
М е д и ц и н а

10 ©	Л.	С.	Бабінець,	Г.	М.	Сасик

■ Л.	С.	Бабінець,	д.	мед.	н.,	проф.,	зав.	каф.	перв.	мед.-сан.	доп.	та	заг.	практ.-сімейн.	мед.	
Г.	М.	Сасик,		аспір.	каф.	перв.	мед.-сан.	доп.	та	заг.	практ.-сімейн.	мед.	

■ Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України

ЕФЕКТИВНІСТЬ	ПИТНИХ	МІНЕРАЛЬНИХ	ВОД	І	АКУПРЕСУРИ	У	КОМПЛЕКСНІЙ	
КОРЕКЦІЇ	КЛІНІЧНОГО	ПЕРЕБІГУ	КОМОРБІДНОСТІ	ХРОНІЧНОГО	
ПАНКРЕАТИТУ	І	ЦУКРОВОГО	ДІАБЕТУ	2	ТИПУ

Doi:10.33617/2522-9680-2020-4-10
УДК 616.37-002-06:616.379-008.64-085.327:553.7

млн. дорослих порівняно із 108 млн. у 1980 р. [3, 
10, 12]. Тому як ЦД2, так і ХП з їхніми наслідками 
стають причиною значних економічних втрат для 
пацієнтів та їх сімей, а також для систем охорони 
здоров’я і національних економік [2]. Клінічний 
перебіг коморбідності ХП і ЦД2 і якість життя 
(ЯЖ) таких пацієнтів становлять надзвичайно ак-
туальну проблему медичної науки і практики [4].

Сучасні стандарти лікування ХП включають 
переважно препарати, які спрямовані на ліквіда-
цію больового синдрому і корекцію проявів екс-
креторної недостатності ПЗ і практично не впли-
вають на особливості функціонального стану ПЗ і 
нервової системи, які часто визначають клінічний 
перебіг хвороб і прогноз життя і працездатності 
[5, 9]. Додаткове застосування лікарських засобів 
для впливу на вегетативну регуляцію і для змен-
шення негативної дії психоемоційного переванта-
ження часто є неможливим, що потребує включен-
ня до лікування і реабілітації немедикаментозних 
методів, більш біологічно адаптованих до потреб 
організму [5, 10].

Саме тому ми вважали актуальним включити 
до комплексного лікування коморбідних пацієн-
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Клінічна ситуація, коли у пацієнтів з хроніч-

ним панкреатитом (ХП), крім екскреторної фун-
кції підшлункової залози (ПЗ), страждає також й 
інкреторна функція, і формується цукровий діа-
бет 2 типу (ЦД2), набуває великої поширеності 
і є серйозним викликом у плані ефективного лі-
кування таких хворих і реабілітації з метою від-
новлення втрачених функцій [2, 12]. В Україні за 
останні три десятиліття захворюваність на ХП 
зросла більш ніж удвічі, причому епідеміологічні 
показники щодо ХП в 3-4 рази гірші, ніж в Європі 
[5]. За даними НДІ гастроентерології НАМН Ук-
раїни, в Україні налічується близько одного млн. 
хворих на ХП [2, 9]. Не зважаючи на достатню 
кількість досліджень вітчизняних і зарубіжних 
вчених, дотепер залишаються невиясненими пи-
тання діагностики, лікування та реабілітації хво-
рих на ХП із супутнім ЦД2, який сам по собі яв-
ляє глобальну проблему людства [2, 3]. В Україні 
відбувається зростання кількості хворих на ЦД, 
яка перевищує відмітку двох млн. осіб [1]. У світі 
ЦД2 набув стану пандемії, адже, за оцінками екс-
пертів, вже в 2014 р.у світі на ЦД2 страждали 422 

The authors show the dynamics of peptic ulcer morbidity 
among military personnel during peacetime and during the 
operation of the United Forces operation. The results of 
medication provision of military personnel with HP-associated 
duodenal ulcer with traditional and isomeric forms of proton 
pump inhibitors and colloidal bismuth subcitrate preparation 
(all domestically produced drugs), which were used in triple and 
bismuth-containing anti-Helicobacter therapy, were analyzed.

Was done the analysis of results of own researches 
on pharmacoeconomically substantiated medical supply 
of servicemen at H. pylori-associated peptic ulcer of 
duodenum with medicines for triple and bismuth-containing 
antihelicobacter therapy, to make it more economically 
beneficial for Armed Forces of Ukraine.
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