
Розробити систему реабілітації 
військовослужбовців з різними 
травмами та захворюваннями в 
санаторно-курортних умовах із 
використанням природних 

лікувальних чинників 
(2020 -2022 рр.)

1-ий рік виконання, звіт 
проміжний 



Мета НДР 
• Розробити стандарти медико-
психологічної реабілітації 
військовослужбовців на санаторно-
курортному етапі з використанням 
природних лікувальних ресурсів та 
преформованих засобів для 
забезпечення найбільш повного 
відновлення втрачених функцій 
внаслідок ушкоджень, поранень та 
травм, здійснення заходів первинної та 
вторинної профілактики соматичних 
захворювань.



Завдання НДР на 1 рік виконання 
З метою методологічно коректного застосування природних 
лікувальних ресурсів та преформованих засобів в комплексі 
заходів медико-психологічної реабілітації 
військовослужбовців на санаторно-курортному етапі 
доцільним є використання методів доказовості їх 
ефективності :   
• вивчення частоти, характеру та особливостей перебігу 
уражень, соматичних захворювань у військовослужбовців 
шляхом обстеження пацієнта у складі 
мультидисциплінарної реабілітаційної команди у різні 
терміни реабілітації; 

• відтворення та обґрунтування в експериментальних 
умовах моделі ПТСР у щурів, яка найбільш повно 
враховує основні патогенетичні механізми цієї патології 
для розробки нових підходів до медико-психологічної 
реабілітації . 



Завдання 1.
1.1. Частота виявлення різних нозологічних форм 

у військовослужбовців-учасників АТО/ООС з ПТСР (n=50)

Закрита черепно-мозкова травма

Післяконтузійний синдром

Акубаротравма

Наслідки вибухової травми



Завдання 1.
1.2. Розподіл соматичної патології у хворих з ПТСР, що 

надійшли на санаторно-курортну реабілітацію  у 
віддалені терміни після травми (n=200)

Патологія опорно-рухового апарату

Патологія шлунково-кишкового тракту

Соматоформна вегетативна дисфункція



Висновки за 
результатами 
виконання 1 завдання

• на етапі ранньої реабілітації реєструється 
сукупність патоморфологічних, 
нейрофізіологічних, психовегетативних, 
емоційно-особистних, когнітивних змін, 
що прогресують і після виписки з 
стаціонарного етапу лікування та 
формують травматичну хворобу мозку;

• у віддалені терміни реабілітації 
переважну  більшість хворих складають 
пацієнти з соматичною патологією, у яких 
також емоційно-психологічні проблеми 
переважають над фізичним дефектом.

Апробація результатів 
виконання 1 завдання

• Реабілітація хворих після ендопротезування 
кульшового суглоба (в умовах спеціалізованого 
реабілітаційного відділення) : монографія.

• Application of mineral waters in the complex 
treatment of patients with gastroesophageal reflux 
diseas  (Scopus Q 3)

• Clinical and experimental 
substantiation of the use of 
bentonite suspension in the 
complex rehabilitation of patients 
with chronic viral hepatitis C 
with concomitant non-alcoholic 
fatty liver disease.

• Санаторно-курортна реабіліта-
ція військовослужбовців в 
Україні: публічно-управлін-
ський аспект.



Завдання 2. 
Відтворення моделі ПТСР в експерименті

Черепно-мозкова 
травма

Холодовий 
стрес та 
іммобілізація 

Посттравматичний 
стресовий розлад

Порушення поведінкових та 

вегетативних реакцій

Структурні зміни кори головного 

мозку, гіпоксичні зміни

Зміни метаболізму 



Висновки за 
результатами 
виконання 2 завдання
• отримано нову 

експериментальну 
модель, що відповідає 
клінічному уявленню 
щодо поліфакторності 
патогенезу ПТСР з його 
вираженими ознаками 
для подальшої 
розробки методів 
лікування. 

Апробація результатів 
виконання 2 завдання

• Рішення про державну 
реєстрацію корисної моделі № 
18503/ЗУ/20 від 29.10.2020 
«Спосіб моделювання 
посттравматичного стресового 
розладу». — G09B 23/28 (2006.01). 
Заявка № u 2020 04377 від 
13.07.2020.

• Development and pathogenetic 
substantiation of the model of 
post-traumatic stress disorder 
(Scopus Q 4)

• Assessment of biological activity of 
natural iron-containing mineral 
waters at their internal application.



Завдання на 2 рік виконання НДР:
 Дослідження клінічної ефективності застосування 

природних та преформованих лікувальних засобів в комплексі 
заходів медико-психологічної реабілітації військовослужбовців

✔ бальнеотерапія диференційована (бішофітні, йодобромні, 
кисневі, вуглекислі, озонові, перлинні ванни, лікувальні души, 
гідромасаж);

✔ пелоїдотерапія, в тому числі інфрапелотерапія ;

✔ внутрішній прийом мінеральних вод (різного хімічного 
складу);

✔ апаратна фізіотерапія (високотонова терапія - віталізація 
(HiToP), лазеротерапія, транскраніальна електроаналгезія, 
електросон, електрофорез різних лікарських засобів, 
дарсонвалізація, аерофітотерапія, інфіта-терапія, 
голкорефлексотерапія, різні види масажу та ін.).



Дякуємо за увагу!

пров. Лермонтовський, 6, 
м. Одеса, 65014, Україна
Тел.: (048) 728-62-41, 728-06-53 
e-mail: mrik.odessa@gmail.com 

www.kurort.gov.ua


