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У періоді диспансерного спостереження у хворих на цук-
ровий діабет (ЦД) ІІ-го типу в коморбідності з остеоартрозом 
(ОА) спостерігається погіршення самопочуття (посилення 
болю у спокої та вночі) та нестабільність глікемічного ста-
тусу, що потребує не лише застосування лікувальної гімнас-
тики, а й призначення медичної реабілітації. Застосування 
нуклексу в комбінації із цукрознижувальними препаратами 
в комплексі медичної реабілітації спостережуваних пацієн-
тів збільшувало ефективність гіпоглікемічного лікування, 
що проявлялося покращанням показників глікемічного про-
філю. В обстежених хворих після завершення курсу медич-
ної реабілітації спостерігалося відновлення працездатності, 
зменшення больового синдрому, а також нормалізація у 
крові рівня ЦІК та їх фракційного складу.
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В периоде диспансерного наблюдения у больных сахар-
ным диабетом (СД) II-го типа в коморбидности с остеоарт-
розом (ОА) наблюдается ухудшение самочувствия (усиление 
болей в покое и ночью) и нестабильность гликемического 
статуса, что требовало не только применения лечебной 
гимнастики, но и назначения медицинской реабилитации. 
Применение нуклекса в сочетании с сахароснижающими 

препаратами в комплексе медицинской реабилитации дан-
ных пациентов увеличивало эффективность гипогликеми-
ческого лечения, что проявлялось улучшением показателей 
гликемического профиля. У обследованных больных после 
завершения курса медицинской реабилитации наблюдалось 
восстановление работоспособности, уменьшение болевого 
синдрома, а также нормализация в крови уровня ЦИК и их 
фракционного состава.
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In the period of dispensary observation, patients with type II 
diabetes mellitus (DM) in comorbidity with osteoarthritis (OA) 
showed a deterioration in well-being (increased pain at rest and at 
night) and instability of the glycemic status, which required not 
only the use of therapeutic gymnastics, but also the appointment 
of medical rehabilitation. The use of nuclex in combination with 
hypoglycemic drugs in the complex of medical rehabilitation 
of these patients increased the effectiveness of hypoglycemic 
treatment, which was manifested by an improvement in the 
glycemic profile. In the examined patients, after completing the 
course of medical rehabilitation, recovery of working capacity, 
reduction of pain syndrome, as well as normalization of the 
CIC level and their fractional composition in the blood were 
observed.
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млн. випадків смерті у світі. Без спрямованих зу-
силь щодо стримування стійкості до протимікроб-
них препаратів за період 2015-2050 рр. у країнах 
із високим рівнем доходу може померти близько 
2,4 млн. осіб [1].

Вступ.	У глобальних масштабах захворюван-
ня, викликані стійкими до антибіотиків мікроор-
ганізмами вже зараз призводять, як мінімум, до 
700 тисяч випадків смерті на рік. У разі бездіяль-
ності цей показник може зрости до 2050 р. до 10 




