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чимі (р<0,05) зміни у цих групах стосовно таких 
до лікування за усіма параметрами на відміну від 
групи ПЛ, де статистично значимими виявилися 
зміни лише за трьома шкалами (абдомінальний 
біль, гастральний рефлюкс і диспепсія).

Було доведено статистично значиму більш 
сильну ефективність лікування із додатковим 
включенням ПМВ, а особливо ПМВ у комбінації 
з АП стосовно такої у групі ПЛ+АМ за динамікою 
параметрів шкал даного опитувальника: абдомі-
нальний біль знизився у 1-3 групах відповідно на 
32,9 %, 80,8 % і 107,8 %, гастральний рефлюкс 
– на 34,7 %, 64,6 % і 101,9 % (р<0,05), діареї – на 
23,9 %, 56,0 % і 87,7 % (р<0,001), закрепу – на 
20,6 %, 43,1 % і 68,8 % (р<0,05), диспепсії – на 
32,4 %, 60,7 % і 80,9 % (р<0,01). Все наведене ви-
ще дозволило довести більш статистично значиму 
ефективність комплексної терапії із додатковим 
включенням курсів ПМВ східницького родовища, 
а також комбінації ПМВ і акупресури стосовно 
протокольної терапії з адеметіоніном за шкалами 
ЯЖ міжнародного опитувальника гастроентеро-
логічного хворого GSRS.

Висновки
1.	Включення	курсу	акупресури	за	запропо-

нованою	методикою	дозволило	покращити	ре-
зультати	лікування	комплексом	із	використан-
ням	 питних	 мінеральних	 вод	 і	 адеметіоніну	
на	 6,0 %	за	 елімінацією	 болю,	 на	 5,7 %	–	 дис-
пепсичного	 синдрому,	 на	 9,7	%	 –	 закрепу,	 на	
13,0 %	–	проносу,	на	16,0 %	–	астено-невротич-
ного	синдрому,	на	12,7	%	–	анемії	і	10,0 %	–	гі-
повітамінозів,	тоді	як	включення	східницьких	

мінеральних	вод	 статистично	 достовірно	пок-
ращило	 лише	 результати	 лікування	 абдомі-
нального	болю	–	на	8,5	%	і	проносу	–	на	12,4 %	
(p<0,001).

2.	Доцільність	застосування	запропонованих	
програм	 було	 доведено	 також	щодо	 елімінації	
порушення	 апетиту	 (33,4	%,	 43,3	%	 і	 52,0 %),	
алергічного	синдрому	(25,9	%,	33,3	%	і	40,0 %)	
і	полідипсії	(48,2	%,	50,0	%	і	56,0	%).	Високою	
виявилась	 ефективність	 даних	 програм	 що-
до	 корекції	 вегетативних	 порушень	 (66,7 %,	
73,3 %	і	88,0	%).	

3.За	шкалами	міжнародного	опитувальника	
гастроентерологічного	 хворого	 GSRS	 абдомі-
нальний	 біль	 знизився	 у	 1-3	 групах	 відповід-
но	 на	 32,9	 %,	 80,8	 %	 і	 107,8	 %,	 гастральний	
рефлюкс	–	на	34,7 %,	64,6	%	і	101,9	%	(р<0,05),	
діареї	–	на	23,9	%,	56,0	%	і	87,7	%	(р<0,001),	за-
крепу	–	на	20,6	%,	43,1	%	і	68,8	%	(р<0,05),	дис-
пепсії	–	на	32,4	%,	60,7	%	і	80,9	%	(р<0,01),	що	
дозволило	довести	більш	статистично	значиму	
ефективність	 комплексної	 терапії	 із	 додатко-
вим	включенням	курсів	ПМВ	східницького	ро-
довища,	а	також	комбінації	ПМВ	і	акупресури	
стосовно	протокольної	терапії	з	адеметіоніном,	
що	дозволяє	рекомендувати	ці	лікувальні	про-
грами	до	впровадження	у	клінічну	практику.

У	 перспективі	 подальших	 досліджень	 пла-
нуємо	 проаналізувати	 дієвість	 включення	
рефлексотерапії	 до	 комплексної	 реабілітації	
пацієнтів	 із	 коморбідним	 перебігом	 хронічно-
го	 панкреатиту	 і	 цукрового	 діабету	 2	 типу	 за	
впливом	на	ознаки	трофологічного	статусу.
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