терапії та 
збагаченої тромбоцитами плазми крові (PRP-тера-
пія). Кожен із зазначених методів мав свої особливос-
ті при застосуванні у хворих з поєднаною патологією. 

Для призначення лікувальної гімнастики пацієнтам 
із серцево-судинною патологією використовували 
пробу Руфє̀. 
Лікувальна гімнастика передбачала особливий під-
хід до призначення рухових режимів терапевтичних 
вправ і визначення завдань для кожного стану. Та-
кож мали місце особливості застосування вправ при 
кожному із них.
Розроблені покази до виконання ізометричних та 
ізотонічних вправ у залежності від перебігу захво-
рювання. 
Підхід до призначення процедури масажу був іден-
тичним із загально-прийнятими, а фізіотерапія мала 
ряд обмежень, які корегували лікар – фізіотерапевт 
та кардіолог. Із застереженням застосовували ма-
нуальну терапію та ударно-хвильову терапію (УХТ). 
Остання розглядалась в більшості випадків (53%) як 
протипоказ. На загал, використання загальної схеми 
медикаментозного лікування остеохондрозу додат-
ково включали достатньо значну кількість серце-
во-судинних препаратів.
Окрему групу склали хворі, які лікувалися виключно 
із застосуванням колагену та PRP терапією. 
Аналіз запропонованої програми та оцінка її ефек-
тивності є предметом подальшого дослідження.
Висновки: 
1. Проведений ретроспективний аналіз лікування 
хворих свідчить про наявність значного відсотка (21 
%) хворих з поєднаною патологією. Направленість 
у лікуванні однієї з них, не призводить до бажаного 
результату. Такі пацієнти потребують спостережен-
ня та лікування, як ортопеда-травматолога, так і кар-
діолога. 
2. Запропонована модель лікування пацієнтів з бо-
льовим синдромом при остеохондрозі грудного від-
ділу хребта у поєднанні з серцево-судинними захво-
рюваннями.

―
Авторська довідка.
Борзих Наталія Олександрівна, 
зав.відділом реабілітації ДУ ІТО НАМНУ, д.мед.н. +38050 
3336506 natashabor@gmail.com
Рой Ірина Володимирівна, голов.наук.співроб., д.мед.н., 
проф. ivroy17@gmail.com
Пилипенко Олег Васильович, 
керівник відділення реабілітації ДУ ІТО НАМНУ, к.мед.н  
pylypenko_ov@ukr.net
Катюкова Лілія Дмитрівна, лікар відділу реабілітації ДУ 
ІТО НАМНУ katiukova@ukr.net
Кудрін Антон Павлович, мол.наук.співроб. +380667101705 
kudrinap16@gmail.com 
Мосійчук Світлана Михайлівна, лікар-кардіолог 
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ПОТЕНЦІЙНА  ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО 
МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ЯК ПРЕДИКТОР  
ЕФЕКТИВНОСТІ  МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ОСІБ З ТРАВМАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО 
АПАРАТУ
В.В. Брич
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вступ. На всіх етапах забезпечення лікувальної та 
реабілітаційної допомоги особам з травмами опор-
но-рухового апарату має значення досягнення 
кінцевої мети, яка полягає у відновленні здоров’я.  
Правильна організація реабілітаційної допомоги 
досягається шляхом дотримання алгоритмів надан-
ня та взаємодії окремих засобів реабілітації. Важли-
ве значення має створення партнерських взаємо-
відносин пацієнта та  працівників охорони здоров’я, 
таких як лікар-травматолог, лікар фізичної та реа-
білітаційної медицини, медична сестра, фізичний 
терапевт та його асистент, ерготерапевт. Саме тому 
особливу увагу приділяють активній участі пацієнта 
у реабілітаційному процесі, що свідчитиме про ви-
сокий рівень прихильності до медичної реабілітації. 
Для забезпечення достатньої ефективності медич-
ної реабілітації осіб з наслідками травм опорно-ру-
хового апарату важливим є початкове визначення 
потенційної прихильності до реабілітаційних захо-
дів та їх медичного супроводу.  
Основна частина. Дослідження було проведено 
серед 108 пацієнтів з травмами опорно-рухового 
апарату. Респонденти самостійно заповнювали спе-
ціально розроблений опитувальник, який містив 2 
блоки по 5 питань: щодо розуміння важливості ме-
дичного супроводу під час медичної реабілітації та 
готовності до виконання її заходів. В процесі дослі-
дження використано соціологічний та медико-ста-
тистичний методи.
Відновне лікування після травм опорно-рухово-
го апарату досить складне у виконанні і потребує 
постійного контролю та корекції, що вимагає регу-
лярного зв’язку між пацієнтом та фахівцями муль-
тидисциплінарної команди з медичної реабілітації. 
Про готовність до підтримання тривалого та регу-
лярного зв’язку для своєчасного реагування на змі-
ни організму при виконанні призначень фахівців з 
реабілітації зазначили 97,2% учасників дослідження. 
Визначено, що для контролю за процесом віднов-
лення відвідувати фахівців за визначеним графіком 
кілька разів на місяць налаштовані 88,9%  респон-
дентів. Тільки половина опитаних пацієнтів з трав-
мами опорно-рухового апарату (51,0%) вказали, що 
точно відвідуватимуть заняття з фахівцями з реабі-
літації кілька разів в тиждень; 13,8% осіб зазначили, 
що не впевнені, але швидше за все відвідуватимуть; 
близько третини (35,2%) – не робитимуть цього. Але 
при цьому 26,8% опитаних пацієнтів з травмами не 
готові витрачати власні кошти для заходів реабіліта-
ції і хотіли б їх отримувати безкоштовно. 
Забезпечення повноцінної медичної реабілітації та 
постійного контакту з пацієнтами досить важко до-
сягнути в умовах пандемії гострої респіраторної хво-

роби COVID-19, карантинних заходів та обмеження 
пропозиції послуг з медичної реабілітації для насе-
лення, що проживає у сільській місцевості. Частина 
реабілітаційних заходів можуть виконуватися вдома 
під контролем фахівців з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних каналів. Встановле-
но, що 16,7% учасників опитування зазначили, що їм 
складно буде дотримуватись рекомендацій фахів-
ців з реабілітації щодо виконання вдома комплексу 
вправ щоденно. В той же час досить велика частка 
опитаних пацієнтів з травмами (69,4%) відповіли, що 
точно виходитимуть за потреби на зв›язок з фахів-
цями за допомогою сучасних інформаційно-комуні-
каційних каналів для контролю виконання завдань 
вдома та динаміки стану здоров’я. 
Висновки. В результаті дослідження серед осіб з 
травмами опорно-рухового апарату встановлений 
високий рівень потенційної прихильності до регу-
лярного відвідування фахівців з реабілітації, але не-
достатній рівень прихильності до виконання реабі-
літаційних заходів. Це може призвести до зниження 
ефективності медичної реабілітації та збільшення 
тривалості відновного періоду після травм. Отже, ви-
значення рівня початкової прихильності до медич-
ного супроводу необхідне для правильної побудови 
діалогу з хворим, розробки індивідуального реабілі-
таційного плану та потребує формування організа-
ційних заходів з метою його підвищення.  

―
Авторська довідка.
Брич Валерія Володимирівна – доцент кафедри наук 
про здоров’я факультету здоров’я та фізичного виховання 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», канди-
дат медичних наук, доцент. 
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Кошицька, 38 Б.
Е-mail: valeria.bruch@uzhnu.edu.ua
Тел.: +3805055133562

―

ОНЛАЙН-ФОРМАТ ЗАСТОСУВАННЯ  
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ  ВТРУЧАНЬ   ПРИ  
ДИСФУНКЦІЇ  ТАЗОВОГО ДНА У ЖІНОК
Владимирова Н. І., Коваленко Т. М., Баканова А. Г.
Національний університет охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 
академіка О.М. Лук’янової 
Національний Університет Фізичного Виховання і 
Спорту України

Вступ. Дисфункція тазового дна ( ДТД) відноситься 
до широкого спектру симптомів і анатомічних змін, 
пов›язаних з аномальною функцією мускулатури та-
зового дна  [1, 4,7]
Процеси розвитку ослаблення м›язів тазового дна 
відбуваються безперервно протягом усього  життя 
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жінки. Початок неспроможності м›язів тазового дна  
пов›язаний із функціональними розладами (дис-
функціями) в органах малого тазу  спостерігаються у 
85,5% хворих у вигляді нетримання сечі (70,1%), пору-
шення дефекації (36,5%), диспареунії (53,3%) [3].
Зазвичай  початок розвитку патології починається 
задовго до маніфестації, тому багато дослідників на-
голошують на важливості ранньої діагностики, ви-
значення  діагнозу   та своєчаснjcть   реабілітаційних 
втручань [5, 6] 
Мета  дослідження    виявити  симптоми  ДТД в 
жінок, що народжували, розробити  комплекс  ре-
абілітаційних заходів при початкових проявах дис-
функції тазового дна та  реалізувати  застосування   в 
онлайн-форматі.   
Методи і організація дослідження. 
Дослідження були проведені на базі ДУ «Інститут пе-
діатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. 
Лук’янової НАМН України»
Відповідно до поставлених  завдань  було розробле-
но опитувальник на основі  існуючих шкал (PFDI-20 
(Pelvic Floor Distress Inventory Questionnaire), ПД-ЯЖ 
(пролапс, дисфункція - якість життя), FSFI (Female 
Sexual Function Index), PISQ-IR, Pelvic Organ Prolapse/
Urinary Incontinence Sexual Questionnaire),  UR-
CHOICE) та анкет (анкета діагностичносної системи 
інтегральної теорії з книги П. Петроса [2, с.345-7], фі-
зіотерапевтична оцінка жіночого нетримання сечі, 
що представлена в книзі Beate Carriere [3, с.84-6]). 
Опитувальник було запропоновано пройти семи 
жінкам віком від 25 до 45 років, що народжували. 
Симптоми початкових стадій дисфункції було вияв-
лено в шести жінок.   Виділено 3 групи жінок:
• без симптомів ДТД - 1 жінка (одні пологи через ке-

сарів розтин);
• з симптомами ДТД, що відносяться до групи не-

тримання сечі, що асоційовано з слабкістю МТД. 
В цієї групи пацієнток рідше виражені хронічні та-
зові болі (ХТБ), проте присутні болі в віддалених 
регіонах(грудний, шийний, поперек) - 4 жінки;

• з симптомами ДТД, що відносяться до групи пору-
шення випорожнення сечі. В цієї групи пацієнток 
наявні в більшій мірі ХТБ, присутні також корінце-
ві синдроми асоційовані з грушоподібним м›язом. 
Симптоми  нетримання майже не виражені - 2 
жінки.

В результаті обстеження,  окрім очевидних етіоло-
гічних причин ДТД (пологи, дисплазія сполучної 
тканини, зайва вага тощо),  нами  виділені  провоку-
ючі фактори: зміна постави, неправильний дихаль-
ний стереотип, гіподинамія та сидячий образ життя, 
порушення моторного контролю та дестабілізація 
попереково-тазової ділянки.  Отже, спираючись на 
описані фактори ризику, було обрані такі методи 
обстеження: фото до і після для аналізу постави; 
оцінка узгодженості роботи м’язів живота при русі; 
оцінка дихального стереотипу; тест Томаса для оцін-
ки клубово-поперекового м’яза;  оцінка сенсорного 
сприйняття МТД.
На основі  встановленого реабілітаційного діагнозу 
на основі МКФ була побудована   програма  реабі-
літації, що вирішує такі завдання: тренування сили, 
витривалості та еластичності МТД; налагоджен-
ня роботи діафрагми, мобілізація грудної клітки та 

відпрацювання правильного стереотипу дихання; 
зменшення факторів ризику з боку постави: фор-
мування нормальних вигинів хребта, розвиток пра-
вильних стереотипів руху; функціональне тренуван-
ня МТД.
Програма реалізувалася за допомогою відзнятих  
нами відео-матеріалів з детальними поясненнями 
техніки виконання вправ. Всього було 12 уроків по 
20-30 хв., які жінки виконували протягом місяця. Ре-
абілітаційний комплекс  розподілено  на 3 блоки за 
рівнем складності.  Перед  практичною частиною ви-
конання  комплексу, проводився   анатомічний екс-
курс, що дозволяє краще візуалізувати м›язи в про-
цесі роботи; навчання декільком методам пошуку 
МТД та самообстеження; навчання правильним ско-
роченням МТД, ознайомлення з протипоказаннями 
до вправ Кегеля. Ізольовані тренування МТД вико-
нувалися кожен день в якості домашнього завдання 
через додаток, завантажений на телефон. До домаш-
нього завдання також входив самомасаж діафрагми, 
живота і полегшена версія вакууму живота. 
Результати
В результаті візуального огляду та функціональних 
тестів були виявлені певні порушення зі сторони 
постави (гіперлордоз та гіполордоз поперекового 
відділу, передній нахил тазу, асиметрія), дихальної 
функції (в основному проявлялось вертикальне ди-
хання з патологічною залученістю шиї та плечей, та 
недостатньою активністю живота та ребер на вдиху), 
дискоординації роботи м›язів пресу і спини (наяв-
ність випадаючого живота, діастазу). 
Проведені після втручання повторні опитування і 
оцінка показали певну позитивну динаміку: повні-
стю пройшли симптоми нетримання в однієї жін-
ки, в інших значно зменшилося;  болі в попереку та 
грудному відділі зменшилися, збільшилась екскур-
сія грудної клітки в середньому на 1-2 см; вертикаль-
не дихання з залученням шиї і плечей змістилось 
в сторону горизонтального - в живіт , в цілому змі-
нився тонус м›язів тулуба, що вирівнює положення 
поперекового лордозу і призводить до нормально-
го положення тазу. Позитивні  зміни в поставі  були 
зафіксовано на фото.  Проте результати відрізняють-
ся в кожної пацієнтки в силу індивідуальних особли-
востей, тому є сенс розглядати кожний клінічний ви-
падок окремо. 
Висновки.
Запропонована нами програма фізичної терапії для 
застосування в онлайн форматі, спрямована на  при-
пинення розвитку ДТД, з урахуванням того, що май-
же кожна жінка має ті чи інші прояви дисфункції, які 
гіпотетично можуть стати більш вираженими з віком.  
Акцентом  у програмі  є попередження  факторів ри-
зику, що можуть бути скориговані в рамках фізично-
го впливу .
Реабілітаційна  программа  для застосування в 
онлайн-форматі  повинна  будуватися на SMART-ці-
лях, які слід узгоджувати з пацієнтом.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА ІНДИВІДУАЛЬНА 
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З 
АМПУТАЦІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК, ЯКІ 
СУПРОВОДЖУВАЛИСЬ ФАНТОМНИМ 
БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ
О.М. Волянський, А.Ю. Кіх, В.В.Корченок, 
А.А.Беспаленко, О.І.Щеглюк, Т.В.Малецька, 
М.М.Михайловська
Військово-медичний клінічний лікувально-
реабілітаційний центр 

Фантомний больовий синдром, що виникає після 
ампутації кінцівки являється складною медико-со-
ціальною проблемою, актуальність якої в Україні 
значно зросла у зв’язку з початком бойових дій на 
Сході та збільшенням кількості випадків травма-
тичних ампутацій у військовослужбовців. Сьогодні 
зареєстровано 282 випадки ампутації однієї чи де-
кількох кінцівок тільки серед військовослужбовців 
ЗСУ, без врахування інших військових формувань, 
добровольчих батальйонів та цивільного населен-
ня. Літературні дані свідчать про те, що фантомний 
больовий синдром виникає у 80% пацієнтів з ампу-
тацією нижніх кінцівок (P.U Dijkstra, 2018). Наявність 
фантомного больового синдрому в цієї категорії осіб 
суттєво погіршує якість їх життя, ускладнює процес 
адаптації та збільшує терміни реабілітації. Механіз-
ми виникнення фантомного болю залишаються ще 
недостатньо вивченими. Не існує єдиного алгорит-
му вирішення цієї проблеми. Численними дослі-
дженнями встановлено, що перебіг фантомного 
больового синдрому в кожного пацієнта різний і по-
требує індивідуального підходу та підбору відповід-
них реабілітаційних заходів.
Мета дослідження полягала у вивченні ефектив-
ності мультидисциплінарного проблемоорієнтова-
ного методологічного підходу індивідуальної реабі-
літації пацієнтів з ампутаціями нижніх кінцівок, що 
супроводжувались фантомним больовим синдро-
мом.
Матеріали і методи. Проаналізовано результати 
стаціонарної реабілітації 51 пацієнта з ампутаціями 
однієї чи обох нижніх кінцівок, які перебували на лі-
куванні у Військово-медичному клінічному лікуваль-
но-реабілітаційному центрі (ВМКЛРЦ). Із них було 
обстежено 49 чоловіків і 2 жінки у віці 32,7 ± 7,9 роки. 
Реабілітацію цієї категорії осіб починали проводити 
після зняття операційних швів з рани кукси. Реабілі-
таційні заходи здійснювали на етапах підготовки до 
протезування і оволодіння протезом у відповідності 
із стандартами країн Європи і США. Інтенсивність 
фантомного болю оцінювали за візуально-аналого-
вою шкалою на момент поступлення в стаціонар та 
через 4 тижні.
Організацію індивідуальної мультидисциплінарної 
реабілітації  та оцінку її ефективності розглянуто на 
окремому прикладі пацієнта Р., 26 років з ампутаці-
єю обох нижніх кінцівок на рівні гомілок внаслідок 
мінно-вибухового поранення, який поступив на ре-
абілітацію до ВМКЛРЦ через місяць після травми і 
надання медичної допомоги на попередніх етапах. 
Постраждалому було проведено всебічне клініко-ді-
агностичне обстеження і визначено основні пробле-
ми щодо порушення структури, функції, активності 
та участі, що було відображено в індивідуальному 
плані реабілітаційних заходів. Для цього застосову-
вали «Міжнародну класифікацію функціонування, 
інвалідності і здоров’я» ВООЗ (ICF). Реабілітаційні 
заходи цьому пацієнтові проводили на протязі семи 
місяців. Реабілітація була організована шляхом залу-
чення мультидисциплінарної команди, яка склада-
лася з лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, 
лікаря невропатолога, лікаря травматолога, фізично-
го терапевта, психолога і медичної сестри. 
Отримані результати.  Аналіз результатів дослі-
джень показав, що наявність фантомного больового 
синдрому було діагностовано у  57% (n=29) військо-
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вослужбовців з ампутацією нижніх кінцівок. При 
цьому інтенсивність фантомного больового синдро-
му при поступленні пацієнтів у відділення рівнялась 
7,3 ± 1,8 балам. Проведені реабілітаційні заходи на 
протязі одного місяця дозволили достовірно змен-
шити біль до 1,8 ± 0,7 балів. Але повністю ліквідува-
ти больовий синдром за цей період вдалося лише у 
34,5% (n=18) постраждалих.
На підставі обстеження у пацієнта Р. було виявлено 
наявність таких медичних і функціональних про-
блем, як фантомний біль в обох куксах, біль в куксі 
лівої гомілки, біль в попереку, порушення сну, під-
вищення артеріального тиску, зниження сили м’язів 
гомілок і стегон, порушення ходи. На момент посту-
плення у відділення рівень фантомного больового 
синдрому рівнявся в середньому 7 балам, інколи 
10 балам. Проведене оцінювання встановило такі 
структурні проблеми, як відсутність обох нижніх кін-
цівок на рівні гомілок, невроми лівого малогоміл-
кового нерва, надлишок тканин кукси лівої гомілки, 
рани кукси лівої гомілки і легкої черепно-мозкової 
травми. 
Для кожної із виявлених проблем встановлювались 
цілі реабілітації і застосовувались відповідні реабі-
літаційні заходи (медикаментозна терапія, фізична 
терапія, оперативне лікування, фізіотерапія, масаж). 
Після отримання протезів і в період оволодіння ними 
спостерігалось суттєве зменшення фантомного бо-
льового синдрому. Завдяки проведеним лікуваль-
но-реабілітаційним заходам фантомний біль вдало-
ся повністю ліквідувати лише через 6 місяців. Також 
було ліквідовано біль в куксі лівої гомілки і попереку, 
відновлено силу м’язів гомілок і стегон та стабілізо-
вано артеріальний тиск, зменшено депресивні роз-
лади і покращено якість життя військовослужбовця. 
Це дозволило пацієнту оволодіти протезами і від-
новити ходьбу. Комбатант досягнув максимального 
рівня мобільності (К4) в протезах. Загальний термін 
реабілітації склав 204 доби.
Висновки: 
1. Фантомний больовий синдром було діагносто-

вано у 57% військовослужбовців з ампутаціями 
нижніх кінцівок, який завдяки проведенню муль-
тидисциплінарної індивідуальної реабілітації на 
протязі одного місяця було зменшено з 7,2 до 1,8 
балів і повністю ліквідовано в 34,5% пацієнтів.

2. Мультидисциплінарна індивідуальна проблемоо-
рієнтована реабілітація комбатанта Р. з бойовою 
ампутацією нижніх кінцівок, проведена у відпо-
відності до стандартів країн Європейського Союзу 
і США дозволила ліквідувати фантомний больо-
вий синдром, провести якісну підготовку до про-
тезування, оволодіти протезами та повернутись 
до військової служби.

3. Виявлені в ході дослідження обмеження щодо 
можливості повної ліквідації фантомного больо-
вого синдрому у всіх військовослужбовців з ампу-
таціями нижніх кінцівок вказують на необхідність 
проведення подальших наукових досліджень з 
метою удосконалення реабілітації пацієнтів з да-
ною патологією.

―

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ 
КІНЕЗІОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З СПАСТИЧНИМИМИ 
ФОРМАМИ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ
Ворко В.І., Камишна І. І.

Поширеність інвалідності дитячого населення є ні-
чим іншим як концентрованим відображенням рів-
ня успішності, соціальної захищеності, якості життя 
та здоров’я суспільства.
Офіційні дані характеризують масштаби цієї пробле-
ми в Україні: станом на 01.01.2017 р. становила 159 044 
осіб, або 2,08 % від усього дитячого населення Укра-
їни. Питома вага дітей-інвалідів, інвалідність яких 
пов’язана з патологією нервової системи, складає 
19,2%, тобто більш як у 90 тис. дітей проблема соці-
альної дезадаптації пов’язана з патологією нервової 
системи, майже чверть з яких припадпє на спастич-
ний тип рухових порушень, зумовлений таким типо-
вим порушенням в роботі м’язів як свастика [1].
Найчастіше в дитячому віці рухові порушення зу-
стрічаються при церебральному паралічі. Дана па-
тологія характеризується важкими та стійкими від-
хиленнями в роботі опорно-рухового аппарату.
Церебральний параліч є однією з найбільш частих 
причин дитячої інвалідності, поширення ДЦП у Єв-
ропі становить від 2 до 3 на 1000 живих новонарод-
жених. Даний показник значно не змінюється вже 
протягом останніх 40 років. Згідно з галузевою ста-
тистикою поширення ДЦП в Україні становить 2,56 
на 1000 немовлят [1, 3, 8].
Проблема ДЦП є основою досліджень багатьох уче-
них (В. І. Казявкін, В. В. Бесіда, В. А. Левченко, М. Д. 
Мога, С. А. Холодов, Л. А. Ханзерук та ін.) всі як один 
сходяться в думці, що при своєчасній діагностиці та 
максимально ранньому початку впровадження лі-
кувально-реабілітаційних заходів при ДЦП, цілком 
можливо досягнути значного покращення загально-
го стану, а одже й покращити якість життя та соціалі-
зації дитини [2,5,6,8]. 
Однак єдиного стандартизованого методу лікування 
цієї важкої хвороби не існує. 
Великі перспективи щодо клінічної ефективності 
реабілітації хворих дітей залишаються за не медика-
ментозними методами, зокрема, теоретично та фізі-
ологічно виправданим слід вважати використання 
кінезіотерапії.
В основу кінезітерапії покладені реальні клінічні до-
сягнення, а також результати наукових досліджень 
м›язової системи людини, її фізіології і біохімії про-
цесу скорочення м›язових волокон і впливів на 
опорно-руховий апарат людини. 
Лікування правильними рухами передбачає адапто-
вані, поступово зростаючі силові дії, визначені стро-
го індивідуально для кожного пацієнта, з урахуван-
ням його анамнезу, вікових, фізіологічних та інших 
особливостей та інших захворювань, супутніх основ-
ному. Поступове навчання правильним (простим і 
складним) рухам производить до їх нейрорефлек-
торного закріплення. Відновлення рухливості, в 
свою чергу, веде до відновлення трофіки та обміну 
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речовин у кістково-м’язовій системи людини. Ліку-
вання здійснюється за допомогою спеціальних лі-
кувально-реабілітаційних тренажерів, еспандерів, 
гантель, м’ячів та іншого приладдя, а також без ньо-
го, за допомогою, наприклад, партнера, інструктора 
або іншого пристосування [9, 7, 4, 3]. 
Висновки:

1. ДЦП є важливою проблемою сучасності. Щороку 
в Україні, та в світі кількість хворих з даним діагно-
зом невпинно зростає. В свою чергу це створює 
певні економічні та соціальні труднощі як для дер-
жави, так і для сімей хворої дитини. 

2. ДЦП не являє собою єдину патологію що спри-
чиняє спастичні рухові порушення, так як не ві-
дображає суті розвитку неврологічних порушень, 
під цією назвою ховається широкий набір різних 
захворювань, котрі спричиняють не прогресуючі 
органічні ураження головного мозку.

3. В результаті аналізу літератури з досліджуваної 
проблеми було виявлено, що існує безліч методик 
реабілітації хворих на ДЦП, які застосовують най-
частіше емпірично і без науково обгрунтованого 
поєднання їх один з одним. З метою підвищення 
ефекту ФР дітей з ДЦП в даний час виникла необ-
хідність переглянути традиційний підхід до засто-
сування методів і засобів реабілітації у цій катего-
рії пацієнтів. Як основу наукового обґрунтованої 
методології ФР дітей з ДЦП слід взяти концепцію 
персоналізованої реабілітації. 

4. Останні 15 років система ФР хворих на ДЦП стрім-
ко розвивається. Багато уваги приділили пробле-
мі умов та факторів ризику цієї патології, а також 
було створено маса новітніх сучасних підходів, 
допоміжних високотехнологічних засобів, та про-
гресуючих методик реабілітації.

5. Кінезіотерапія є важливою умовою розвитку дітей 
з спастичними руховими порушеннями. Засоби кі-
незіотерапії виступають, як основний фактор впли-
ву на рухові центри головного мозку хворої дитини, 
так як патерни вищої нервової системи у дітей ще 
не зрілі і вплив на них може бути дуже ефективним 
та сприяти  функціональному відновленню або, на-
віть, формуванню нових рухових центрів.

Література:
1. Характеристика інвалідності дитячого населення України [Елек-

тронний ресурс] / G. O. Slabkiy, O. M. Dzyuba, O. A. Dudina, Yu. 
Yu. Gaborets // Вісник соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ojs.
tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/9231.

2. Мога М. Д. Спастика мя̀зів та її вплив на загальний психофізич-
ний розвиток дітей / М. Д. Мога. // Рівненський державний гума-
нітарний університет. – 2018. – №7. – С. 171.

3. Дудіна О.О. Сучасний стан захворюваності вагітних і новонарод-
жених //Україна. Здоров›я нації. – 2013. – №. 2. – С. 13-19. 

4. Марченко О. Рухові порушення при дитячому церебральному 
паралічі / О. Марченко, Ю. Кривошлик // Теорія і методика фізич-
ного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 72-75.

5. Козявкин В.И. Основы реабилитации двигательных нарушений 
по методу Козявкина. Basics of Motor Disorders Rehabilitation 
According to Kozijavkin Method / Козявкин В.И., Сак Н.Н., Качмар 
О.А., Бабадаглы М.А.- Львов: Украинские Технологии, 2007.- 192c.

6. Козявкін В. I. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілі-
таціїпацієнтів із дитячим церебральним паралічем СІНР (метод 
проф.. В.Козявкіна). Наукові розробки. Інститут проблем медич-
ної реабілітації. Львів-Трускавець, 2001.-С. 115.

7. Aronson E, Stevenson SB. Bone health in children with cerebral 
palsy and epilepsy. J Pediatr Health Care. 2012;26(3):193–199.

8. Альошина А. Фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП / А. Альо-
шина // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського наці-
онального університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і 
спорт. – 2014. – Вип. 16. – С. 120-126

9. Бубновский С. М . Теория и методика кинезитерапии. Методиче-
ское пособие / М.- 2011.- 56 с.

―

СУЧАСНІ МАРКЕРИ ІДІОПАТИЧНОГО 
СКОЛІОЗУ
О. В. Глушак, Т. М. Амеліна
Буковинський державний медичний університет

Вступ. За визначенням Міжнародного наукового това-
риства з ортопедичного та реабілітаційного лікування 
сколіозу (SOSORT), сколіоз – це загальний термін, що 
об’єднує гетерогенну групу станів, які полягають у змі-
нах форми та положення хребта, грудної клітки і тулуба. 
Поширеність сколіозу складає близько 2% і варіює се-
ред людей різного етнічного походження та географіч-
ного розміщення - у Туреччині поширеність сколіозу 
становить 2,3%, Німеччині - 5,2%, Індонезії - 2,93%, Китаї 
- 1,02%. У 20% випадків виявлений сколіоз є вторинним, 
80% дитячого населення мають ідіопатичний сколіоз 
(ІС). В Україні поширеність сколіозу серед дітей стано-
вить 23%, що, ймовірно, обумовлено гіпердіагностикою 
та різницею в діагностичних підходах. 
За результатами досліджень встановлено, що ІС має 
спадковий характер, схильність до виникнення та 
прогресування сколіозу є генетично обумовленою. 
Доведено, що рання діагностика ІС значно підвищує 
ефективність лікування, скорочує кількість випадків 
хірургічних втручань. Однак, можливість ранньої ви-
явлення формування та попередження прогресу-
вання сколіозу, наразі вивчається.
Основна частина. ІС – це складний полігенний сі-
мейний розлад. Впродовж кількох десятиліть зусил-
ля вчених спрямовані на розробку високонадійного 
прогностичного тесту на ІС. З цією метою розгляда-
ється кілька основних теорій, зокрема, біохімічні, біо-
механічні та генні механізми виникнення чи прогре-
сування ІС. Дослідження генних технологій останнім 
часом вважають найперспективнішим [Zamborský R, 
2019]. Актуальним є встановлення ймовірності про-
гресування дуги викривлення з метою попереджен-
ня хірургічної корекції.
Нещодавні генетичні досліди виявили маркери, які 
пов’язані зі значним прогресуванням до великого 
кута викривлення сколіотичної дуги, надаючи таким 
чином інформацію, яка дозволить ефективно, еконо-
мічно вигідно, з нижчою кількістю рентгенограм і за-
стосуванням корсетів отримати позитивний резуль-
тат. Дослідження проведене в японській популяції 
підтверджує, що саме MIR4300HG є геном прогресу-
вання кривої ІС, зменшена експресія якого призведе 
до прогресування сколіозу. Дослідні роботи в китай-
ській популяції, які мали на меті додатково виділити 
цільовий ген, що може сприяти прогресуванню ви-
кривлення, обстежували саме параспінальні м’язи. 
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Встановлено, що rs35333564 MIR4300HG корелює з 
прогресуванням ІС у популяції Китаю. Більше того, 
алель G у rs35333564 може суттєво збільшити ризик 
прогресування кривої. Доведено, що цей ген є при-
чиною прогресування сколіозу, але не його пуско-
вим механізмом. Пізніше для підтвердження впливу 
HSPG2 провели дослідження, яке включало когорту з 
1752 пацієнток зі сколіозом та 1584 людини з контроль-
ної групи серед китайської популяції. З метою вста-
новлення взаємозв’язку між HSPG2 і фенотипами, па-
цієнтів класифікували на різні підгрупи відповідно до 
структури або тяжкості кривизни. Доведено, що ген 
HSPG2 не асоціюється ні з важкістю кривої, ні з ша-
блоном кривої. Однонуклеотидний поліморфізм гена 
IGF1 (rs5742612) не пов’язаний зі сприйнятливістю до 
ІС ні в азіатських, ні в європеоїдних популяціях, однак 
ген IGF1 rs5742612 може бути пов’язаний із тяжкістю 
ІС. Щоб підтвердити потенційну асоціацію, необхідні 
подальші дослідження з більшим розміром вибірки 
репрезентативних груп населення [Ming Guan, 2017].
У дослідженні, заснованому на даних секвенування 
РНК із зразків плазми, встановлено, що рівні цирку-
люючих miR-122-5p, miR-27a-5p і miR-223-5p підвище-
ні у пацієнтів з ІС порівняно з контрольною групою. 
Висунуто припущення, що мікроРНК впливає на 
диференціювання остеобластів/остеокластів та за-
пропоновано розглядати його як біомеркер для ді-
агностики сколіозу. Інше дослідження показало, що 
miR-151a-3p у плазмі крові може служити біомарке-
ром для прогнозування важкого ІС [Peng, Yue; 2020]. 
Проблема полягає в перспективному виявленні ді-
тей з можливою прогресуючою деформацією з ме-
тою уникнення хірургічного лікування. Незважаючи 
на те, що існують численні теорії або гіпотези патоге-
незу ІС, нові висновки все ще з’являються постійно. 
На сьогодні не слід відкидати роль механічної теорії, 
впливу зовнішніх чинників, біохімічних чи гормо-
нальних зрушень у виникненні та прогресуванні ІС, 
який, однозначно, є багатофакторним захворюван-
ням із внутрішніми та зовнішніми пусковими чи по-
тенціюючими чинниками [Peng, Yue; 2020].
Висновок. Аналізуючи результати дослідження при-
чин ІС виявлено ряд асоційованих генів, які можуть 
слугувати маркерами розвитку сколіозу (miR-122-5p, 
miR-27a-5p і miR-223-5p) та його важкості (miR-151a-3p). 
Одні є причиною прогресування ІС(MIR4300), інші - 
пусковим механізмом (HSPG2). Встановлення чітких 
механізмів прогресування ІС дасть змогу приймати 
персоналізовані медичні рішення щодо алгоритмів 
лікування та покращить якість медичної допомоги.
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РОЛЬ СВІТЛОЛІКУВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРА-
ПІЇ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
А.А Калюжка, Р.Е. Лабендік,  О.В. Луценко, 
О.В.Земляна, І.В. Катаржнова, І.В. Пирогова, О.Л. 
Сивенко, Т.В.Гончар
Харківський національний медичний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти
ХОР КНП  ОКСДРЗН

Фізична реабілітація – це система державних, со-
ціально – економічних, професійних, педагогічних, 
психологічних та інших заходів, спрямованих на 
попередження розвитку патологічних процесів, які 
призводять до тимчасової або стійкої втрати працез-
датності, на ефективне і раннє повернення хворих та 
інвалідів у суспільство і до суспільно корисної пра-
ці.  Вона направлена на відновлення функціональ-
них резервів людини, покращення його здоров’я та 
якості життя, знижених в наслідок несприятливого 
впливу  факторів середовища та  діяльності, або в 
результаті хвороби (на етапі одужання або ремісії), 
шляхом застосування переважно немедикаментоз-
них методів .
Мета дослідження  – розробити методики та вико-
ристати світло (лазерне освітлення, поляризоване 
світло та методики хромотерапії) для підвищення фі-
зіологічних мір захисту організму, лікування синдро-
мів та симптомів, які часто зустрічаються на різних 
етапах фізичної терапії. 
У 75 хворих у віці від 18 до 84 років використовували 
такі джерела світла як  лазерний апарат «Муравей» – 
довжина хвилі 940 нм, прилад «Біоптрон – компакт», 
який генерує поляризоване світло, фотофільтри до 
нього та  фотонні матриці Коробова (ІЧ-світло, черво-
ний, помаранчевий, зелений, жовтий, синій колір).
Дослідження  проводились в умовах поліклініки, 
стационару та санаторію з урахуванням монотера-
пії та в комплексному лікуванні з іншими фізичними 
факторами. Оцінювався як одноразовий вплив світ-
ла, кольору, так і вплив курсом – 5-10 процедур.
Візуальний вплив визначали при використанні по-
ліхромного екрану Коробова, а локально – на шкіру, 
біологічно активні точки, рефлексогенні зони, місця 
запальних  процесів, травм, болі.
Лікувались хворі з ішемічною хворобою серця, гі-
пертонічною хворобою, остеохондрозом, остеоар-
трозом, для стимуляції порушень фізіологічних мір 
захисту організму у часто хворіючих людей.
Висновки:
1. Для підвищення активності фізіологічних мір 

захисту організму (стійкості та супротиву орга-
нізму, мобілізації внутрішніх резервів) доцільно 
використовувати поліхромний екран Коробова 
(візуальні методики), освітлення стоп та кистей 
поляризованим світлом, використання фотонних 
матриць Коробова жовтого кольору, освітлення 
червоним лазером (630 нм) БАТ.

2. З метою зниження вираженості хронічного та 
підгострого больового синдрому рекомендуємо 
освітлювати зони болю червоним та помаранче-
вим світлом від матриць Коробова, поляризова-
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ним світлом з червоним фільтром. 
3. Для отримання гіпотензивного ефекту слід засто-

сувати зелений, або синій колір за допомогою зе-
леної матриці Коробова або поляризоване світло 
з зеленими та синіми фільтрами, лазерне освіт-
лення відповідних БАТ червоним кольором.

4. З метою покращення реологічних здібностей 
крові (покращення агрегації еритроцитів, покра-
щення функцій ендотелія, що проявляється поси-
ленням мікроциркуляції) необхідно використати 
освітлення зон та судин  ІЧ-світлом та зеленим ко-
льором від фотонних матриць Коробова. 
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СХЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ З 
ЗАТРИМКОЮ ПСИХОМОТОРНОГО 
РОЗВИТКУ
1Гришуніна Н.Ю., 1Канюка Є.В., 2Манін М.В., 
2Глущук Є.О., 2Мохна В.С. 
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В наш час спостерігається тенденція до зростання 
кількості дітей з клінічними проявами мінімальної 
мозкової дисфункції внаслідок перенесеної пери-
натальної патології нервової системи. Ситуація, що 
склалася, диктує необхідність застосування сучас-
них підходів у діагностиці та лікуванні цих патологій. 
На сьогоднішній день діють нормативні документи 
щодо вдосконалення реабілітаційної допомоги ді-
тям з наслідками органічного ураження центральної 
нервової системи (ЦНС)[1,3]. Сьогодні застосовують 
велику кількість реабілітаційних підходів при цьому 
синдромі, а також використовують методи фізичної 
реабілітації, які позитивно впливають на відновлен-
ня рухових функцій у дітей з ураженням ЦНС, осо-
бливо при впровадженні комплексного підходу в 
реабілітації [2,3,4]. Останнім часом відзначають ак-
тивізацію впровадження нових підходів та методів 
фізичної реабілітації цього напрямку патологій [1,3].
Порушення рухового та психологічного розвитку 
мають біологічно обумовлені особливості функціо-
нування нервової системи, які впливали на організм 
дитини під час антенатального, інтранатального пе-
ріоду та протягом перших місяців чи років життя. 
Внаслідок локальних уражень головного мозку фор-
мується незрілість окремих вищих психічних функ-
цій та дисгармонійність їх розвитку, що призводить 
до розвитку вторинних патологічних осередків дефі-
цитарності різних відділів мозку.
Саме тому визначення нейропсихологічного дефі-
циту клінічними та нейрофізіологічними методами 
дозволяє створити індивідуальну схему реабілітації 
[1,2,3]. Дослідження нейропсихологічного профілю 
за методикою Лурія А.Р., Симерницької Е.Г. дозволяє 
оцінити дисфункції окремих зон головного мозку. В 
даний час широко використовується метод аналізу 
спектральних характеристик електроенцефалогра-
фії (ЕЕГ), що дозволяє проводити оцінку динаміки 
роботи великих нейронних популяцій та їх взаємодії 
та складати індивідуальну схему комплексу терапе-
втичних вправ  з врахуванням  дефіцитарних функ-
цій мозку.
Мета даного дослідження: Оцінити ефективність 
програми фізичної реабілітації за індивідуальною 
схемою у корекції затримки темпів психомоторного 
розвитку внаслідок раннього органічного ураження 
ЦНС у дітей дошкільного віку.
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Матеріали та методи. До складу обстежених було 
залучено групу дітей, віком від 3 до 7 років з діагно-
зом: затримка темпів моторного розвитку внаслідок 
раннього органічного ураження ЦНС. Контрольну 
групу лікування - 10 осіб, склали пацієнти, які отри-
мували програму загальноприйнятого комплексу 
форм реабілітації: кінезіотерапії, корекційних занять 
з педагогом та нейропсихологом, логопедом. Осно-
вну групу склали 17 дітей, які отримували   заходи ре-
абілітації за індивідуальною програмою.
Діти були оглянуті групою фахівців у складі невро-
лога, педіатра, психіатра, логопеда на початку та по 
завершенні корекційної роботи.
Оцінка дисфункції головного мозку проводилася 
за допомогою методу к-ЕЕГ та нейро-психологічної 
шкал за методикою ЛуріяА.Р., Симерницької Е.Г., що 
дозволило побудувати спрямовану програму фізич-
ної реабілітації (ФР). Програма  включала спеціальні 
терапевтичні вправи та корекційні заняття з ураху-
ванням дефіцитарності функцій:
• при недостатності третього функціонального бло-

ку ФР була спрямована на функції покращення 
реципрокних взаємин, розвитку просторових 
уявлень;

• при недостатності функцій другого блоку - на сен-
сомоторну взаємодію, синтез та запам›ятовування;

• при недостатності задніх гностичних структур - на 
підвищення екстероцептивної чутливості, дина-
мічної організації дій та емоційної активності;

• при недостатності передніх гностичних систем - 
на розвиток довільного регулювання дій та само-
контролю.

Результати. Обстеження показало дефіцитарність 
підкіркових структур у 3 (15%) дітей, задніх гностич-
них систем у 14 (69%) дітей, передніх гностичних 
систем-15 (70%) дітей, наявність лівопівкульної недо-
статності у 3 (15%) дітей, наявність правопівкульної 
недостатності. у 4 (19)%, білатеральність виявлено – у 
6 (28) дітей.
Порушення кінестетичного праксису відзначалися у 
6 (29%) дітей, просторового у 6 (30%) дітей, динаміч-
ного – у 10 (46%) дітей.
Аналіз досліджень кількісної ЕЕГ виявив наявність 
особливостей розвитку, які виражалися у зниженні 
амплітудного діапазону-альфа і бета-ритмів, наявності 
міжпівкульної асиметрії, збільшення потужності по-
вільно-хвильової частини спектру гама-спектру рит-
мів, домінування неспецифічних серединних струк-
тур, порушення зонального розподілу біоелектричної 
активности по конвекситальній поверхні мозку.
Програма фізичної реабілітації (ФР) включала спе-
ціальні терапевтичні вправи та корекційні заняття з 
врахуванням дефіцитарності функцій:
• При недостатності третього функціонального бло-

ку ФР була спрямована на функції: покращення 
реципрокних взаємин, розвитку просторових 
уявлень;

• При недостатності функцій другого блоку – на 
сенсомоторну взаємодію, синтез та запам›ятову-
вання;

• При недостатності задніх гностичних структур – 
на підвищення екстероцептивної чутливості, ди-
намічної організації дій та емоційної активності;

• При недостатності передніх гностичних систем – 
на розвиток довільного регулювання дій та само-
контролю.

В результаті проведеного лікування у дітей  покра-
щились показники  вищих психічних функцій  по 
всим параметрам. 
Досягнуто найбільшої динаміки сумарного балу зо-
рового та слухового гнозису при комплексному лі-
куванні у 14 (83%) пацієнтів основної групи, а в кон-
трольній групі: 6 (60%) пацієнтів.
В основній групі реабілітації у 9 осіб (52%),під впли-
вом занять відзначалося стійке покращення мо-
тивації до пізнавальної діяльності, комунікативна 
поведінка, адаптація до соціального середовища, 
активність тонкої моторики. У контрольній групі – у 3 
(23%) дітей відзначалось менша динаміка покращен-
ня цих показників.
Висновки: 
1. Застосування індивідуальної реабілітаційної про-

грами з врахуванням дефіциту окремих ВПФ доз-
воляє значно прискорити процес їх формування.

2. Комплекс терапевтичних вправ, що побудований 
з врахуванням дефіцитарності функціональних 
зон головного мозку, покращує якість реабілітації 
дітей з наслідками раннього органічного уражен-
ня ЦНС.

Література:
1. Про затвердження та впровадження медико-технологічних до-
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА 
МАГІСТРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ФІЗИЧНА 
ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ” НА КАФЕДРІ 
СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
А.А. Калюжка, А.Г. Істомін, В.П. Кириллов, С.В. 
Манучерян, Є.Ю. Луценко, І.А. Полоннік
Харківський національний медичний університет

В теперішній час в Україні реабілітаційній допомозі 
приділяється велика увага, про що свідчить введен-
ня в лікувальні заклади різних  пакетів для надання 
реабілітаційних послуг. Але лікувальні заклади не  
завжди можуть їх відкривати, зважаючи на відсутність 
висококваліфікованих кадрів, в тому числі фізичних 
терапевтів та ерготерапевтів. На  кафедрі спортивної, 
фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної тера-
пії, ерготерапіїї Харківського національного медично-
го університету навчаються такі здобувачі освіти, як 
бакалаври та магістранти за спеціальністю “Фізична 
терапія, ерготерапія”.Уже відбувся випуск перших сту-
дентів, які отримали ступінь магістрів за спеціальністю 
“Фізична терапія, ерготерапія” та працюють в теперіш-
ній час в різних лікувальних закладах Харкова.
На кафедрі  Гарантом (проф. Істомін А.Г.) та проек-
тною групою   розроблені освітньо - професійні 
програми (ОПП), які включають основні та вибіркові 
компоненти навчальних дисциплін.
Метою ОПП є забезпечення академічної підготовки 
фахівців для розробки профілактичних та реабілі-
таційних стратегій, при визначенні індивідуального 
плану фізичної терапії з метою покращення здоров’я, 
функціональних можливостей, адаптації до оточую-
чих умов, підвищення рівня рухової активності у на-
селення різного віку та з різними можливостями у 
контексті персональних факторів та оточення.
В ОПП розроблені компетентності, які потрібні грамот-
ному спеціалісту фізичному терапевту та ерготерапевту. 
Прописані інтегральні, загальні та фахові компетентно-
сті. Також розроблені програмні результати навчання, 
що дозволяють демонструвати свої навички при роботі 
з пацієнтами (клієнтами)  та їхніми родичами.
Університет забезпечений навчальними приміщен-
нями, комп’ютерними робочими місцями, мульти-
медійним обладнанням, що  відповідає потребі нав-
чання.  Наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура, кількість місць у гуртожитках відпові-
дає вимогам. Наявні навчально-науковий медичний 
комплекс «Університетська клініка», НДІ гігієни пра-
ці та професійних захворювань, Центру доклінічних 
та клінічних досліджень, Центру гендерної освіти, 4 
проблемних лабораторії, анатомічний музей, віварій, 
центр тестування, аудиторії для симуляційного нав-
чання (фантоми), Центральна науково-дослідна лабо-
раторія університету, навчально-науковий інститут з 
підготовки іноземних громадян, навчально-науковий 
інститут якості освіти, 6 навчальних науково-вироб-

ничих об’єднань. Всі ці структури допомагають якісно 
проводити навчальний процес та навчати студентів, 
згідно їх потреб. Кафедра має договори про співп-
рацю з лікувальними клінічними закладами - Укра-
їнський науково – дослідний інститут  протезування, 
протезобудування та  відновлення працездатності,  
КНП ХОР “Харківський обласний  спеціалізований 
диспансер радіаційного  захисту населення”, Харків-
ський обласний фізкультурний  диспансер, де є в на-
явності необхідне обладнання для навчання та  для 
можливостей проходження виробничої практики.
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю “Фізична те-
рапія, ерготерапія” приймають активну участь в олім-
піадах, науково — практичних конференціях кафедри 
та студентських міжнародних конференціях, де за-
ймали призові місця та були відзначені дипломами.
Атестація випускників – магістрантів проводиться 
у формі публічного захисту (демонстрації) квалі-
фікаційної магістерської роботи та завершується 
виданням документу встановленого зразка про 
присудження їм ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації: Магістр фізичної терапії.
Зважаючи на те, що  ОПП має обов’язкові та вибіркові 
компоненти, кожний  здобувач освіти може вибрати 
свою індивідуальну освітню траєкторію навчання, яка 
може відрізнятись одна від одної, залежно від того, 
які вибіркові дисципліни  його цікавлять найбільше.
Таким чином, на кафедрі  спортивної, фізичної та ре-
абілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії 
Харківського національного медичного університету є 
всі можливості для того, щоб  ефективно навчати сту-
дентів з різними освітніми потребами, які  стануть спе-
ціалістами високого рівня та  можуть надавати  якісну 
реабілітаційну допомогу різним верствам населення.
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ЗМІНИ ВЕЛИКИХ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ У 
ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПАРАЛІЧАМИ 
В РЕЗУЛЬТАТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА МЕТОДОМ 
КОЗЯВКІНА
Козявкін В.І.1, Качмар О.О.2, Кушнір А.Д.2, 
Федчишин Б.Ю. 2

1 Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, 
Трускавець.
2 Реабілітаційний центр «Еліта», Львів.

Вступ. Розробка сучасних інтенсивних підходів 
реабілітації пацієнтів iз дитячим церебральним 
паралічем (ДЦП), спрямованих на покращення 
якості життя дитини, є актуальним завданням фа-
хівців-практиків та дослідників. Одним із таких під-
ходів лікування дітей із ДЦП є Метод професора 
Козявкіна, який поєднує різнопланові технології 
лікування, що взаємно доповнюють та підсилю-
ють одна одну. Інтенсивний курс включає біоме-
ханічну корекцію хребта, мобілізацію суглобів, фі-
зичну терапію, спеціальну систему масажу та інші 
лікувальні компоненти. Метою цього дослідження 
була оцінка змін великих моторних функцій, обся-
гу пасивних рухів та спастичності у дітей зі спас-
тичними формами ДЦП після курсу лікування за 
Методом Козявкіна. 
Основна частина. В односторонньому сліпому до-
слідженні взяли участь 57 дітей віком від 4 до 12 
років зі спастичними формами ДЦП, які проходи-
ли курс лікування в Міжнародній реабілітаційній 
клініці Козявкіна (Трускавець, Україна). Усі пацієнти 
отримали двотижневий курс лікування та пройшли 
обстеження до та наприкінці реабілітації. Щоб ви-
значити зміни моторних функцій, застосовувався 
надійний і чутливий діагностичний тест великих 
моторних функцій Gross Motor Function Measure 
(GMFM-66). Усі учасники дослідження двічі про-
йшли обстеження, яке включало тест GMFM-66, а 
також вимірювання обсягу пасивних рухів та рівня 
спастичності. Виконання тесту GMFM-66 записував-
ся на відео, яке оцінювали щонайменше два ліка-
рі, які не знали чи це запис до курсу реабілітації чи 
після. 
Об’єм пасивних рухів оцінювався у семи суглобах 
нижніх кінцівок за допомогою ручного гоніометра, 
м’язова спастичність визначалася у п’яти групах м’я-
зів за допомогою модифікованої шкали Ашворта.
Після курсу лікування спостерігалося збільшен-
ня показника великих моторних функцій на 1,4 ± 
2,9  балів з 58.8 до 60,2 балів (p=0.001), причому у 
молодших пацієнтів спостерігалося більш суттєве 
покращення показників моторного розвитку. Ста-
тистично достовірне збільшення обсягу пасивних 
рухів відзначалося у 5 суглобах із 7 оцінюваних. 
Найбільш істотні зміни відмічалися у приведенні 
стегна (8,0 ± 5,8 градуса) та тильному згинанні стопи 
(8,0 ± 6,1 градуса). 
Відзначалося зниження спастичності різного рівня 
– від 0,2 до 0,7 балів – у всіх групах м›язів. Найбільш 
значні результати спостерігались в м›язах стегна і 
розгиначах стопи. 

Висновки.
Результати дослідження демонструють статистично 
достовірне покращення великих моторних функцій, 
збільшення об’єму пасивних рухів і зниження спас-
тичності м’язів нижніх кінцівок у пацієнтів із дитячи-
ми церебральними паралічами під впливом курсу 
лікування за Методом професора Козявкіна. Інтен-
сивна реабілітація за Методом Козявкіна потребує 
подальшого вивчення, у тому числі проведення ран-
домізованих контрольованих досліджень.

―
Авторська довідка.
Качмар Олег Олексійович, заступник директора з нау-
кових питань Реабілітаційного центру «Еліта», канд. мед. 
наук, просп. В. Чорновола 45а, 2-й корпус, Львів, Україна 
79019, тел 067 353 79 27, okachmar@ic.reha.lviv.ua

―

БІЛЬ У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ: 
ДІАГНОСТИЧНІ, ЛІКУВАЛЬНІ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Колісник П.Ф., Колісник С.П.

Мета роботи: за допомогою рентгенологічних та 
ультразвукових  методів візуалізації  вивчити основ-
ні причини розвитку болю в нижній частині спини 
(БНЧС), вдосконалити лікувальні та реабілітаційні 
заходи. 
Матеріали та методи: проведено аналіз 230 рент-
генограм і 198 МРТ- досліджень 250 пацієнтів з БНЧС 
з відсутністю лікувального ефекту від фармакологіч-
ного лікування протягом 12-ти тижнів. При наявності 
набряку в крижовій ділянці пацієнтам проводили 
ультразвукове обстеження органів малого тазу.
Результати дослідження: аналіз рентгенологічних, 
МРТ-  та УЗД – зображень вказує на поліетіологічність 
больового синдрому та низку характерних патанато-
мічних змін, які можуть бути причиною подразнення 
сегментарних чутливих нервової структур і болю у 
нижній частині спини.
Реабілітаційні заходи, спрямовані на покращен-
ня активності та участі, у поєднанні з лікувальними 
втручаннями, спрямованими на етіологічний чин-
ник, патогенетичний механізм і травмуючий патана-
томічний елемент, виявились  більш ефективними 
у порівнянні з лише фармакологічним лікуванням 
пацієнтів з БНЧС.
Висновки: візуалізація патологічних змін попере-
кового і крижового відділів хребта та органів тазу 
дозволяє підвищити точність діагностики причин 
БНЧС лише за умови цілеспрямованого пошуку 
травмуючих патанатомічних елементів у поєднанні 
з клінічною діагностикою, що дозволяє покращити 
ефективність лікувальних і реабілітаційних заходів у 
таких пацієнтів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПІСЛЯ АУТОПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЬОЇ 
ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ’ЯЗКИ
Т. М. Павлова¹А, І. А. Константинова ²В

¹ Медичний центр «Da-vinciClinic», м. Харків, Україна
²  Студія реабілітації «Inspira», м. Харків, Україна
А Обстеження та проведення операції
В Розробка програми фізичної терапії

Вступ  За  останні  роки  значно  покращилась  техно-
логія  хірургічного  лікування  ушкоджень  ПХЗ  ,що 
в  свою  чергу  зменшує  кількість  післяопераційних 
ускладнень .Використання  під час артроскопічного 
операційного втручання ST фіксатора endobutton та 
гвинта з додатковою фіксацією трансплантата стріч-
кою  Artrex  дозволяє  не  тільки  зберегти  нормальну 
біомеханіку колінного суглоба, почати раннє віднов-
лення ,але й запобігти ранньому розвитку посттрав-
матичного деформуючого артрозу [1]. 
Мета дослідження Визначити  та розробити комп-
лекс  фізичних  вправ для  підвищення ефективності 
відновлювальних заходів пацієнтів.
Матеріали та методи дослідження  Для досягнення 
поставленої мети проведено аналіз науково-мето-
дичної літератури, узагальнення досвіду провідних 
вітчизняних та зарубіжних фахівців, що стосуються 
питання застосування засобів фізичної реабілітації 
при артроскопічних оперативних втручаннях у хво-
рих з ушкодженням ПХЗ, вказують на те, що адекват-
ні відновні комплекси, які враховують тип фіксації 
трансплантата, функціональні особливості ураженої 
кінцівки й інші чинники, у тому числі міру порушен-
ня функції колінного суглоба, розроблені далеко не 
для всіх випадків ушкоджень і їх наслідків [3].
Матеріали роботи отримано під час проведення 
досліджень на базі МЦ ««Da-vinci Clinic». При звер-
ненні хворих застосовували алгоритм комплексної 
діагностики гострих пошкоджень колінного суглоба, 
що передбачав проведення клініко-функціонально-
го ультразвукової діагностики та магнітно-резонан-
сної томографії. Отримані дані заносили до історії 
хвороби.
У ході клінічного огляду визначали інтенсивність 
больового синдрому (хворі були протестовані за 
«Візуально-аналоговою шкалою болю»), скарги на 
наявність больового синдрому під час активних ру-
хів, пасивних рухів та у стані спокою, нестабільність 
КС, яку визначали за виконанням таких тестів: Лах-
ман-тест, тест передньої висувної «шухляди», при 
цьому кількісну оцінку нестабільності проводили 
за критеріями Американської асоціації артроско-
пічного товариства. У хворих також діагностували 
функціональний стан КС (за шкалою J. Lysholm, J. 
Gillquist (1982)) та визначали показник рухової функ-
ції колінного суглоба, отриманий з використанням 
шкали IKDC-2000 (International Knee Documentation 
Committee). До історії хвороби пацієнтів заносили 
також результати антропометричних вимірювань та 
гоніометрії ураженої та інтактної кінцівок.
У процесі дослідження було систематизовано та 
узагальнено дані 18 історій хвороби пацієнтів. Па-

цієнтів було поділено на 2 групи: оперативне втру-
чання з використанням фіксатором endobutton 
та гвинта з додатковою фіксацією трансплантата 
стрічкою Artrex 14 пацієнтів та реконструкція без 
застосування – 4 пацієнти. Вік пацієнтів складав 
25–45 років; за статтю – чоловіків – 11 (61 %),жінок – 7 
(39 %). 
На основі отриманих кількісних показників гоніо-
метрії, динамометрії, поверхневої електроміогра-
фії та стабілографії хворих з ушкодженнями ПХЗ КС 
було розроблено комплексну програму фізичної 
реабілітації.
Отримані  результати  Артроскопічна  аутопласти-
ка ПХЗ трансплантатом ST фіксатором endobutton 
та гвинтом з додатковою фіксацією трансплантата 
стрічкою Artrex дозволяє уникнути використання 
додаткової фіксації колінного суглоба ортезом та 
приступити з 2 доби з моменту операції до інди-
відуальної програми фізичної терапії .[5] Завдяки 
цьому є можливість не  тільки зберегти нормальну 
біомеханіку колінного суглоба, запобігти ранньому 
розвитку посттравматичного деформуючого ар-
трозу, а й уникнути післяопераційних контрактур.
Значна роль у відновному лікуванні ушкоджень 
ПХЗ належить ефективній фізичній терапії, що доз-
воляє уникнути інвалідності та покращити якість 
життя  .[6]Основна відмінність програми полягала 
для основної групи 14 пацієнтів - ранній початок 
застосування фізичної терапії, в той час як в іншій, 
через місяць тільки знімають ортез. В основі пато-
морфологічних механізмів, що формуються після, 
лежать порушення аферентації від іммобілізованої 
кінцівки .[7] 
Таким чином, тривалий спокій, знижуючи емоційну 
та фізичну активність хворого, посилює порушення, 
спричинені травмою, розвиток ускладнень, знижую-
чи рівень адаптації організму до фізичного наванта-
ження [8].
Враховуючи вище сказане, реабілітація повинна 
проводитися на лікарняному та після лікарняному 
етапах за трьома періодами перебігу хвороби:
• ранній післяопераційний період – перший період;
• пізній післяопераційний період – другий період;
• тренувально-відновний період – третій період.
Ранній післяопераційний період після аутопластики 
передньої хрестоподібної зв’язки починається з 1-2 
доби після операції і продовжується в середньому 
біля 3-4-х тижнів. 
Лікувальна фізична культура призначається з 1-ої 
доби після операції: спочатку на ліжковому ру-
ховому режимі, через 2-3 доби – на палатному, а 
через 5-6 діб на вільному режимі – у залі ЛФК[12]. 
Програма фізичної терапії  розроблюється інди-
відуально з урахуванням особливостей кожного 
клієнта [13]. 
Висновки Завдяки використання даної операційної 
техніки та застосування індивідуальної програми 
фізичної терапії наші пацієнти мають змогу віднови-
ти нормальну рухливість колінного суглоба. Повне 
відновлення рухливості колінного суглоба можливе 
лише при комплексній дії кількох методів фізичної 
терапії, різновидів їх форм та засобів. Дії цих засобів 
координуються між собою, підсилюють вплив одне 
одного [14,15]. 
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ОРТЕЗУВАННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З НАСЛІДКАМИ 
ОРГАНІЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (НОУЦНС)
Корольков О.І., *Галлінгер О.І.
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького;
*Підприємство «ОРТО-КРОК» Львівської обласної ГО 
«Працюючі інваліди Львівщини»

Вступ. Ортезування є важливим аспектом лікуван-
ня та реабілітації дітей з НОУЦНС, адже у таких па-
цієнтів у процесі їх росту практично у 100% випадків 
виникають та/або прогресують деформації кінцівок 
та хребта. Застосовувані методики як консерватив-
ного, так і хірургічного лікування складної ортопе-
дичної патології не завжди призводять до повного 
усунення наявних відхилень в опорно-руховій сис-
темі (залишаються так звані залишкові деформації), 
а високий відсоток рецидивів ставить перед дитячи-
ми ортопедами завдання тривалої фіксації кінцівок 
у необхідному положенні. В даний час запропоно-
вано велику кількість ортезів для фіксації та корекції 
кінцівок, які відрізняються як за конструктивними, 
так і функціональними особливостями.
Використання ортезів ускладнюється ще й тим, що 
у даної групи пацієнтів досить часто відзначається 
затримка інтелектуального розвитку, підвищений 
больовий поріг, порушення тонусу м’язів (млявий та 
спастичний парез), що у підсумку негативно відби-
вається на можливості систематичного і тривалого 
використання ортезних систем різної конструкції. 
Мета роботи. Представити варіанти використання 
ортезів різних конструкцій у комплексному лікуван-
ні деформації кінцівок та хребта у дітей з НОУЦНС.
Матеріал та методи. Нами накопичено значний 
досвід у використанні ортезів різних конструкцій у 
процесі лікування деформацій кінцівок та хребта 
у дітей віком від 1,5 місяців до 18 років. За останні 4 
роки ортезування стоп застосовано у більш ніж 300 
дітей з НОУЦНС на етапі стаціонарного та амбула-
торного лікування. 
У своїй практиці ми застосовували два напрями в 
ортезуванні, які взаємно доповнюють один одного: 
а) індивідуальне та б) з використанням розроблених 
типорозмірних рядів. Такий підхід дозволяє прове-
сти підбір необхідного ортезу практично у будь-якій 
клінічній ситуації в максимально короткі терміни та з 
мінімальними матеріальними витратами.
Результати та їх обговорення. У процесі розробки, 
виготовлення та використання ортезів враховували 
відомі механізми їх дії: фіксуючий, розвантажуючий, 
коригуючий, компенсуючий, комбінований.
Реабілітаційне лікування дітей з НОУЦНС після знят-
тя гіпсових пов’язок у більшості випадків має поєд-
нуватися з обов’язковим використанням індивіду-
ально виготовлених ортезів з можливістю дозованої 
тривимірної корекції на різних рівнях деформації. 
Маємо зауважити, що на теперішній час в Україні 
представлені ортези багатьох зарубіжних фірм, про-
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те у зв’язку із значною вартістю цих виробів, їх вико-
ристання є досить обмеженим.
Виходячи з наявного досвіду вважаємо, що ос-
новними перевагами ортезів, що використовуються, 
є: індивідуальне виготовлення; швидкі терміни ви-
готовлення; обов’язкова участь лікаря на всіх етапах 
користування ортезами; можливість докорекції та 
неодноразового моделювання ортезу в процесі лі-
кування; функціональність та комфортність виробу, 
невелика вага; полегшення гігієнічного догляду за 
пацієнтом, а також можливість проведення, за необ-
хідності, фізіо-функціонального лікування; техноло-
гічність; економічний ефект за рахунок скорочення 
термінів лікування та зниження собівартості виго-
товлення самого ортезу; довговічність; естетичність; 
гігієнічність; простота та зручність для батьків паці-
єнтів у використанні.
Висновки.
1. Використання ортезів різної конструкції у дітей 

із НОУЦНС забезпечує: іммобілізацію сегмента; 
сприятливі умови для відновлювальних процесів; 
опорну функцію сегмента; є профілактикою реци-
дивів деформацій, а при необхідності дозволяє 
провести етапне усунення деформації за умови 
збереження задовільної функції суглобів кінцівок, 
значно покращує результати лікування цієї склад-
ної групи пацієнтів та дає підстави рекомендувати 
їх до широкого клінічного застосування.

2. Використання ортезів вітчизняного виробництва 
знижує вартість лікування на 30-40%, виключає 
тривале гіпсування дитини, не призводить до 
вираженої м’язової гіпотрофії та неврологічних 
ускладнень, а також дозволяє в ранні терміни роз-
почати комплексне реабілітаційне лікування, що 
в результаті призводить до стійких добрих анато-
мічних та функціональних результатів.

3. Представлені на сучасному ринку медичних по-
слуг ортези різноманітних конструкцій для комп-
лексного лікування деформацій кінцівок у дітей із 
НОУЦНС потребують індивідуального підходу при 
використанні та уточнення їх лікувально-функціо-
нальних можливостей.
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ПАСИВНОГО РУХУ В ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ПАЦІЄНТІВ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
Корольков О.І., Наср Аль Кали, *Клапчук Ю. В., 
*Бородай О.Л.
Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького
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Вступ.  На сьогодні в Україні проблема лікування та 
реабілітації постраждалих внаслідок вогнепальних 
ушкоджень опорно-рухової системи є дуже гострою. 
Такі ушкодження супроводжуються великою кіль-
кістю ускладнень та незадовільними результатами 
лікування, що вимагає тривалого стаціонарного 
лікування та часто призводить до розвинення піс-
лятравматичних контрактур і, відповідно, до інва-
лідизації осіб працездатного віку, втрати трудового 
потенціалу держави та значних економічних втрат.
Однією із важливих складових в етапному комплек-
сному відновному лікуванні опорно-рухової системи 
є ЛФК та застосування механотерапії. В 70-х роках ХХ 
століття Роберт Зальтер розробив метод безперерв-
ного пасивного руху (МБПР) - Continous Passive Motion 
therapy (CPM-therapy). Проведеними дослідження-
ми було показано, що у випадку застосування МБПР 
саме перші 7-10 днів після хірургічного втручання є 
ключовими в процесі відновлення рухів у суглобах – 
у випадку його застосування відзначено скорочення 
темпів відновлення анатомо-функціональних харак-
теристик хряща, зменшення ступеню атрофії м’язів, 
та кількості ускладнень, у тому числі судинних – зни-
ження кількості тромбоемболічних порушень. 
Мета дослідження: оцінити ефективність викори-
стання методу безперервного пасивного руху за 
допомогою вітчизняного апарату “Legtronic” у комп-
лексній реабілітації пацієнтів з наслідками вогне-
пальних переломів довгих кісток нижніх кінцівок 
(ВПДКНК).
Матеріал та методи. Досліджені 2 клінічні групи па-
цієнтів з наслідками ВПДКНК, які були ідентичні за 
статтю, віком, типом патології та видом хірургічних 
втручань. У 1-у, контрольну групу, включені 28 пацієн-
тів (35 суглобів, із них 29 – колінних та 6 - кульшових), 
а в 2-у, основну гр. - 19 пацієнтів (24 суглоба – 16 колін-
них та 3 - кульшових), яким на етапах стаціонарного 
лікування були проведені наступні втручання: репо-
зиція уламків стегнової або великогомілкової кіст-
ки та монтаж апарата зовнішньої фіксації на основі 
стержнів або шпиць і стержнів (1-а гр. – 18 пацієнтів, 
2-а гр. – 11); металоостеосинтез блокуючими інтраме-
дуллярними стержнями (1-а гр. – 10 постраждалих, 2-а 
гр. – 7). У післяопераційному періоді пацієнти 1-ї гр. 
отримували стандартне реабілітаційне лікування, а 
хворим 2-ї групи, здійснювали фізичну реабілітацію 
відповідно до розробленої програми, яка складала-
ся із декількох етапів та передбачала використання 
методу безперервного пасивного руху (за допомогою 
вітчизняного пристрою для автоматичної розробки 
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рухів [ПАРР] – патент України №111074) у поєднанні 
із електростимуляцією (ЕСМ) чотириголового м’яза 
стегна (спосіб реабілітації пацієнтів у післяоперацій-
ному періоді (Патент України №123449)).  
Обстеження пацієнтів проводилося згідно загально 
прийнятих методик до і через 3 тижні та через 3 мі-
сяці після хірургічного втручання). У ці терміни ви-
конували обстеження: анкетування та визначення 
ступеню больового синдрому за шкалою VAS, об’єм 
рухів у суглобах, допплерографія та реовазографія 
судин, електроміографія м’язів нижніх кінцівок, - 
була складена спеціальна анкета, де відзначалися 
індивідуальні анатомо-функціональні особливості 
суглобів, розроблявся індивідуальний план реабілі-
таційних заходів та здійснювався динамічний нагляд 
і оцінка стану кожного пацієнта. Усі дані клінічних та 
спеціальних методів дослідження градуювалися та 
проводилася певна оцінка в балах. 
Розробка рухів за допомогою ПАРР проводили за 
методикою, яка була розроблена раніше та врахову-
вала як висхідний загальний стан пацієнта, так і стан 
ураженої кінцівки (наявність больового синдрому, 
набряк тканин кінцівки, вираженість контрактури 
суглобу (-ів) тощо): так, на 1-й день після зняття ім-
мобілізації, відповідного обстеження і прийняття 
рішення про можливість початку розробки рухів 
– 3 рази по 5-10 хвилин при мінімальній швидкості 
розробки рухів і куті згинання–розгинання у сугло-
бі (-ах) від 5 до 15°; 2-й день – 3 рази по  2 0 хвилин 
при мінімальній швидкості і об’ємі рухів у суглобах 
від 10 до 35°; 3-й день - 2 рази по 40-50 хвилин при 
мінімальній швидкості і об’ємі рухів в суглобах від 25 
до 45°; в наступні дні збільшували кратність (до 6 раз 
на добу), тривалість (до 2-х годин за один сеанс) та 
швидкість розробки, а об’єм рухів доводили до 70-
90° (залежно від особливостей перелому та інтен-
сивності проявів больового синдрому).
При виготовленні ПАРР дотримані умови, що відпо-
відають Законодавству України, стосовно пристроїв 
медичного призначення (безпека А),  а також збе-
режена можливість зміни і плавного регулювання 
швидкості розробки рухів, кута згинання-розгинан-
ня у колінному та кульшовому суглобах (КолС і КС) 
та можливість регулювання довжини ложементів 
залежно від антропометричних даних пацієнта.
Результати і їх обговорення. Найбільш інформа-
тивними показниками фізичного стану пацієнтів у 
процесі реабілітаційного лікування з точки зору ди-
намічного оцінювання є наступні: статична та дина-
мічна витривалість м’язів (зокрема чотириголового 
м’яза стегна), тести еластичності м’язів і визначення 
об’єму рухів у суглобі та оцінювання больового син-
дрому за шкалою VAS. Оцінка вищенаведених по-
казників дозволяє швидко і об’єктивно оцінити стан 
та динаміку відновлювального процесу у кожного 
конкретного пацієнта та, за необхідності, провести 
своєчасну корекцію реабілітаційних заходів у після-
операційному періоді. 
Порівняльна оцінка результатів анкетування, клініч-
них та інструментальних методів досліджень 2 груп 
пацієнтів показує, що застосування розробленої 
програми фізичної реабілітації є ефективним засо-
бом оптимізації процесу лікування у ранньому після-
операційному періоді. Так, інтенсивність больового 
синдрому за шкалою VAS через 21 день після опе-

рації в основній групі пацієнтів становила - 18,9±3,0, 
а у контрольній - 32,7±2,7; у цей же термін кількість 
суглобів з об’ємом рухів більше 90° в основній гру-
пі пацієнтів становила 91,3±2,4 % а у контрольній - 
76,7±2,9 %; відсоток представників основної групи, 
які через 3 міс були задоволені станом оперованого 
суглоба склав 91,3 %, а у контрольній - 76,7 %, що є до-
стовірною різницею показників.
Висновки.
При порівнянні результатів 2 груп маємо констату-
вати, що CPM-терапія з використанням вітчизняних 
апаратів ПАРР в комплексному відновному ліку-
ванні хворих з патологією колінного та кульшового 
суглобів у післяопераційному періоді, достовірно 
призводить до збільшення об’єму рухів на 31% у най-
ближчий післяопераційний період (до 3-х тижнів), 
у порівнянні з контрольною групою, при значному 
зменшенні больового, міотонічного та нейротрофіч-
ного синдромів. 
Доведена висока ефективність розробленого вітчиз-
няного пристрою для автоматичної розробки рухів у 
комплексній реабілітації пацієнтів з вогнепальними 
переломами довгих кісток, що дозволяє рекоменду-
вати його до впровадження в клінічне використання 
у відповідних центрах та ортопедо-травматологіч-
них відділеннях. 

―
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНИХ І 
ПСИХО-ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ ТА 
ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Кувічка І.Б.
Державна Установа «Інститут охорони здоров’я дітей 
та підлітків Національної академії медичних наук 
України» м. Харків, Kuvichkailona76@gmail.com

Протягом останніх десятиліть, а особливо останніх 
двох років пандемії Covid-19, все більш актуальною 
стає проблема високої розповсюдженості захворю-
вань нервової системи та розладів психо-емоційної 
сфери у дітей та підлітків. Згідно з статистичними 
даними, в Україні та в інших країнах Європи відмі-
чається зростання цереброваскулярної патології, а 
також розширення групи неврозів і психоемоцій-
них розладів, особливо на фоні постійного стресу. 
Також останні роки додався стресовий фактор у 
вигляді карантинних обмежень, пов’язаних з пан-
демією Covid-19 у свiтi, що не оминуло і нашу краї-
ну. Це значно збільшило кількість пацієнтів із по-
рушеннями емоційної сфери, бо під час локдауна 
обмеження були доволі серйозні. При цьому відмі-
чається тенденція до зменшення віку дебюту цих 
захворювань. Також з’явились пацієнти з ранніми і 
пізніми постковідними синдромами, які дебютують 
різними функціональними розладами, включаючи 
тривогу, ларвовану депресію, головні болі, різнома-
нітні порушення сну, когнітивні порушення тощо. У 
зв’язку з частим поєднанням органічної симптома-
тики і функціональної патології у дитячому віці існує 
потреба мультидисциплінарного підходу, що вклю-
чає фізіотерапевтичне лікування у вигляді внутріш-
ньоорганного введення препарату «Гамалате В6» та 
вправ «хатха йоги», які базуються на розробленому 
комплексі ЛФК для цієї групи пацієнтів, а також ма-
сажу комірцевої ділянки.
Мета дослідження: розробити комплексну реабілі-
тацію та новий підхід до стандартних схем лікування 
такого контингенту хворих дітей та підлітків.
Матеріали і методи: розробка і впровадження 
комплексного лікування дітей та підлітків з тривож-
но-депресивними розладами, які є одним з об’єдна-
них складових багатьох захворювань. А відповідно 
до сучасних поглядів, за модуляцію тривоги відпові-
дає ГАМК-ергічна нейротрансляція в мигдалеподіб-
ному тілі. Тому, наразі, ми впровадили комплексне 
лікування у вигляді прийому такою категорією па-
цієнтів комбінованого препарату «Гамалате В6», до 
складу якого входять ГАМК, γ-аміно-β-оксимасляна 
кислота (ГАБОМК) магній глутамат гідробромід (МГГ) 
і піридоксин гідрохлорид, та фізіотерапевтичного лі-
кування у вигляді гальванізації за Вермелем по схе-
мі у відповідний інтервал після прийому препарату. 
Фармакологічна дія препарату полягає у синергіч-
ній дії активних компонентів з реалізацією нейроме-
таболічного, енергоактивуючого, нейрорегулятор-
ного і седативного ефектів, а загальна процедура у 
вигляді гальванізації за Вермелем підсилює ефек-
тивність препарату за рахунок депонування у під-

шкірних депо його компонентів, чим призводить 
до можливості зменшення дозування ліків і скоро-
чення     курсу прийому. Паралельно відбувається 
встановлення рівноваги між процесами збудження 
і тормозу у центральній нервовій системі, що має 
комплексний седативний ефект, який додається до 
медикаментозного лікування. Усе це синергійно з 
заняттями кожного дня у залі ЛФК з інструктором 
за розробленою методикою ЛФК із застосуванням 
седативних вправ і елементів «хатха йоги». Та курсу 
класичного масажу комірцевої ділянки.
Отримані результати: у відділенні відновного лі-
кування було проліковано за даною методикою 128 
хворих; побічних ефектів, погіршення стану не спо-
стерігалося, що підтверджує доцільність комплек-
сного підходу до лікування такої категорії дітей та 
підлітків. У результаті комплексного мультидисци-
плінарного  лікування  був відмічений седативний 
ефект, нормалізація метаболічної діяльності мозку, 
покращення пам’яті, уваги, зменшення роздрато-
ваності та покращення настрою, відновлення нор-
мальних ритмів сну, зменшення головного болю, 
позитивні налаштування на майбутнє і адекватне 
сприйняття пандемії тощо.
Висновки: отже, комплексне мультидисциплінар-
не  лікування психоемоційних патологій дітей та 
підлітків у вигляді фізіотерапевтичного лікування на 
фоні прийому препарату «Гамалате В6» із застосу-
ванням елементів «хатха йоги» у комплексі ЛФК та 
відповідного курсу масажу стимулює необхідність 
і актуальність перегляду традиційних схем терапії і 
реабілітації дітей та підлітків з даною патологією в 
стресових умовах сьогодення.

―

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ПОСТКОВІДНИХ 
ПАЦІЄНТІВ
І.С. Лемко, М.О. Гайсак
Державна установа «Науково-практичний медичний 
центр «Реабілітація» МОЗ України»

Вступ. У зв’язку із збільшенням числа хворих, що 
перенесли COVID-19, все більш актуальним стає пи-
тання розробки тактики їх відновлювального ліку-
вання у віддалений період. Незалежно від важко-
сті перебігу коронавірусної інфекції, захворювання 
може викликати віддалені наслідки у постковідний 
період. Найбільш схильні до розвитку ускладнень 
хворі з поліморбідністю та хронічними системними 
захворюваннями серцево-судинної системи, орга-
нів опори та руху, цукровим діабетом, бронхіальною 
астмою, ХОЗЛ. 
За попередніми даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, час від початку до клінічного одужан-
ня при легких випадках COVID19 становить приблиз-
но 2 тижні, у разі тяжких або критичних  -  від 3 до 
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6 тижнів, однак у багатьох пацієнтів певні симптоми 
зберігаються протягом місяців. Документально під-
тверджені стійкі ушкодження багатьох органів і сис-
тем (легені, серце, мозок, нирки та судинна система, 
органи травлення тощо), які спричинені виражени-
ми запальними реакціями, тромботичною мікроа-
нгіопатією, венозною тромбоемболією, кисневою 
недостатністю, аутоімунними процесами, патологіч-
ними наслідками гострого запального періоду (пне-
вмофіброз) або персистенцією збудника.
Крім цього, сьогодні немає чітко сформульовано-
го узгодженого визначення стану, що відповідає 
віддаленим наслідкам захворювання. У клінічних 
настановах Національного інституту охорони здо-
ров’я та вдосконалення медичної допомоги Великої 
Британії (NICE) «Лікування довгострокових наслідків 
COVID-19» (NG188), залежно від часу виникнення та 
протягом якого вони зберігаються, виділяють: го-
стру COVID-19 – ознаки та симптоми захворювання 
зберігаються до 4 тижнів; тривалу симптоматичну 
COVID-19 – ознаки та симптоми зберігаються від 4 до 
12 тижнів; пост-COVID-синдром – ознаки та симпто-
ми розвиваються під час або після COVID-19, збері-
гаються понад 12 тижнів і не пояснюються альтерна-
тивним діагнозом.
Відновлення після перенесеної гострої інфекції не-
обхідне практично всім пацієнтам, з врахуванням 
всього симптомокомплексу залишкових проявів з 
боку різних органів і систем, як бронхолегеневої сис-
теми, так і позалегеневих функціональних проявів, 
що створюють патогенетичні умови для соматизації 
первинних порушень і формування поліморбідно-
сті. Крім того, слід врахувати, що під час лікування 
гострого періоду захворювання зростає наванта-
ження на системи детоксикації організму, зокрема, 
нирки, печінку.
Сьогодні вже можна виділити певні групи патологіч-
них станів, які найчастіше спостерігаються у рекон-
валесцентів. Серед них прогресуюче погіршення 
дихальної функції та загроза розвитку легеневого фі-
брозу, системні порушення із формуванням проявів 
метаболічної інтоксикації, загострення хронічних за-
хворювань. Ці процеси лежать в основі соматизації 
наявних порушень, хронізації патологічних процесів 
та погіршення їх перебігу. 
Для етапу відновлювального лікування та завер-
шення процесу реабілітації пацієнтів у віддалений 
період після перенесеної коронавірусної хвороби 
COVID-19 найбільш оптимальною є мережа санатор-
но-курортних закладів з розвиненою лікувально-ді-
агностичною інфраструктурою.
Результати. Системний аналітичний огляд основних 
лікувальних методів, що застосовуються в програмах 
комплексного відновлювального лікування постко-
відних пацієнтів, показав, що санаторно-курортні та 
рекреаційно-оздоровчі заклади Закарпаття можуть 
ефективно використовуватися в комплексних про-
грамах реабілітації пацієнтів за рахунок широкого 
спектру лікувальних послуг, які пропонує кожний 
лікувальний заклад. За головною реабілітаційною 
спрямованістю ці лікувальні фактори можуть бути 
об’єднані у декілька груп.
Передусім, це метаболічна реабілітація за рахунок 
функціональних та метаболічних ефектів природних 
мінеральних вод – основного лікувального фактору 

практично всіх курортів Закарпаття. Лікувальний 
ефект питного застосування мінеральних вод ви-
значається їх складом, однак до найбільш важливих 
впливів відносяться наступні: кислотонейтралізую-
чий, системний олужнюючий, холеретично-холекі-
нетичний, гепатопротекторний, ліпід-корегуючий, 
сечогінний, антитоксичний, імунокорегуючий. При 
цьому найбільш важливі функціональні та метабо-
лічні ефекти питного прийому МВ стосуються верх-
нього відділу шлунково-кишкового тракту, гепа-
то-біліарно-панкреатичної системи, сечовидільної 
системи. На даному етапі відновлювального ліку-
вання це найбільш безпечний метод метаболічної 
бальнеокорекції та еферентної детоксикації, який 
забезпечує ефективний регулюючий вплив на ос-
новні органи системи детоксикації організму – пе-
чінку, шлунково-кишковий тракт, нирки.
Серед наслідків COVID-19, особливо в ранній період 
реабілітації, на перший план виходить погіршення 
дихальної функції та загроза розвитку легеневого 
фіброзу, у зв’язку з чим важливою є програма респі-
раторної реабілітації. Заходи з поліпшення сатурації 
крові киснем, як важлива складова респіраторної 
реабілітації, в умовах санаторно-курортних закладів 
забезпечуються за рахунок ентеральної оксигеноте-
рапії (кліматотерапія, озонотерапія, синглетно-кис-
нева терапія, застосування кисневих фіто-коктейлів), 
активних методів (спеціальні комплекси дихальної 
гімнастики, техніки масажу), а також опосередкова-
них методів (галоаерозольтерапія, бальнеотерапія, 
інтервальні гіпоксичні тренування та ін.). Підставою 
для доцільності проведення курсу галоаерозольте-
рапії в комплексному відновлювальному лікуванні 
хворих, що перенесли COVID-19, є підтверджені ме-
ханізми та лікувальні ефекти, а також підходи до ди-
ференційованого застосування галоаерозольтерапії 
відображені в ряді інформаційно-методичних доку-
ментів, затверджених МОЗ України.
Важливою складовою санаторно-курортного лікуван-
ня є сучасні методи фізичної медицини - електромаг-
нітне поле надвисокої частоти (протизапальна дія), 
низькочастотна магнітотерапія (протизапальна, про-
тинабрякова, репаративно-регенеративна дія; по-
ліпшення мікроциркуляції), високочастотна імпульс-
на магнітотерапія (протибольова дія), електрофорез 
лікарських препаратів, зокрема, лідази, гепарину та 
ін., синусоїдальні модульовані струми (спазмолітич-
ний ефект, активація дренажної функції бронхів), уль-
тразвукова терапія (протизапальна, десенсибілізую-
ча, спазмолітична), індуктотермія (протизапальний, 
розсмоктувальний, спазмолітичний ефекти, поліп-
шення мікроциркуляції), інші процедури.
Широкий комплекс різноманітних психокорегуючих 
технік та способів, які доступні в кожному санатор-
но-курортному закладі, сприяють покращенню мен-
тального здоров’я, відновленню фізичної активності 
пацієнтів. 
Процес реабілітації після COVID-19 із застосуванням 
сучасного спектру лікувальних технологій в умовах 
санаторно-курортних закладів дозволяє забезпечи-
ти персоніфікований підхід з розробкою індивіду-
альної системи реабілітації пацієнтів, яка включає 
питне та зовнішнє використання природних міне-
ральних вод, респіраторну, метаболічну та фізичну 
реабілітацію, що сприяє відновленню функції ди-
хальної системи, підвищенню фізичної активності та 
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толерантності до фізичного навантаження, стабіліза-
ції сну і психоемоційного стану, усуненню наслідків 
гіпоксії і метаболічного дисбалансу. 
Висновки. Завершення гострої фази COVID19 не оз-
начає повного одужання. Вірус SARS-CoV2 здатен 
уражати багато типів клітин організму людини, що 
визначає характер і тяжкість постковідних усклад-
нень. Велике значення в патогенезі цих змін має 
фонове системне запалення як результат цитокі-
нового шторму й оксидативного стресу під час го-
строго періоду. Саме тому після його завершення 
потрібен обов’язковий багатосторонній моніторинг 
стану органів і систем, а також синдромно-патоге-
нетичний підхід до реабілітації пацієнтів, що може 
бути забезпечений в умовах санаторно-курортних 
закладів. Унікальні природні ресурси, розгалужена 
мережа санаторно-курортних закладів Закарпаття 
становлять той базовий потенціал, на основі яко-
го формуються ефективні програми комплексного 
відновлювального лікування з метою подолання на-
слідків перенесеної гострої респіраторної хвороби 
COVID-19. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ ЗІ СПАСТИЧНОЮ 
ДИПЛЕГІЄЮ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
О.І. Тиравська (науковий керівник), В.В. Муранова
Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського

Вступ. Останніми роками дитячий церебральний 
параліч (далі – ДЦП) став одним з найпоширеніших 
захворювань нервової системи в дитячому віці в усіх 
країнах світу. Це захворювання тяжко позначається 
на дитині, воно не тільки вражає опорно-рухову си-
стему, а й зумовлює порушення мовлення (80%), ін-
телекту (50%), зору (20%), слуху (15%) [1, с. 6]. Зокрема 
загальновідомо, що найбільш поширеним різнови-
дом цього захворювання є спастична диплегія, що 
також відомий під назвою «хвороба Літтла». 
В цілому станом на 26 листопада 2021 року в Укра-
їні налічується 123 установи, заклади охорони здо-
ров’я, які здійснюють фізичну терапію дітей з інва-
лідністю, у т.ч. з органічними ураженнями нервової 
системи [2]. Слід зазначити, що підходи до фізичної 
терапії дітей з ДЦП залежно від діагнозу, вікової 
періодизації, індивідуальних особливостей дитини 

у кожному з таких закладів різняться. Разом із цим 
кожна установа чи заклад надає перевагу методам 
фізичної терапії, що ґрунтуються на їх доказовій ме-
дицині.
При цьому, пошуки найефективніших методів фізич-
ної терапії для таких діток залишаються актуальни-
ми як на міжнародному, так і на вітчизняному рівні. 
У зв’язку із цим, вважаємо за доцільне вивчити між-
народний досвід у вирішенні окресленої вище про-
блеми. 
Основна частина. Так, дослідниками CanChild роз-
роблено низку показників та інструментів пов’яза-
них із загальною руховою функцією дітей з ДЦП. Зо-
крема, це такі як:
• Система класифікації загальних рухових функцій 

– розширена і переглянута (GMFCS E&R), включа-
ючи анкету звіту про сім’ю, а також дескриптори і 
ілюстрації;

• Gross Motor Function Measure (GMFM), з яких існує 
дві версії, а саме GMFM-88 и GMFM-66;

• Якість FM;
• Криві росту моторики [3].
Так, ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка 
Козявкіна» застосовує Метод Козявкіна (Система 
інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації СІНР) – 
високоефективну технологію лікування пацієнтів з 
дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом, 
наслідками травм і органічного ураження нервової 
системи. В основі системи реабілітації лежить полі-
модальний підхід із застосуванням різнобічних ме-
тодів впливу на пацієнта. Основним компонентом 
методики є біомеханічна корекція хребта та великих 
суглобів, у поєднанні з комплексом лікувальних за-
ходів: рефлексотерапією, лікувальною фізкультурою, 
системою масажу, ритмічною гімнастикою, механо-
терапією та апітерапією. Для формування правиль-
ного стереотипу рухів використовується програма 
біодинамічної корекції рухів з застосуванням костю-
му «Спіраль». Шляхом стимуляції компенсаторних 
можливостей дитячого організму та активування 
пластичності мозку ця система створює в організмі 
дитини новий функціональний стан, який відкриває 
можливості для швидшого моторного та психічного 
розвитку дитини [4].
Чеським лікарем Вацлавом Войтом на початку 50-х 
років минуло сторіччя розроблена Войта-терапія 
(рефлекторна локомоція). За результатами вивчення 
та порівняння автором впливу рефлексів повзання 
та перевертання на становлення опорно-рухового 
апарату дитини, що розвивається в нормі та в пато-
логії, визначено основу методу Войта-терпії – засто-
сування двох координаційних комплексів, направ-
лених на стимуляцію формування цих рефлексів. 
Рефлекторна локомоція спрямована не на трену-
вання певного конкретного руху, а на створення 
моделей координованої роботи м’язів для розвитку 
елементарного моторного ланцюга. Даний метод 
допомагає відновити природні моделі руху так, як 
впливає на вже існуючі нервові зв’язки на різних 
рівнях тіла: від скелетної мускулатури до внутрішніх 
органів; з найпростішого управління ЦНС до більш 
високих мозкових структур. Метод використовує 
вроджені здібності дитини здійснювати природні 
рухи тіла [5, с. 42].
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Методику Бобат-терапії розроблено нейрофізіоло-
гом Карлом Бобат і фізіотерапевтом Бертою Бобат 
в 40-х роках ХХ сторіччя. Ця методика є системою 
нейродинамічної реабілітації, яка не має спеціаль-
них вправ, а використовує здібності мозку до нейро-
пластичності в  умовах навколишнього середовища, 
що змінюється, та сприяє вдосконаленню рухової 
поведінки. Реабілітолог використовуючи специфічні 
прийоми сенсорної стимуляції, інгибіції та фосиліза-
ції може змінити рухи пацієнта на більш правильні. 
За результатами у дитини змінюються відчуття від 
рухів та статичного утримання положення, що дає 
можливість корегувати їх. Основними принципами 
рухового навчання вважаються: активна участь паці-
єнта, тренування навика, постановка важливих для 
пацієнта цілей [6, с. 33].
Метод тейпування був розроблений у 70-х роках 
минулого сторіччя японським доктором К. Касе. Ме-
тодика тейпування полягає у використанні функці-
ональних тейпів, що накладаються по ходу м’язів на 
3–5 днів курсом у 4–5 тижнів і класичних (ригідних) 
тейпів (кожен день, курсом до 30-ти днів). Класичні 
тейпи накладаються на область ураженого суглоба 
для забезпечення іммобілізації безпосередньо пе-
ред виконанням фізичного навантаження і зніма-
ються відразу після припинення заняття. Основними 
ефектами використання цього методу є прискорен-
ня метаболічних процесів у тканинах, зняття набря-
ків, нормалізація лімфо- і крововідтоків, посилення 
пропріоцепції, збільшення обсягів рухів в суглобах, 
скорочення та розслаблення м’язів. В цілому кла-
сичне тейпування діє як м’який гіпс, забезпечуючи 
іммобілізацію верхніх і нижніх кінцівок з наближен-
ням до фізіологічного положення суглобів; так само 
використовується для створення фіксуючих і ком-
пресійних пов’язок, які забезпечують утримання у 
заданому положенні або їх підтримку [5, с. 49-50].
Висновки. Підбиваючи підсумки слід зазначити, 
що вивчення міжнародного досвіду фізичної тера-
пії дітей з ДЦП, зокрема спастичною диплегією, є 
важливим та необхідним. Особливо актуальними у 
фізичній терапії є використання таких інструментів, 
як GMFCS E&R, GMFM тощо, а також  застосування 
системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації 
СІНР, рефлекторної локомоції, Бобат-терапії, тейпу-
вання.
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ВПЛИВ РОЗРОБЛЕНОЇ ПРОГРАМИ 
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ НА ФІЗИЧНУ 
КОМПОНЕНТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТА 
КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Р. В. Нестерак, Р.С. Григоришин, В. І. Совтус, 
У. І. Веретик, Н. В. Якимчук
Івано-Франківський національний медичний 
університет

Фізична реабілітація пацієнтів кардіологічного про-
філю є однією із важливих компонент комплексного 
підходу до надання допомоги таким хворим. На да-
ний час у лікування хворих на ішемічну хворобу сер-
ця (ІХС) застосовується цілий ряд сучасних методів 
лікування, зокрема реваскуляризаційних втручань. 
Поряд із цим існує потреба у розробці нових мето-
дів реабілітаційного менеджменту та відновного лі-
кування пацієнтів із урахуванням застосовних втру-
чань та забезпеченням персоніфікованого підходу. 
Такий підхід сприятиме реалізації складових компо-
нент реабілітації пацієнтів на ІХС від  оптимального 
медикаментозного лікування, фізичного відновлен-
ня до адаптації до нових умов існування.
Мета дослідження: вивчити вплив розробленої 
програми відновного лікування на фізичну спро-
можність хворих на ІХС із застосуванням різних ме-
тодів реваскуляризаційних втручань. 
Матеріали і методи: проведено обстеження 450 
хворих на ІХС, які перебували на лікуванні на базі 
інфарктного відділення №2 та реабілітації. Обсте-
ження проводили залежно від форми ІХС та методу 
реваскуляризації. Всі хворі отримували стандарт-
ну терапію хворих на ІХС залежно від форми ІХС та 
відповідно до рекомендацій Робочих груп Європей-
ського та Українського товариств кардіологів. Роз-
роблена програма відновного лікування полягала 
у поєднанні стандартного лікування, сугестивної 
терапії та програми клінічно-психологічної реабілі-
тації кардіологічних хворих шляхом оптимізації вну-
трішньої картини здоров›я (авторське свідоцтво на 
науковий твір № 75681 від 29.12.2017).
У всіх хворих проводили тести з 6-хвилинною ходою з 
метою оцінки ефективності лікувальних та відновлю-
ваних заходів, оцінки толерантності до фізичних на-
вантажень. Тредміл-тест проводили із застосуванням 
модифікованого протоколу Bruse. Оцінювали тред-
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міл-індекс Дюка (The Duke Treadmill Score), який вклю-
чав такі параметри: тривалість навантаження, наяв-
ність нападів стенокардії та ступінь зміщення сегмента 
ST на ЕКГ та розраховувався за формулою: тредміл-ін-
декс = тривалість навантаження (хв) – (5 × зміщення 
сегмента ST впродовж навантаження або після його 
завершення (мм)) – (4 × індекс стенокардії). Зміщен-
ня сегмента ST (елевація чи депресія) вимірювалось 
через 0,06 с від точки j; індекс стенокардії – 0 балів – 
відсутність стенокардії; 1 бал – виникнення стенокардії 
не перешкоджало виконанню навантаження; 2 бали – 
виникнення стенокардії призвело до припинення на-
вантаження. Ступінь ризику серцево-судинної смерт-
ності за показником Дюка розраховувався у балах: 
якщо індекс ≥ +5 – ризик низький, ≥ -10 до < +5 – про-
міжний, < -10 — високий ризик. Відповідно до ступе-
ня ризику передбачувана щорічна серцево-судинна 
смертність при низькому ризику становить менше 1%, 
при проміжному – 1-3% та при високому – більше 3%. 
Комплекс діагностичних методів застосовували: пе-
ред початком реабілітації,через 1 та 6 місяців. 
Отримані результати: аналізуючи толерантність до 
фізичного навантаження виявлено збільшення то-
лерантності до фізичного навантаження за даними 
об’єму виконаної зовнішньої роботи та тривалості 
навантаження. Так, найбільший рівень толерантності 
до фізичного навантаження спостерігався у хворих 
при застосуванні реваскуляризаційних процедур та 
програми відновного лікування. Хворі на СІХС, яким 
проводилось ЧКВ та програма відновного лікування 
мали середній рівень толерантності – (4,99±0,4) МЕТ, 
хворі на ГКС без елевації сегмента ST, яким прово-
дилось ЧКВ -  (4,68±0,1) МЕТ, хворі на ГКС з елевацією 
сегмента ST, яким проводилось ТЛТ та ЧКВ (4,55±0,2) 
МЕТ та хворі на ГКС з елевацією сегмента ST, яким 
проводилось ЧКВ – (4,57±0,2) МЕТ (р<0,05). Такі зміни 
супроводжувались також збільшенням тривалості 
навантаження у цих групах. Оцінюючи ступінь ризику 
серцево-судинної смерті за тредміл-індексом Дюка у 
хворих на ІХС в залежності від застосованих реваску-
ляризаційних процедур, виявлено наступні законо-
мірності.  При застосуванні стандартного лікування 
у хворих на СІХС, яким проведено ЧКВ, відсоток із 
середнім ризиком був 57,89%, а із низьким - 42,11%. 
Хворі цієї групи із програмою відновного лікування 
мали подібний розподіл (низький ризик - 47,37 % та 
середній ризик - 52,63%). У  хворих, яким проведено 
АКШ, двоє хворих мали високий ризик у всіх групах 
лікування, середній ризик мали 16 хворих при стан-
дартному лікуванні та 15 хворих при застосуванні як 
сугестивної терапії, так і програми відновного ліку-
вання Хворі на ГКС мали такі особливості. У групах 
хворих із застосуванням реваскуляризаційних втру-
чань та програми відновного лікування встановлено 
відсоток хворих із низьким та середнім рівнем ризи-
ку серцево-судинної смерті.
Висновки: фізична спроможність хворих на ІХС за-
лежить від застосованого методу реваскуляризації 
та реабілітаційних заходів. Проведення стратифікації 
ризику виникнення серцево-судинної смертності за 
тредміл-індексом, вказує на потребу урахування засто-
сованих методів реваскуляризації та методів віднов-
ного лікування, що дозволить в подальшому оцінити 
ефективність застосованих реабілітаційних втручань.
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ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЛЖВ НА 
СТАДІЇ СНІДУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
А.Я. Орфін1, М.А. Мазепа2

1 Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського, м. Львів, Україна, 
аспірант. КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна 
клінічна лікарня» лікар-інфекціоніст.
2 Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського, м. Львів, Україна, 
доктор медичних наук, професор.

Вступ. Застосування антиретровірусної терапії 
збільшило тривалість життя людей, що живуть з ВІЛ 
(ЛЖВ). Це призвело до розвитку хвороб притаман-
них старшому віку, зокрема, серцево-судинних. Ра-
зом з тим старіння, поліморбідність і мультисистем-
ний патогенез ВІЛ/СНІДу призводить до порушення 
великого спектру функцій ЛЖВ. На думку багатьох 
дослідників фізичні вправи є ключовою стратегією, 
яка може покращити або підтримати здоров’я лю-
дей, які живуть з ВІЛ. Проведенню терапевтичних 
вправ передує вивчення функціональних показни-
ків  серцево-судинної системи (ССС), врахування 
яких дозволить вибрати їх тип і дозування.
Основна частина. Метою дослідження було вивчен-
ня ФС ССС ЛЖВ на стадії СНІДу. Обстежено 24 паці-
єнти з ВІЛ-позитивним статусом на стадії СНІДу, на 
амбулаторному етапі лікування. Вони були розділені 
на 2 групи за показниками ІМТ та рівнем CD4+ T-лім-
фоцитів. До І групи увійшло 11 пацієнтів, які з ІМТ ≤ 
18,5 та CD4+ T-лімфоцитами ≤ 100 кл/мл. До ІІ групи 
– 13 ЛЖВ з ІМТ від 18,5 до 24,9 та CD4+ T-лімфоцитів 
вище 150 кл/мл. 
Вивчаючи ФС ССС ЛЖВ було розраховано показни-
ки які характеризують адаптаційні можливості ССС. 
У І групі ЧСС в середньому 78,4 ± 6,8 уд/хв, у ІІ – 77,3 
± 7,4 уд/хв. Нами було розраховано показники ар-
теріального тиску (АТ). У пацієнтів з І групи резуль-
тати були наступними: систолічний АТ 126,3 ± 14,5 
мм.рт.ст., діастолічний АТ 71,3 ± 9,2 мм.рт.ст., пульсо-
вий тиск 55,0 ± 14,3 мм.рт.ст. У ІІ групі систолічний АТ 
123,8 ± 18,2 мм.рт.ст., діастолічний АТ 73,1 ± 7,2 мм.рт.
ст., пульсовий тиск 50,7 ± 18,3 мм.рт.ст. Величини се-
реднього АТ були 89,7 ± 9,03 мм.рт.ст. та 90,0 ± 8,4 
мм.рт.ст. у І та ІІ групах відповідно. Хвилинний (ХОК) 
та систолічний (СОК) об’єми крові у пацієнтів І гру-
пи склали 4302,5 ± 827,8 мл та 55,2 ± 11,4 мл відповід-
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но. Результати ХОК і СОК у ІІ групі – 4342,0 ± 1250,3 
мл та 52,01 ± 12,2 мл.
Коефіцієнт економічності кровообігу (КЕК) показує 
економічність кровообігу та потенційні можливості 
гемоциркуляції. У І групі КЕК був 4274,5 ± 1011,1 у.о. та 
4217,6 ± 1707,8 у.о. у ІІ групі. 
Коефіцієнт витривалості (КВ) ССС був вищим у дру-
гій групі – 19,1 ± 9,7 у.о., проти – 16,3 ± 4,7 у.о.
Опосередковано оцінювали постачання міокарда 
киснем за даними САТ та ЧСС разраховуючи індекс 
Робінсона. Він сягав 98,7 ± 11,01 у.о. та 102,46 ± 17,3 у.о. у 
І та ІІ групах відповідно.
Висновки. Результати досліджуваних показників 
знаходяться в референтних межах чи незначно від-
хиляються від них. Отже можна зробити висновки, 
що рівень ФС ССС у ЛЖВ на стадії СНІДу дозволяє 
активно застосовувати ФТ. Проте режим дозування, 
інтенсивність та тривалість ФТ є недостатньо вивче-
ними і потребують подальших досліджень.
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ЕТАПНІСТЬ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ 
ІНФАРКТІ МІОКАРДА НА ТЛІ COVID-19
Полянська О.С., Гулага О.І., Москалюк І.І.
Буковинський державний медичний університет

Більшість пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 
мають легкі або помірні симптоми й одужують без 
спеціального лікування, однак  наслідки перене-
сення інфекції коронавірус SARS-CoV-2 можуть бути 
настільки серйозними, що вимагають спеціальної 
реабілітації в стаціонарі, після виписки з лікарні при 
поєднанні інфаркту міокарді (ІМ) на тлі COVID-19. 
Пацієнти на ІМ на тлі COVID-19  потребують спеці-
альних заходів, які починається з огляду спеціаліс-
тів мультидисциплінарної реабілітаційної команди: 
встановлення реабілітаційного діагнозу за МКФ, 
визначення реабілітаційного прогнозу мультидис-
циплінарною командою, складання індивідуальної 
програми реабілітації, оцінювання стану та мож-
ливості пацієнта отримувати послугу з медичної 
реабілітації на амбулаторному або стаціонарному 
рівні. Реабілітація повинна починатись в гострому 
періоді хвороби, особливо, в палатах реанімації та 

інтенсивної терапії, навіть, коли пацієнт знаходить-
ся на штучній вентиляції легень, для профілактики 
пролежнів, тромбозів, атонії м’язів. З пацієнтом про-
водиться лікувальна респіраторна гімнастика, пози-
ціонування пацієнта, постуральний дренаж.  Якщо 
у пацієнта на тлі COVID-19 виник ІМ, пацієнта треба 
вести за програмою ліжкового та розширеного ліж-
кового режимів під контролем електрокардіограми 
з застосуванням лікувальної гімнастики №1 та №2. 
В підгострому періоді ІМ застосовується режим на-
півліжковий та вільний з застосуванням лікуваль-
ної гімнастики №3 та №4. На відміну від класичної 
дихальної гімнастики, основний комплекс вправ на 
довготривалому етапі після COVID-19 має бути спря-
мований не на роботу з опором на видиху, а на по-
ліпшення вентиляційної функції легенів за рахунок 
збільшення рухливості грудної клітки,  екскурсії  ді-
афрагми,  зміцнення  дихальних  м›язів,  тому  тра-
диційні  дихальні  методики  (наприклад,  надування  
повітряних кульок), які спрямовані на роздування 
альвеол, не повинні використовуватись у пацієнтів 
без додаткових обстежень. 
У пацієнтів можуть довго зберігатись інфільтра-
тивні зміни в легенях при відсутності позитивного 
тесту на COVID-19  та  відсутності вірусу в організмі 
і супроводжуватись задишкою при невеликому на-
вантаженні та ходьбі в повільному темпі. Особи, які 
перехворіли на COVID-19 із наявними порушеннями 
функції легень через 6–8 тижнів після виписки з лі-
карні повинні пройти комплексну програму легене-
вої реабілітації, що відповідає встановленим міжна-
родним стандартам (Quality Standards for Pulmonary 
Rehabilitation in Adults, 2014; British Thoracic Society 
guideline on pulmonary rehabilitation in 12 adults, 2013; 
American Thoracic Society, Assembly on Pulmonary 
Rehabilitation «Guidance for re-opening pulmonary 
rehabilitation programs», 2020). Програма легеневої 
реабілітація має включати оцінювання пацієнта, 
персоніфіковану програму реабілітації, що містить 
не лише  фізичні вправи, а і освіту та поведінкові 
втручання, має за мету поліпшити фізичний та пси-
хічний стан людей з хронічними респіраторними за-
хворюваннями, сприяти прихильності до лікування 
та рекомендацій з модифікації факторів ризику. 
Висновки. Проведення реабілітаційних заходів за 
участі мультидисциплінарної команди за участю 
лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фі-
зичного терапевта, психолога, інфекціоніста, пуль-
монолога, кардіолога, психолога, дієтолога може 
нормалізувати стан пацієнта, попереджувати роз-
виток фіброзу в легенях, покращувати якість життя  
після COVID-19 на тлі ІМ.

―
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВПРАВ У ПАЦІЄНТІВ 
З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
Д. В. Попович1, У. П. Гевко1, В. І. Бондарчук1, 
К. В. Миндзів1, О. В. Вайда1, В.Б.Коваль1

1 Тернопільський національний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Порушення метаболічного обміну залишається од-
нією з актуальних проблем сьогодення. Ожиріння є 
одним із основних факторів ризику виникнення та-
ких захворювань, як діабет, серцево-судинні захво-
рювання, інсульт та деякі види раку. За статистикою, 
лише  у 39,6% українців спостерігалася нормальна 
вага в 2019 році, тоді як  у 59,1% - надмірна вага, а 
24,8% - ожиріння. Про це свідчать результати дослі-
дження STEPS щодо поширеності факторів ризику 
неінфекційних захворювань в Україні.  У пацієнтів 
різних вікових груп  для профілактики та лікування 
метаболічного синдрому важливе місце займає діє-
тотерапія та  модифікація способу життя.  Основним 
методом фізичної реабілітації пацієнтів з обмінними 
порушеннями є застосування комплексу фізичних 
вправ.
Метою  нашого дослідження було  проаналізувати  
вплив терапевтичних вправ у пацієнтів із метаболіч-
ним синдромом.
Матеріали і методи. У дослідженні брали участь  46 
пацієнтів з діагностованим метаболічним синдро-
мом, віком від 35-ти до 52-х років.  Пацієнтам прово-
дили анкетування по Мінесотському опитувальнику 
якості життя, визначали індекс маси тіла та співвід-
ношення між окружністю талії та стегон.
Результати дослідження. Пацієнтів було поділено на 
2 групи. До  І групи увійшли 23 пацієнти, які проходи-
ли курс реабілітації за запропонованою програмою. 
До  ІІ групи увійшли 23 пацієнти, які склали кон-
трольну групу. В результаті опрацьованих анкетних 
даних  було отримано наступні результати:  динаміка 
показників після 24-го заняття на тлі застосування 
терапевтичних вправ становила - 66,3%.  У пацієнтів І 
групи було встановлено, зниження показника індек-
су маси тіла на 27 % та зменшення показників  спів-
відношення між окружністю талії та стегон на 19% , на 
відміну від пацієнтів ІІ групи. 
Висновки. Внаслідок застосування терапевтичних 
вправ у пацієнтів з діагностованим метаболічним 
синдромом, бачимо чітку залежність між фізичною 
активністю, індексом маси тіла та співвідношенням 
між окружністю талії  та стегон. Ефективність за-
пропонованої програми фізичної реабілітації під-
тверджується позитивною динамікою за рахунок 
зниження рівня вищевказаних  показників та покра-
щення загального стану пацієнтів.

―
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ 
ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ
Ребрик Юлія Юріївна1, Ульяницька Наталія 
Ярославівна2 
1 Аспірантка кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
Волинського національного університету імені Лесі 
Українки
2 Кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної 
терапії та ерготерапії  Волинського національного 
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Вступ: Великий депресивний розлад (ВДР) – це 
важке психічне захворювання, яке вражає 5-20% 
населення в цілому. ВДР стійко займають четверте 
місце серед усіх захворювань з інтегративної оцін-
ки витрат, що несе суспільство через них. На дум-
ку, A. Nierenberg (2001) в Америці щорічно близько 
6 млн чоловік страждають від депресії, а на їх лі-
кування витрачається більше 16 млрд. доларів. До 
2020 р (дані ВООЗ)  за цим критерієм психічні розла-
ди та розлади поведінки разом із захворюваннями 
системи кровообігу і ендокринними захворюван-
нями складуть трійку лідерів, які погіршують якість 
життя сучасної людини. 
Основна частина: Сучасні антидепресанти мають 
лише часткову клінічну ефективність, оскільки при-
близно 30% пацієнтів з депресією не реагують на ці 
препарати, а антидепресанти викликають ремісію 
лише у 30% пацієнтів. 
У сфері психіатрії все більше визнають взаємодію 
фізичної активності і психічного благополуччя. Фі-
зична активність може відігравати важливу роль в 
управлінні захворюваннями психічного здоров›я від 
легкого до помірного ступеня, особливо депресією 
і тривогою.
Фізична активність пов’язана з поліпшенням фізич-
ного здоров›я, задоволеності життям, когнітивними 
функціями та психологічним благополуччям. І на-
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впаки, фізична бездіяльність пов›язана з розвитком 
психологічних розладів. Ми розглядаємо фізичну 
терапію, як один із ефективних немедекаментозних 
методів лікування депресивних розладів. 
Провівши огляд літератури ми розглянули мета-ана-
лізи, систематичні огляди та дослідження за остан-
нє десятиліття, що стосуються комплексного аналізу 
антидепресантного ефекту цільових фізичних вправ 
та фізичної активності в цілому. Фізичні вправи є 
перспективним не-фармакологічним лікуванням 
депресії, показуючи ефекти, які можна порівнювати 
з методами лікування депресії першої лінії.
Із 2001 по 2013 рік було опубліковано щонайменше 
10 мета-аналізів/оглядових досліджень, що вивчали 
антидепресантний ефект фізичної активності.
Один з перших мета-аналізів відбувся в 1998 році. 
Тоді ефект від лікування фізичними вправами був 
кращим у порівнянні з іншим методами лікуванням, 
незалежно від типу вправ. Була відзначена більша 
ефективність, якщо лікування тривало більше 9 тиж-
нів у порівнянні з лікуванням менше 8 тижнів. Най-
кращий ефект був відзначений при помірній і важ-
кій депресії.
Дані в останньому звіті Cochrane за 2013 рік (з 39 до-
слідженнями) збігаються з іншими недавніми ме-
та-аналізами. Наступні результати в основному за-
сновані на останньому звіті Cochrane «Вправи для 
депресії». Фізичні вправи мають помірно сильні на-
укові докази (доказова сила +++) для позитивного 
впливу на захворювання депресії в порівнянні з ін-
шими групами лікування або контролю. Довгостро-
ковий вплив фізичних вправ на симптоми депресії 
в порівнянні з іншими лікування або контрольними 
групами мають обмежені наукові докази (доказова 
сила ++).
Фізичні вправи зменшують симптоми депресії і по-
кращують якість життя в тій же мірі, що і антидепре-
санти при легкій і помірній депресії (доказова сила 
+++). Однак порівняння довгострокових наслідків не 
було зроблено.
Висновок: Десятки досліджень показали, що при 
ефективному лікуванні депресії на основі фізичних 
вправ певні структури центральної нервової систе-
ми змінюються. Фізична активність стимулює секре-
цію факторів росту, підтримку ангіоно-, синапто- і 
нейрогенезу. Регуляція антиоксидантного захисту 
нейрональних мітохондрій, зниження прозапаль-
них реакцій і реактивність стресу також спостеріга-
ються у відповідь на регулярні фізичні вправи. Фі-
зична активність має мультимодальний ефект, який 
стимулює біохімічні шляхи і відновлює нейрональні 
структури, порушені при депресії.

―

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РІШЕННЯ 
У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ЦЕРВІКО-
КРАНІАЛГІЄЮ
Волянська В.С.,1 Серафімова Е.В.,2 Прокопчук Ю.В.1
1 Одеський національний медичний університет 
2 Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний 
санаторій імені В.П. Чкалова» МОЗ України

Біль у шиї, або цервікалгія, дуже поширене явище: 
більше 2/3 населення відчували її хоча б одного разу, 
30–50% дорослих людей – щорічно, причому прак-
тично постійна біль спостерігається у приблизно 15% 
чоловіків та 23% жінок. Так, М. Shabbir та ін. виявили, 
що в робочий час біль у шиї відчували 71,7% корис-
тувачів комп’ютерів, біль у плечі – 48,3%. І ці цифри 
збільшуються.
Шийний відділ хребта найбільш схильний до на-
вантажень у зв›язку з максимальною рухливістю, що 
спричиняє його пошкодження. У патогенезі церві-
когенного головного болю відіграє роль анатомічна 
близькість та складні функціональні взаємозв›язки 
хребтово-дискових сегментів, м›язів, судинних та 
нервових утворень шийного рівня. Цервікокраніал-
гічний больовий синдром характеризується достат-
ньою стійкістю та тривалістю, що тягне за собою роз-
виток психоемоційних розладів та зниження якості 
життя.
Мета дослідження: було проведено дослідження з 
метою порівняння ефективності магнітофорезу з Бі-
шофітом на шийно-комірцеву зону у пацієнтів з цер-
віко-краніальгічним больовим синдромом.
Матеріали та методи дослідження: У дослідження 
було включено 38 пацієнтів, які страждали на церві-
кокраніалгію (середній вік становив 43 роки), були 
поділені на 2 групи. Усі групи були зіставні за стат-
тю, віком, локалізації больового синдрому та ступе-
нем його виразності. Пацієнти першої групи (n = 18) 
– група контролю, що отримували стандартне сана-
торно-курортне відновне лікування; пацієнтам дру-
гої групи (n=20) – основна група, крім стандартного 
санаторно-курортного лікування, було призначено 
магнітофорез з Бішофітом на шийно-комірцеву зону, 
на курс 10-12 процедур, щодня.
Інтенсивність больового синдрому оцінювали на-
прикінці першого тижня призначення запропо-
нованого лікування, реєструвалася інтенсивність 
больового синдрому за шкалою  ВАШ, рівень її змен-
шення за 10-бальною шкалою (за даними суб›єктив-
ної оцінки самого пацієнта). Також пацієнтам була 
проведена транскраніальна доплерографія судин 
голови та шиї.
З метою всебічної оцінки психоемоційного стану 
хворих використовували комплексний методичний 
підхід із залученням методики САН, шкал триво-
ги HARS (Hamilton Anxietu Rating Scale) та депресії 
HDSR (Hamilton Depression Rating Scale). 
Результаты исследования: Достоверное снижение 
интенсивности цервикалгии в группе, получавшей 
магнитофорез с Бишофитом, отмечалось на 6 день 
лечения, в то время как в группе, получавшей стан-
дартное санаторно-курортное лечение  снижение 
уровня болевого синдрома отмечалось спустя 11 
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дней (р<0,01). Наиболее выраженное снижение ди-
намики интенсивности болевого синдрома было 
отмечено в  основной группе: он составил 4,5  бал-
ла, в  то время как в  группе контроля 2,8  балла 
соответственно. К завершению курса восстанови-
тельного лечения значительное снижение церви-
кокраниалгии субъективно и пальпаторно (мягкость 
и податливость мышц, отсутствие болевого синдро-
ма при пальпации) отмечалось в основной груп-
пе по отношению к группе контроля ((р<0,05). При 
надходженні на санаторно-курортне лікування всі 
пацієнти відмічали низький вихідний рівень показ-
ників самопочуття, активність, настрій, за даними 
опитувань. Наприкінці лікування, середній рівень 
функціонального стану за шкалою самопочуття, ак-
тивність, настрій у всіх пацієнтів досягав середньої 
оцінки, але з більш вірогідною динамікою саме у па-
цієнтів основної групи (самочуття збільшилось до 
48,7 ± 4,5 балів (р<0,001), активність до 47,3 ± 3,7 балів 
(р<0,001),  настрій до 53,2 ± 3,9 балів (р<0,001). Щодо 
показників тривоги та депресії  HADS, то на початку 
лікування у контрольній групі відзначалась субклі-
нічна виражена тривога/депресія 9,7 ± 0,31 балів та 
у пацієнтів основної групи, цей показники був у ме-
жах клінічної вираженої депресії/тривоги 11,4 ± 0,50 
балів. Після отриманого лікування пацієнти обох 
груп зазнали вирогідних, позитивних змін у настрої, 
а саме зменшення проявів тривожно-депресивного 
синдрому (р ≤ 0,01). Розглядаючи шкали депресії Га-
мільтона, HRDS, то пацієнти при надходженні до від-
новлювального лікування мали депресивний син-
дром важкого ступеня. Але реабілітаційні заходи, що 
до пацієнтів з даною патологією вірогідно нівелюва-
ли ознаки депресивних розладів за шкалою HRDS в 
обох групах (р ≤ 0,01). За даними транс краніальної 
допплерографії у обох групах майже однакові були 
показники венозного кровотоку з порожнини чере-
па, а саме відзначалася гіперперфузія по хребтовим 
венам (31,7 ± 3,2 см/с), прямому синусі – 29,2 ± 3,4 см/с). 
По завершенню санаторно-курортного лікування 
саме покращення венозного відтоку відзначалось 
у пацієнтів основної групи у вірогідному знижені 
швидкісних характеристик венозного кровотіку по 
хребтовим венам (25,4 ± 3,0 см/с), прямому синусі – 
26,8 ± 3,2 см/с) (р ≤ 0,05), що до пацієнтів контрольної 
групи.
Висновки: таким чином, враховуючи отриманні 
данні, можно сказати, що магнітофорез з Бішофітом 
на шийно-комірцеву ділянку займає одне з гідних 
місць серед природніх та преформованих факто-
рів реабілітаційних заходів, бо володіє швидким та 
вираженим протибольовим ефектом та високим 
профілем безпеки. Саме залучення магнітофорезу 
з Бішофітом до основного курсу відновлювально-
го лікування призвело до вірогідного покращення 
суб’єктивних та об’єктивних змін, показників веноз-
ної гемодинаміки у пацієнтів з цервіко-краніалгіями.  
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Вступ: Гострий інфаркт міокарду (ГІМ) займає «про-
відні» позиції в структурі захворюваності, смертно-
сті та серед причин стійкої втрати працездатності 
дорослого населення України. Щорічна захворю-
ваність на ГІМ в Україні станом на 2016 рік склада-
ла 42 047 випадків серед дорослого населення, а 
смертність близько 25 %. Кардіологічна реабіліта-
ція (КР) є невід’ємною складовою вторинної про-
філактики серцево-судинних подій, яка включена 
до міжнародних рекомендацій лікування пацієнтів 
з ішемічною хворобою серця (ІХС). Впровадження 
програм КР, розроблених на основі індивідуалізова-
ного, багатокомпонентного та мультидисциплінар-
ного підходу, покращує фізичну витривалість, якість 
життя та психологічного благополуччя, тим самим 
сприяє зниженню смертності, повторних госпіталі-
зацій та фінансових витрат на лікування хворих, що 
перенесли ГІМ. 
Основна частина: Метою дослідження була оцінка 
ефективності індивідуалізованих програм ранньої 
КР у хворих з ГІМ, розроблених на основі багатоком-
понентних та мультидисциплінарних підходів.
Оцінка ефективності програм КР проводилась на 
базі відділення реабілітації та планової кардіології 
Комунального підприємства «Полтавський облас-
ний клінічний медичний кардіоваскулярний центр 
Полтавської обласної ради», яке розпочало свою ро-
боту 1 червня 2021 року. В дослідженні взяли участь 
85 хворих з ГІМ. Групу порівняння склали 25 хворих, 
яким проводилася КР за стандартизованими мето-
диками. Хворим дослідної групи проводили багато-
компонентні програми кардіологічної реабілітації, які 
складалися з проведення мультифакторного аналізу, 
визначення реабілітаційного потенціалу хворого, 
раннього початку реабілітаційних заходів, включення 
до програми реабілітаційної програми як адаптив-
ного розширення рухового режиму, так і контрольо-
ваних індивідуалізованих тренувань в залі фізичної 
реабілітації, залучення в реабілітаційний процес пси-
холога, широке впровадження занять з лікувальної 
фізкультури (ЛФК), респіраторну підтримку хворих з 
впровадженням дихальної гімнастики, освітній ком-
понент, який обумовлював створення «Школи для 
хворих з гострим інфарктом міокарду та їх родичів», а 
також фізіотерапевтичні заходи. 
Впровадження контрольованих фізичних тренувань 
в залі фізичної реабілітації (комплекс для кардіо-
логічної реабілітації Ergoline) на велоергометрах та 
тредміл-доріжці з ЕКГ-контролем, контролем показ-
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ників частоти серцевих скорочень та артеріального 
тиску (АТ) під час тренування з підбором рівня на-
вантаження та формуванням індивідуального про-
токолу тренування сприяло скороченню термінів 
перебування пацієнтів на стаціонарному етапі, а та-
кож формуванню необхідних навиків щодо подаль-
шої фізичної реабілітації. Так, середній ліжкодень 
для хворих з ГІМ, яким в програму КР було включено 
заняття в залі з фізичної реабілітації скоротився до 
10,4±1,02 днів порівняно з 12,4±1,33 днів (p<0,05) для 
пацієнтів, в яких розширення рухового режиму було 
адаптивним та орієнтованим на стандартизовані 
схеми розширення рухового режиму. 
Враховуючи виникнення у пацієнтів з ГІМ тривож-
них розладів різної вираженості, до процесу реабілі-
тації залучався психолог, який проводив первинне 
консультування з попередньою оцінкою психологіч-
ного стану та при необхідності проводив психологіч-
ну корекцію. Так, при первинному консультуванні у 
28 хворих (32,9%) діагностовано тривожні розлади, а 
у 12 хворих (14,1%) психологічні порушення мали ха-
рактер депресивних та потребували психологічної 
корекції. Повторна оцінка психологічного стану хво-
рих проводилась при виписці хворих. Слід зазначи-
ти зниження рівня тривоги та депресії у пацієнтів з 
багатокомпонентною КР.
Важливим компонентом сучасних програм КР є фор-
мування навичок здорового способу життя, корекція 
факторів ризику та модифікація способу життя як ос-
новних складових вторинної профілактики. Даний 
компонент КР було реалізовано шляхом створення 
«Школи для хворих з гострим інфарктом міокарду та 
їх родичів». В рамках школи сформовано тематику 
освітніх занять за різними напрямками для хворих з 
ГІМ та їх родичів. До роботи школи залучено науко-
вих співробітників кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 з професійними хворобами (професорсько-ви-
кладацький склад), лікарів клініки, лікарів-інтернів 
та студентів 6 курсу медичного факультету. Врахо-
вуючи особливості санітарно-епідемічного режиму 
в умовах карантинних обмежень, викликаних пан-
демією, спричиненою вірусом Sars-Cov2, впрова-
джувались форми дистанційної освіти пацієнтів та 
їх родичів шляхом створення освітніх презентацій 
та відеолекцій. Впровадження «Школи для хворих 
з гострим інфарктом міокарду та їх родичів» сприя-
ло комплаєнсу «лікар-пацієнт». Так, при анкетуванні 
хворих, які взяли участь в роботі школи, у 73 хворих 
(85,8%) підвищилась прихильність до медикамен-
тозної терапії, а у 85 хворих (100%) зросла обізнаність 
про перебіг захворювання, особливості лікування 
та профілактики. Усі хворі, які брали участь в роботі 
школи, відмічали важливість та необхідність освіт-
нього компоненту КР.
Висновки:
1. Впровадження індивідуалізованих програм ран-

ньої кардіологічної фізичної реабілітації пацієнтів 
з ГІМ сприяє скороченню термінів стаціонарного 
лікування та формуванню навиків подальшої фі-
зичної реабілітації.

2. Корекція психологічного стану хворих, що пере-
несли ГІМ, в ході проведення багатокомпонентної 
програми кардіологічної реабілітації знижує рі-
вень тривоги та депресії, сприяє подальшій соці-
альній адаптації.

3. Впровадження освітніх програм для пацієнтів з 
ГІМ та їх родичів, збільшує ступінь довіри до ліка-
ря, сприяє формуванню комплаєнсу «лікар-паці-
єнт» та оптимізує заходи вторинної профілактики 
ішемічної хвороби серця.
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KINESIOTHERAPEUTIC TECHNIQUES WITH 
ENERGETIC COMPOUND CORRECTION IN 
COMPLEX APPROACH TO REHABILITATION OF 
PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
S.V. Trunova, Yu.V. Tyravska
Bogomolets National Medical University

Introduction
Kinesiotherapeutic techniques are used for the treat-
ment and rehabilitation of patients with different 
disorders. This method facilitates muscle activity 
but also corrects energy flow imbalance. Correction 
of the energy component plays an important role in 
the comprehensive treatment and rehabilitation of 
patients with ischemic heart disease (IHD), as it can 
raise microcirculation and blood supply to organs 
and systems, including within the cardiovascular sys-
tem. Unfortunately, current guidelines for the man-
agement of patients with different types of IHD do 
not pay enough attention to kinesiotherapeutic tech-
niques and methods that can significantly increase 
the quality of life. In particular, they do not take into 
account the energy component. However, the latter 
plays a paramount role in improving heart and blood 
vessels functioning. 
Main part
Aim: to create the complex of exercises for rehabilita-
tion of IHD patients, to assess its efficacy based on the 
course of IHD in observed patients.
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Materials and methods. In our prospective cohort 
study, we recruited 68 patients with unstable angina. 
We formed two groups: group 1 – 20 patients (68.2±3.8 
y.o., 9 males (45.0%)), group 2 – 48 patients (68.7±5.2 y.o., 
22 males (45.8%)). We followed the guidelines of the Eu-
ropean Society of Cardiology 2020 to establish the diag-
nosis and manage the patients with unstable angina. 
All patients received standard treatment namely anti-
coagulant, acetylsalicylic acid, clopidogrel, high dose of 
statin, nitrates, β-blocker (depending on heart rate), and 
angiotensin-converting enzyme inhibitor (for blood 
pressure correction). In addition to baseline treatment, 
patients of group II performed a set of four exercises:
#1 - partially programmed kinesiotherapy of key mus-
culoskeletal body segments by longitudinal and trans-
verse oscillating movements till the achievement the 
comfort feeling.
#2 - “Bathing frog” - extend your arms forward and 
make circular motions from the inside out (as when 
breaststroke swimming). This exercise not only im-
proves the plasticity of the upper extremities but also 
relieves pain in the heart and helps prevent sclerotic 
changes, prevents dizziness, tremors of the hands and 
head, exhaustion of the central nervous system. These 
exercises are ideal for those who cannot perform other 
exercises.
#3 - “Earth rings”. Hands with palms down make circu-
lar motions in front of the chest. This exercise regulates 
the work of the heart and blood vessels, lungs, kidneys, 
prevents the manifestations of osteochondrosis and 
dizziness, as it balances the flow of energy through en-
ergy channels. 
#4 - is performed in order to save and redistribute en-
ergy. To do this, the patient should lie on his back, relax, 
bend his legs at the knees and connect the feet and 
hands bent at the elbows at the level of 3 to 4 ribs.
Two of these exercises (#2 and #3) have antianginal ef-
fects as improving the energy status and blood circula-
tion in the cardiovascular pool by acting on metamers 
that innervate mainly the cardiovascular system, and 
exercises #1 and #4 improve the overall energy compo-
nent of the body. 
There should be a rest for 10-15 minutes between each 
exercise, concentrating on positive thoughts. After per-
forming four exercises, it is recommended to involve art 
therapy techniques depending on the patient’s prefer-
ences.
The number of approaches to exercise per day is indi-
vidual (depending on the patient’s condition). It is im-
portant to perform the four recommended exercises 
in a comprehensive way because only in this case the 
antianginal effect is achieved by influencing the meta-
mers innervating the cardiovascular system.
Quantity and quality of complaints, ECG, blood pres-
sure, heart rate, the need for short-acting nitrates were 
monitored as predictors for assessment of treatment 
effectiveness.
Statistical analysis was performed using the program 
SPSS v.22. Data is presented in m ± SD for quantitative 
data and in absolute units (percent) for qualitative data. 
Mann-Whitney (U) criterion was used to compare quan-
titative data, and a Xi2 criterion was used for qualitative 
data analysis. The difference was considered statistical-
ly significant at p <0.05.

Results
All patients noted the disappearance or decrease in 
the intensity of the pain syndrome (p>0.05). The nor-
malization of ECG was registered in both groups’ pa-
tients (p>0.05). However, in the patients of group 2 after 
14 days of complex treatment, the dose of antianginal 
drugs was halved, and on the 20th day, the dose of ACE 
inhibitors and beta-blockers was halved. Moreover, ni-
trates were canceled in 33 patients (75%) of group 2. No 
possibility to decrease the dosage or absolutely can-
cel nitrates, ACE inhibitors, beta-blockers was noticed 
in group 1 (p<0.05 for all above-mentioned medicines 
while comparing two groups). Complete remission of 
the pain in group 2 was registered on the 5th week of 
complex therapy.
Within 6 months follow-up period, nobody of group 2 
required hospitalization, while in the group 1 8 patients 
(33.0%) were hospitalized in the cardiology department 
with hypertensive crisis (p<0.05), 10 (41.0%) - unstable 
angina (p<0.05), 3 (12.0%) - with life-threatening ar-
rhythmias (p<0.05).
Conclusions
Performance of proposed kinesiotherapeutic exercises 
provides a possibility to decrease the medicines dos-
age, prolongs remission, and improves quality of life in 
patients with ischemic heart disease. This set of exercis-
es should be recommended in the complex treatment 
and rehabilitation of patients with ischemic heart dis-
ease.
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ДОСВІД НАДАННЯ СТАЦІОНАРНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ НА БАЗІ 
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ N2
Торопчина М.В., Липовенко Л.Б., Магась В.О.
КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2»

Вступ. Комунальне некомерційне підприємство Бі-
лоцерківської міської ради «Білоцерківська міська 
лікарня № 2» акредитований лікувально – профі-
лактичний заклад призначений для надання ста-
ціонарної та амбулаторно – поліклінічної допомоги 
населенню. Стаціонар на 455 ліжок: хірургічного, 
травматологічного, нейрохірургічного, урологічного, 
ендокринологічного, неврологічного, нефрологіч-
ного та терапевтичного профілів,   поліклініка на 960 
відвідувань в зміну, кількість працюючих у лікарні 
1062 чоловік, з них 181 лікарі. Неврологічне відділен-
ня  надає всі види допомоги неврологічним хворим, 
в тому числі в умовах  інсультного блоку на 12 ліжок. 
До складу відділення входить інсультний блок (пала-
та інтенсивної терапії гострих інсультів) на 12 ліжок, 
оснащений централізованою подачею кисню, при-
ліжковими моніторами, станцією цілодобового спо-
стереження та послуги з реабілітації, які надаються з 
другої доби захворювання.
Цілі. За офіційною статистикою МОЗ України, щороку 
в країні відбувається 100 -110 тисяч інсультів  (понад 
третина з них — у людей працездатного віку). Дослі-
дження показують, що 75% українців після інсульту 
мають такі розлади: слабкість руки або ноги, пору-
шення мови, розлади ковтання, порушення зору. Го-
ловна мета – повернення пацієнтів до максимально 
можливої самостійної повсякденної активності шля-
хом створення неврологічного реабілітаційного від-
ділення задля надання пацієнтам реабілітаційних 
послуг за міжнародними стандартами та на основі 
принципів доказової медицини. 
Методи. Наказ МОЗ України №668 від 25 березня 
2019р, зміни до Наказу 385 про перелік посад про-
фесіоналів та зміни до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників дозволили 
перепрофілювати ставки «інструктор з ЛФК», « ме-
дична сестра з ЛФК», «лікар з ЛФК» на ставки «фі-
зичний терапевт», «ерготерапевт», « асистент з фі-
зичної терапії», «асистент з ерготерапії» та «лікар 
ФРМ». Відповідно до статті 10 Закону України «Про 
реабілітацію у сфері Охорони Здоров’я від 3.12.2020» , 
з’явилась можливість зібрати мультидисциплінарну 
команду у штат державної лікарні. Наказ №981 про 
затвердження перекладу Міжнародної класифікації 
функціонування, обмеження життєдіяльності і здо-
ров’я надав можливість використовувати біопси-
хосоціальну модель МКФ у практичній діяльності 
відділення неврології та реабілітації зокрема. Співп-
раця з Національною Службою Здоров’я України та 
отримання плати за послуги за гарантовані медичні 
пакети медичної реабілітації пришвидшило перехід 
під пасивної реабілітації до активної з пацієнт - орі-
єнтованим підходом. Закон України «Про реабіліта-
цію у сфері Охорони Здоров’я від 3.12.2020» став від-
правною точкою для реалізації цілеорієнтованого 
підходу до надання реабілітаційних послуг.

Висновки. Надання послуг стаціонарної реабіліта-
ції після гострих станів, таких як судинні розлади (ін-
сульт) якомога швидше; реабілітаційні програми, які 
покривають потреби пацієнтів в цілому та задоволь-
няють весь спектр терапевтичних та соціальних по-
треб на основі розуміння біопсихосоціальної моделі 
МКФ – стали результатами змін, які впроваджуються в 
країні. В гострому періоді інсульту надається реабілі-
таційна допомога у відділенні неврології безпосеред-
ньо. Фізичний терапевт, який є у штаті неврологічного 
відділення починає працювати з пацієнтами вже на 
другий – третій день після гострого стану. Проведення 
консультації терапевта мови та мовлення також відбу-
вається у перші 48 годин після госпіталізації. Після пе-
реведення пацієнтів до реабілітаційного відділення в 
підгострий період мультидисциплінарна команда з лі-
каря невролога, лікаря ФРМ, фізичних терапевтів, ер-
готерапевтів, асистентів з фізичної терапії, терапевта з 
мови та мовлення, психолога, медичних сестер надає 
допомогу та несе відповідальність за стан пацієнтів. 
Підгострий період настає після стабілізації стану паці-
єнта і починається активна реабілітація.  Проєкт між-
народної технічної допомоги «UKR-18/0016 Співпраця з 
Україною у сфері охорони здоров’я», який фінансуєть-
ся Міністерством закордонних справ Норвегії та має 
на меті розбудувати систему доказової реабілітації був 
запроваджений у лікарні та дає змогу навчати фахів-
ців доказовим методам реабілітації та впроваджувати 
міжнародні шкали оцінки для пацієнтів після інсуль-
ту. Завдяки Проєкту пацієнтам надаються послуги з 
ранньої реабілітації та фізичної терапії високої інтен-
сивності. Таким чином, на базі Білоцерківської міської 
лікарні №2 вдалося змінити застарілий підхід до реа-
білітації пацієнтів на сучасний та доказовий.
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НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ  
ТЕРАПИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ  С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
А.А Калюжка, Р.Э. Лабендик, И.В. Катаржнова, 
О.В. Земляная, И.В.Пирогова Е.И.Шапошникова
Харьковский национальный медицинский 
университет 

Нормобарическая  гипоксическая терапия (НГТ) – 
метод, основанный на  использовании факторов 
естественного горного климата, в первую очередь, 
низкого содержания кислорода во вдыхаемом воз-
духе [6]. НГТ  широко используется  в лечебной 
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практике в Украине для терапии различных забо-
леваний [4]. Вместе с тем, у беременных он при-
меняется лишь для лечения гестозов [8]. Мы изу-
чали  влияние НГТ на беременных с хронической 
плацентарной недостаточностью (ХПН), которая в 
настоящее время является частым осложнением 
беременности [7]. Использовали методику Гарка-
ви  Л.Х.  и соавт. (1990) [1]. 
Под нашим наблюдением находилось 43 женщины 
с ХПН, в возрасте 18-25 лет, находившихся на реа-
билитации в санатории «Высокий». Срок гестации  
составлял от 16 до 34 недель. У пациенток имела 
место как акушерская так и экстрагенитальная па-
тология.
До начала лечения у всех беременных с ХПН  мы 
определяли типы адаптационных реакций. В состо-
янии «хронический стресс»  находилось (11 ± 4 %) 
пациенток первой и    (14 ±7%) беременных второй 
группы ,( р > 0,05). Реакция «тренировки» отмеча-
лась у (77 ± 6%) и у  (68 ± 9%), соответственно ( р > 
0,05). Реакция «активации»  наблюдалась у  (15 ±5%) 
беременных первой и  ( 18 ± 7 %) второй группы, 
(р > 0,05).      
Лечение НГТ  проводилось с помощью аэротерапе-
втической  установки «БОРЕЙ- 2», которая позволяет 
поддерживать  концентрацию  кислорода во вдыха-
емой гипоксической смеси от 16% до 10%. Курс лече-
ния состоял из 10 ежедневных процедур по разрабо-
танной нами методике[2,3].
Лечение  оказывало благоприятное действие  на 
адаптационные механизмы у беременных. Вклю-
чение НГТ в лечебный комплекс  наряду с поло-
жительным влиянием на  изменения клинических 
показателей  воздействует на  их общую неспеци-
фическую резистентность. Это подтверждается уве-
личением количества обследованных с физиологи-
ческой реакцией активации, что свидетельствует о 
повышении физиологических мер защиты. Данные 
катамнеза  показали, что  роды  происходили без 
особенностей, а течение послеродового периода 
было гладким. 

НОРМОБАРИЧНА ГІПОКСІЧНА ТЕРАПІЯ 
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ У 
ВАГІТНИХ З ХРОНІЧНОЮ ПЛАЦЕНТАРНОЮ 
НЕДОСТАТНІСТЮ
А.А. Калюжка*, Р.Е. Лабендік*, В.В. Данилова*, 
О.В. Земляна**, К.В.Шапошникова*
*Харківський національний медичний університет
**Харківська медична академія післядипломної 
освіти

Нормобарична гіпоксична терапія (НГТ) – метод, за-
снований на використанні факторів природного гір-
ського клімату, насамперед, низького вмісту кисню 
у повітрі, що вдихається [6]. НГТ широко використо-
вується у практиці лікарів України для терапії різних 

захворювань [4]. Водночас у вагітних він застосову-
ється лише для лікування гестозів [8]. Ми вивчали 
вплив НГТ на вагітних із хронічною плацентарною 
недостатністю (ХНН), яка нині є поширеним усклад-
ненням вагітності [7]. Використовували методику 
Гаркаві Л.Х. та співавт. (1990) [1].
Під нашим спостереженням перебувало 82 жінки з 
хронічною нирковою недостатністю, у віці 18-25 ро-
ків, які перебували на реабілітації в санаторії «Висо-
кий» та були поділені на групи, залежнл від призна-
чення терапвї. Термін гестації становив від 16 до 34 
тижнів. У пацієнток мала місце як акушерська, так і 
екстрагенітальна патологія.
До початку лікування у всіх вагітних з хронічною 
плацентарною недостатністю ми визначали типи 
адаптаційних реакцій. У стані «хронічний стрес» 
знаходилося (11 ± 4 %) пацієнток першої та (14 ± 7 
%) вагітних другої групи (р > 0,05). Реакція «трену-
вання» відзначалася у (77 ± 6%) та (68 ± 9%), відпо-
відно ( р > 0,05). Реакція «активації» спостерігалася 
у (15±5%) вагітних першої та (18±7%) другої групи, 
(р > 0,05).
Лікування НГТ проводилося за допомогою аеро-
терапевтичної установки «БОРЕЙ-2», яка дозволяє 
підтримувати концентрацію кисню у гіпоксичній су-
міші, що вдихається, від 16% до 10%. Курс лікування 
складався з 10 щоденних процедур за розробленою 
нами методикою [2,3].
Лікування надавало сприятливу дію на адаптаці-
йні механізми у вагітних. Включення НГТ до ліку-
вального комплексу поруч із позитивним впливом 
зміни клінічних показників впливає на їх загальну 
неспецифічну резистентність. Це підтверджується 
збільшенням кількості обстежених із фізіологічною 
реакцією активації, що свідчить про підвищення фі-
зіологічних заходів захисту. Дані катамнезу показа-
ли, що пологи відбувалися без особливостей, а пе-
ребіг післяпологового періоду був гладким.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ З ВАЛЬГУСНОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ 
СТОПИ.

О. Б. Шастіна 

Вступ. Стопа – це складний орган тіла людини, що 
виконує при ходьбі опорну, ресорну і балансуваль-
ну функції. Стопа людини в процесі еволюції набула 
форми, що дозволяє рівномірно розподіляти наван-
таження. Але ідеальна стопа зустрічається менш ніж 
у половини людства, а за деякими даними, до 75% 
людей мають патологію стоп.
До теперішнього часу виявлено понад 120 окремих 
нозологічних захворювань та деформацій стоп. З 
них найбільш часто зустрічається плоскостопість  від 
40 до 62,6% обстежених, при цьому вальгусна де-
формація стопи спостерігається у 17–29,3%. 
Прискорити процес одужання і відновлення можливо 
своєчасним, суворо дозованим, регулярним і система-
тичним застосуванням засобів фізичної терапії, провід-
ними з яких є фізичні вправи та фізична активність.
Фізичні вправи характеризуються чітко вираженим 
терапевтичним ефектом, який проявляється у ви-
гляді чотирьох основних механізмів: тонізуючого 
впливу, трофічної дії, заміщення функцій і  віднов-
ленням функцій. 
Саме фізичні вправи (загальнооздоровчі та спеці-
альні) при вальгусній деформації стопи є одним 
із найкращих способів профілактики та корекції 
оскільки дозволяють знизити гіпертонус м’язів стопи 
і нижньої кінцівки, збільшити кровообіг і тим самим 
поліпшити обмінні процеси і сприяти зменшенню 
інфільтративних процесів. Слід зауважити, що вік 
пацієнтів є важливим чинником, оскільки раннє ді-
агностування спрощує процес терапії.  

У фізичній терапії при ВДС фізіотерапія є найпо-
пулярнішим засобом. Хоча, в наукових джерелах 
відсутні обґрунтовані дані, щодо ефективності фі-
зіотерапії як самостійного засобу впливу. Але за-
стосування фізіотерапевтичних процедур таких як 
парафінові та грязьові аплікації, голковколювання; 
лікувальні ванни; електрофорез з кальцієм; магніто-
терапія, ампліпульс, ультразвук, електростимуляція 
стоп, лазеротерапія в комплексній безмедикаме-
тозній терапії є виправданим і ефективним. Вплив, 
отриманий в результаті фізіотерапії не є достатнім 
для повної корекції при вальгусній деформації, 
тому вимагає поєднання з фізичними вправами, 
масажем, та іншими засобами консервативної те-
рапії. 
Сучасний підхід до проблеми спирається на комп-
лексне застосування методів і засобів покра-
щення функціонування пацієнтів із вальгусною 
деформацією стопи. Стан проблеми вимагає вдо-
сконалення і розробки нових ефективних методів 
профілактики та терапії даної проблеми. Власне, 
ці фактори зумовили вибір теми дослідження: «За-
стосування терапевтичних засобів для відновлен-
ня функціонування пацієнтів з вальгусною дефор-
мацією стопи».
Мета дослідження: розробити і обґрунтувати 
комплексну програму фізичної терапії для покра-
щення функціонування пацієнтів із вальгусною де-
формацією стопи. 
Результати дослідження. У дослідженні брали 
участь 12 осіб (пацієнти кабінету подології, клініки 
«Панацея Таврії», м. Херсон),  у віці 12–18 років. 
Пацієнти були розділені на контрольну і основну 
групи по 6 осіб. При первинному огляді пацієнти 
обох груп мали скарги на швидку стомлюваність ніг; 
болі в стопах і м’язах гомілки; деформацію стоп; пе-
ріодичні судомні скорочення м›язів; пастозність і на-
бряки стоп, нерівномірну зношуваність взуття. У 25% 
обстежених пацієнтів виявлено надмірну вагу.
Курс терапії пацієнтів обох груп склав 24 дні. Паці-
єнти контрольної групи отримали класичний масаж 
(10-12 сеансів), тейпування та фізіотерапевтичне лі-
кування на вибір 2 процедури (магнітотерапія, пара-
фінові та/або озокеритові аплікації, лазеротерапія та 
електростимуляція). 
До пацієнтів основної групи було впроваджено 
комплекс терапевтичних засобів: фізичні вправи 
(24 заняття з рекомендаціями до домашнього вико-
нання), класичний масаж (10-12 сеансів), тейпування, 
рекомендована фізична активність (плавання) і фізі-
отерапія у вигляді двох процедур на вибір (магніто-
терапія, парафінові та/або озокеритові аплікації, ла-
зеротерапія та електростимуляція). 
Ефективність методів фізичної терапії оцінювалася 
за клінічними тестами –  больові відчуття за шкалою 
ВАШ, показники тесту «піднятися навшпиньки», тес-
ту Jack, показники подометричного індексу та оцін-
кою  функціонального стану за фізикальною діагнос-
тикою. 
В результаті проведеного експерименту підсумкові 
середні показники контрольних тестів змінилися: 
у КГ – середні показники даних шкали болю ВАШ  
знизилися до 0,67±0,37 см, а у ОГ  до 0,50±0,37 см з 
різницею на 0,17см на користь основної групи, що 
складає 25,37 %.  При порівнянні показників  тесту 
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«піднятися навшпиньки» по правій стопі в КГ вияв-
лено покращення до 0,50±0,24 балів, а в основній 
групі цей показник склав 0,33±0,23 бали, що вира-
жає різницю на 0,17 бали або ж 34 %. Щодо резуль-
татів тестування лівої стопи показник КГ дорівнює 
0,67±0,23 балів (залишився незмінним порівняно з 
початковим тестуванням), а в ОГ середній показ-
ник тесту знизився до 0,33±0,23 бали, що й склало 
різницю 0,34 бали або 50,75 %. Середні показники 
тесту Jack є аналогічними середнім показникам 
підсумкового теста «піднятися навшпиньки», згідно 
результатам покращення по правій стопі в ОГ по-
рівняно з КГ є 34 %, а по лівій стопі – 50,75 %.  Згідно 
даних подометричного індексу Фрідланда середні 
показники КГ по правій стопі продемонстрували 
покращення до 27,99±1,13 од., а в ОГ результат склав 
28,92±0,70 од., що вказує на різницю 0,93 од. або 
3,32 %.   Результати по лівій стопі в КГ визначили  
поліпшення за середнім показником індексу Фрід-
ланда 27,48±1,86 од., а в ОГ виявлено поліпшення до 
29,10±0,69 од., що утворило різницю показників на 
користь результату ОГ 1,62 од. або 5,90%.
По закінченню програми фізичної терапії в обох 
групах було виявлено наступні позитивні змі-
ни: скарги на болі в нижніх кінцівках та відчуття 
тяжкості та дискомфорту знизилися у пацієнтів 
в обох групах; зовнішній огляд виявив зменшення  
набряклості в гомілкостопі в обох групах, знижен-
ня хворобливих відчуттів при натисканні на сере-
дину стопи та часткове виправлення ходи; аналіз 
підсумкового тестування встановив позитивні змі-
ни показників функціонального стану пацієнтів з 
ВДС та за результатами опитування виявлено по-
зитивний вплив на емоційний стан пацієнтів та 
їхнє ставлення до фізичних вправ та фізичної ак-
тивності. 
Висновки. Як підсумок, усі отримані клінічні по-
казники підтверджують вищий рівень результатив-
ності впровадження комплексного застосування 
засобів фізичній терапії в основній групі при ВДС. 
А отже, є сенс запроваджувати комплекс фізичних 
вправ (загальноукріплюючих та спеціальних), маса-
жу, тейпування, фізіотерапії та фізичної активності 
для поліпшення функціонального стану пацієнтів з 
вальгусною деформацією стопи. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ХРОНІЧНОЮ 
ІШЕМІЄЮ МОЗКУ КОМОРБІДНУ ЦУКРОВИМ 
ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ З ПОЗИЦІЙ ФІЗИЧНОЇ ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
І.П. Шмакова, Г.А. Шаповалова, С.О. Паніна, О.П. 
Коверга, Ю.Ю. Моршнєв
Одеський національний медичний університет МОЗ 
України

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) сьогодні зали-
шається найбільш актуальною проблемою в практи-
ці лікарів різного профілю. Близько третини дорос-
лих осіб, після 25 років та 90 % осіб після 80 років, у 
світі страждають на АГ, і кількість цих хворих невпин-
но зростає.
Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 
вважають АГ серед усіх серцево-судинних захво-
рювань найбільш значущою причиною смертності 
та інвалідності. Відомо, що АГ є основним факто-
ром ризику розвитку ускладнень серцево-судин-
них та церебро-васкулярних захворювань, таких 
як інфаркт міокарда та порушення мозкового кро-
вообігу.
АГ розглядається як важливий фактор зниження 
мозкового кровотоку, що веде до розвитку хроніч-
них порушень мозкового кровотоку.
Цукровий діабет II типу (ЦД) є одним із важливих 
факторів прогресування АГ. Хоча це поєднання є 
широко розповсюдженим, нові технології відновлю-
вального лікування на тлі медикаментозної терапії 
та методів апаратної фізіотерапії, які можуть суттєво 
покращити стан даного контингенту хворих та під-
вищити ефективність відновлювального лікування, 
недостатньо розроблені.
У лікуванні енцефалопатій різного генезу, у тому 
числі на тлі АГ і ЦД, поряд з фізичними вправами, ді-
єто-, психо- та медикаментозною терапією провідне 
місце займають методи апаратної фізіотерапії. Нові 
методи фізіотерапії, такі як високотонова терапія, 
розкривають низку можливостей у комплексному 
відновлювальному лікуванні хворих на АГ з енцефа-
лопатією та супутнім ЦД.
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Включення в комплексне відновлювальне лікування 
хворих на АГ з енцефалопатією та супутнім ЦД поряд 
зі стандартною медикаментозною терапією, ЛФК, ді-
єто-, психотерапією, високотонової терапії (Hitop) за 
спеціально розробленою методикою, є доцільним.
Основна частина: підвищити ефективність комп-
лексного відновлювального лікування хворих на АГ 
з хронічною ішемією мозку (ХІМ) та супутнім ЦД на 
основі застосування медикаментозної та високото-
нової терапії з урахуванням особливостей перебігу 
даної коморбідної патології.
Проведено комплексне лікування 2-х груп пацієнтів 
з включенням до базової схеми лікування високото-
нової терапії - усього 80 хворих (чоловіків - 34, жінок 
- 46) у віці від 41 до 79 років, І група - пацієнти з ГХ 
та ХІМ - 38 хворих та ІІ група - пацієнти з ГХ, ХІМ та 
супутнім ЦД 2 типу - 42 хворих. Середній вік у І гру-
пі становив - 61,5 років, У ІІ групі - 65,5 років. Діагноз 
ГХ встановлювали на основі критеріїв рекомендацій 
Європейського товариства кардіологів та Європей-
ського товариства з гіпертонії (ESC/ESH 2018), діагноз 
- ЦД 2 типу було встановлено згідно з критеріями 
Американської діабетичної асоціації (ADA 2018). Діа-
гноз ХІМ, який відповідає терміну «хвороба дрібних 
судин головного мозку», був підтверджений на осно-
ві критеріїв рекомендацій Європейської організації з 
інсульту (ESO 2018). І група отримувала лізиноприл та 
амлодипін у одній таблетці, II група додатково до ви-
щезазначеної терапії отримувала метформін. Обидві 
групи отримали курс з 10 сеансів високотонової тера-
пії із застосуванням апарату НіТОР 4 touch (Німеччи-
на) за загальною методикою: 2 електроди на ступні, 
2 на передпліччя та один на шийно-комірцеву зону.
Усім пацієнтам було проведено визначення їх когні-
тивного стану, ступеня тривоги та депресії, а також 
оцінка якості життя до та після проведення курсу 
високотонової терапії. Для цього використовували 
валідні оціночні тести, такі як Монреальська шка-
ла оцінки когнітивних функцій (Montreal Cognitive 
Assessment (МоСА)), Госпітальна шкала тривоги і де-
пресії (HADS) та SF-36 Анкета оцінки якості життя.
Результати та їх обговорення. Після проведення кур-
су високотонової терапії результати МоСА тесту збіль-
шились на 3,52 бали: з 23,5 до 27,02 балів (р<0,001). По-
чаткові показники тестування МоСА у II групі склали у 
23,23 бали, а після курсу із застосуванням високотоно-
вої терапії 25,5 бали. Покращення когнітивних функцій 
на 2,27 бали (р<0,05). Менш ефективний вплив високо-
тонової терапії у пацієнтів II групи можливо пояснити 
більш складним метаболічним ураженням головного 
мозку при супутньому ЦД 2 типу.
У І групі (ГХ ХІМ) рівень тривоги на початку стано-
вив 8,63 бали, що відповідає субклінічно вираженій 
тривозі, а після проходження курсу високотонової 
терапії - 6,57 бали, тобто рівень тривоги знизився на 
2,06 бали (р<0,01). До лікування рівень депресії був 
на верхній межи норми - 6,86 бали, а після знизився 
до норми - 4,94 бали (- 1,92 бали), (р<0,05).
У II групі початковий рівень тривоги був вищий на 
1,77 бали, ніж у І групі, і склав 10,4 бали, що відпові-
дає клінічно вираженій тривозі. Після проходження 
курсу високотонової терапії становив 6,1 бали, тобто 
повернувся у межі норми, різниця склала 4,3 бали 
(p<0,01). Рівень депресії на початку терапії склав 7,03 
бали, що відповідає субклінічно вираженій депресії, 

а після проходження курсу високотонової терапії він 
знизився на 0,53 бали до норми (6,5 балів), (р<0,05).
За результатами порівняння вихідних даних у І гру-
пі (ГХ, ХІМ) такі’ показники були вищі: PF - фізичне 
функціонування (р<0,001), ВР - інтенсивність болю 
(р<0,05), GH - загальний стан здоров’я (р<0,01), МН - 
психічне здоров’я (р<0,01), що свідчить про кращий 
початковий загальний стан здоров’я даного контин-
генту хворих, ніж у пацієнтів із супутнім ЦД 2 типу. 
Лише один показник був нижче у І групі в порів-
нянні з II групою - це RP - рольове функціонування, 
обумовлене фізичним станом, але цей показник не 
досяг рівня статистичної значущості.
Застосування струмів надтональної частоти поліпшує 
мікроциркуляцію, у тому числі у головному мозку, що 
може сприяти відновленню психо-неврологічного 
статусу пацієнта та покращувати його якість життя.
Так, в І групі значно зросли такі показники шкали SF-
36, як МН - психічне здоров’я (р<0,001), RE - рольо-
ве функціонування, обумовлене емоційним станом 
(р<0,001), VT - життєва активність (р<0,001) та досягли 
максимальної статистичної значущості. Застосуван-
ня високотонової терапії у І групі призвело до під-
вищення якості життя за іншими показниками: GH 
- загальний стан здоров’я (р<0,05); PF - фізичне функ-
ціонування (р<0,05); RP - рольове функціонування, 
обумовлене фізичним станом (р<0,01), SF - соціаль-
не функціонування (р<0,01). При проведені аналізу 
показників після проходження курсу високотонової 
терапії у II групі поліпшились такі показники якості 
життя, як: ВР - інтенсивність болю (р<0,01), МН - пси-
хічне здоров’я (р<0,05), RE - рольове функціонування, 
обумовлене емоційним станом (р<0,01), RP - рольо-
ве функціонування, обумовлене фізичним станом 
(р<0,05), SF - соціальне функціонування (р<0,05).
Висновки
1. У пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ХІМ по-

казники за шкалою оцінки якості життя SF-36 
мали достовірно кращі показники, ніж у пацієнтів 
з супутнім цукровим діабетом. Рівень тривоги був 
достовірно вищий у пацієнтів з цукровим діабе-
том 2 типу, ніж у пацієнтів з ГХ (р<0,05).

2. Комплексне лікування із застосуванням медика-
ментозної терапії, фізичних вправ, дієто-, психо-те-
рапії, струмів надтональної частоти y пацієнтів з ГХ 
та ХІМ призводить до покращення якості життя, за 
всіма показниками шкали SF-36, підвищення ког-
нітивних функцій за шкалою МоСА, (р<0,001), змен-
шення рівня тривоги (р<0,01) за шкалою HADS.

3. Зазначене комплексне лікування пацієнтів з ХІМ, 
ГХ та ЦД ІІ типу призвело до достовірного покра-
щення 5 з 8 показників якості життя за шкалою SF-
36, когнітивних функцій за шкалою МоСА, (р<0,01), 
зниженню рівня тривоги (р<0,01) за шкалою HADS.
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ПРО ПІДГОТОВКУ КАДРІВ У ГАЛУЗІ 
«СПОРТИВНА МЕДИЦИНА» НА СУЧАСНОМУ 
ЄТАПІ
Юшковська О.Г.
Одеський національний медичний університет, м. 
Одеса

Спортивна медицина - галузь медицини, що вивчає 
вплив фізичноі ̈культури і спорту на здоров›я, фізич-
ний розвиток і фізичні можливості орга- нізму, а та-
кож відновлення спортсменів після травм та захво-
рювань. 
На сучасному етапі розвитку вищоі ̈медичноі ̈освіти в 
Украін̈і викладання спеціальності «спортивна меди-
цина» здійснювалося на четвертому курсі медичних 
вишів та у інтернатурі за фахом протягом 1,5 рокі, а та-
кож під час проведення курсів вторинноі ̈спеціаліза-
ціі ̈на післядипломному рівні протягом двох місяців. 
Але згідно до Наказу МОЗ України від 22.06.2021 № 
1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру 
та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію»  
з 2022 року спеціальності «спортивна медицина» 
вже не існує у переліку спеціальностей інтернатури.
Також у переліку вторинних лікарських спеціаліза-
цій, які отримують майбутні лікарі після закінчення 
інтернатури, цю спеціальність можливо опанувати 
лише після проходження інтернатури із лікуваль-
ної фізкультури та спортивної медицини, яку, в свою 
чергу, пропонується провести після проведення ін-
тернатури з фізичної та реабілітаційної медицини. 
На думку фахівців, такий шлях здобуття спеціальнос-
ті не залишає шансів на її подальший розвиток.
Потужна система реформування украін̈ськоі ̈медич-
ноі ̈ галузі невід’ємно пов’язана з застосування су-
часних світових підходів до лікування, реабілітаціі ̈
та профілактики захворювань. Одним з векторів цих 
змін стало впровадження до переліку лікарських 
спеціальностей в Украін̈і фізичноі ̈та реабілітаційноі ̈
медицини та первинної інтернатури за фахом. 
Фізична та реабілітаційна медицина (ФРМ) – незалеж-
на лікарська медична спеціальність, яка стосується за-
безпечення фізичного та когнітивного функціонування 
(включаючи поведінку), участі (включаючи якість жит-
тя) та модифікаціі ̈ особистісних факторів та факторів 
навколишнього середовища. Відповідає за запобіган-
ня, діагностику, лікування та реабілітацію осіб з медич-
ними станами та супутніми станами, що призводять до 
обмежень життєдіяль- ності для усіх вікових груп. 
Важливо наголосити, що у загальному сенсі діяль-
ність лікаря фізичноі ̈ та реабілітаційноі ̈ медицини 
не є спрямованою на менеджмент розладів окре-
мих органів та медичних станів, але сфокусована на 
відновленні функціональних розладів, що виникли 
внаслідок різних хвороб та травм, як саме й у спор-
тивної медицини. 
Основне завдання реабілітаційного процесу с пози-
цій цього новітнього підходу - покращення функціо-
нального стану особи з обмеженнями жит- тєдіяль-
ності незалежно від віку та існуючого діагнозу, що у 
повному обсязі співпадає з основноі ̈метою реабілі-

таціі ̈спортсменів, для яких саме відновлення функціі ̈
у найкоротший термін є пріоритетним напрямком. 
Іншою важливою особливістю стратегіі ̈ ФРМ є ор-
ганізація реабілітаційноі ̈ допомоги фахівцями, що 
об’єднані у мультидисциплінарну реабілітаційну 
команди. У світі до складу МРК входять: лікар фізич-
ноі ̈та реабілітаційноі ̈медицини, фізичний терапевт, 
ерготерапевт, логотерапевт, соціальний працівник, 
психолог, протезист-ортезист, реабілітаційна медич-
на сестра. 
Така схема мультидисциплінарноі ̈ реабілітаційноі ̈
команди фахівцям зі спортивноі ̈медицини нагадує 
добре відому «модель спортивноі ̈медицини» (sport 
medicine model), запропоновану Brukner & Khan, 
2012, яка також представлена у вигляді циркулярноі ̈
моделі, де у центрі знаходиться тандем спортсмен та 
його тренер, а по периферіі ̈коло фахівців, що пра-
цюють у потужному симбіозі з метою досягнення 
максимального результату тренування, перемоги на 
змаганнях, психологічного та фізичного відновлен-
ня після поразок, травм та захворювань. 
У оригінальному зображенні цієі ̈ моделі «sport 
medicine model» до ко- манди фахівців входять спор-
тивний лікар, фізіотерапевт, масажист, дієтолог, пси-
холог, подіатр та інші фахівці за потребою. 
На нашу думку, до складу мультидисциплінарноі ̈реа-
білітаційноі ̈команди, побудованоі ̈згідно до стратегіі ̈
ФРМ, для відновлення стану спортсмена повинні до-
лучатись наступні фахівці: лікар із фізичноі ̈та реабіліта-
ційноі ̈медицини (очолює команду); спортивний лікар; 
спортивний психолог; спортивний дієтолог; лі-
кар-травматолог, невролог, кардіолог, пульмоно-
лог або інші фахівці в залежності від існуючого роз-
ладу; фізичний терапевт, ерготерапевт масажист; 
інші фахівці за потребою. Відносно напрямків спор-
тивноі ̈медицині, що можуть бути посилені за допо-
могою застосування стратегіі ̈ фізичноі ̈ та реабіліта-
ційноі ̈медицини, особливо має сенс наголосити на 
наступних: фізична та реабілітаційна медицина в 
спорті для людей з обмеженими можливостями; спе-
цифіка спортивних травм і основні принципи профі-
лактики, лікування та реабілітаціі;̈ основні принципи 
лікування гострих травм шляхом застосування ФРМ; 
основні принципи лікування хронічних станів піс-
ля травм, профілактика травм шляхом застосування 
численних методів фізичноі ̈ медицини; визначення 
та оцінка фізіологічноі ̈реакціі ̈на втому, перетренова-
ність та інші змінені фізіологічні умови.
Таким чином, підготовка фахівців із спортивноі ̈ ме-
дицини, що во-лодіють знаннями та вміннями по-
будови реабілітаційного процесу с урахуванням 
основних принципів фізичноі ̈ та реабілітаційноі ̈
медицині (Міжнародна класифікація функціонуван-
ня, обмеження життєдіяльності та здоров’я, робо-
та мультидисциплінарноі ̈ реабілітаційноі ̈ команді) 
значно посилить ефективність відновлення стану 
здоров’я спортсменів. 
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