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 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Щиро вітаю учасників, колег, гостей та організаторів науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Санаторно-курортне ліку-

вання та реабілітація: сучасні тенденції розвитку»! Знаменно, що вона 

проводиться напередодні ювілею Державної установи «Український науко-

во-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», 

чиє 95-річчя ми відзначаємо наступного року. Діяльність єдиного в Україні 

науково-дослідного інституту з вивчення механізму дії природних лікуваль-

них ресурсів і розроблення технологій їх використання в санаторно-

курортній практиці розпочалася у 1927 році шляхом створення Бальнео-

фізіотерапевтичного інституту в Одесі. 

В Україні санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рек-

реації. Так, перші заклади в Україні, які почали функціонувати, використо-

вуючи мінеральну воду для лікування, виникли у Шкло (1576), Саках (1799), 

Трускавці (1827), Одесі (1829), БерМінВодах (1862), Моршині (1877); ліку-

вальні властивості грязей – на узбережжі Куяльницького лиману (1833), по-

близу Голої Пристані (Гопри) (1895). З ХІХ ст. відомі кліматичні курорти 

Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти Передкарпаття та 

Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти Криму та Одещини. Ді-

яли вони на благодійних або комерційних засадах. Окрім бальнео-, грязе- і 

кліматолікування у них стали широко застосовуватись методи апаратної фі-

зіотерапії.  

1876 року за ініціативи Й. Й. Мочутковського в Одесі було створено 

Одеське бальнеологічне товариство. Завданням товариства було досліджен-

ня природних лікувальних засобів, розташованих в Одесі та її околицях: ли-

манів, їх грязей, морської води тощо.  

В 1919 році з організації санаторно-курортного управління в структурі 

Наркомздоров’я, розпочався активний розвиток курортної справи. Наркомз-

доров’я було доручено включити курортну допомогу у загальний план ліку-

вально-профілактичних заходів системи державної медицини та активно 

використовувати кошти соціального страхування. В 1923 році в Одесі відбу-

лася перша Всеукраїнська нарада курортологів, вчених і практиків, яка ви-

значила політику розвитку курортної галузі.  

1924 рік є першим етапом створення наукового центру для вивчення ку-

рортної справи і розроблення наукових клінічних питань шляхом організації 

на Куяльнику 1-ої артрологічної клініки та Бальнеологічного музею. В 1926 

році реалізований другий етап формування майбутнього наукового інституту – 

відкриті терапевтична клініка та біохімічна лабораторія. В 1927 році була ор-

ганізована нервова клініка та наказом  Наркомздоровʼя УРСР від 05.11.1927 р. 

№ 8  створено Бальнео-фізіотерапевтичний інститут в Одесі. Протягом 1928-

1929 р. було відкрито Бальнео-фізіо-терапевтичне відділення на Лермонтовсь-

кому курорті та організовані фізико-хімічна, гідробіологічна, мікробіологічні 
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лабораторії інституту. Таким чином, у 1930 році сформувався Інститут, здат-

ний проводити комплексні дослідження природних лікувальних ресурсів, мо-

ніторинг і контроль за їх станом, організаційно-методичний і нормативний 

супровід санаторно-курортної діяльності, наукове обґрунтування напрямів 

розвитку курортних територій забезпечує наш Інститут.  

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної санаторно-

курортної галузі та задоволення споживчого попиту за європейськими стан-

дартами лікувально-оздоровчого туризму, одним із пріоритетних завдань є 

дослідження бальнеологічної цінності та моніторинг якості й безпеки приро-

дних лікувальних ресурсів, контроль за їх раціональним використанням і 

охороною. Адже, головною підставою для створення і функціонування ку-

рортів є використання природних лікувальних ресурсів. 

Станом на початок 2021 року, за результатами наукових досліджень 

Інституту, до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів вне-

сені відомості про 464 мінеральні води, 11 пелоїдів, 6 бішофітів і 2 глини 

та видано рекомендації щодо можливості їх використання в медичній 

практиці.  

На основі наукових досліджень Інституту оголошено курортами 

державного значення – м. Хмільник (Вінницька обл.), м. Бердянськ (За-

порізька обл.), м. Саки (АР Крим), м. Скадовськ (Херсонська обл.), м. 

Миргород (Полтавська обл.), м. Слов’янськ (Донецька обл.), Куяльниць-

кий лиман (Одеська обл.); курортами місцевого значення – с. Солотвино 

(Закарпатська обл.) й м. Косів (Івано-Франківська обл.); обґрунтовано 

перелік заходів щодо оголошення природних територій м. Трускавець та 

м. Моршин (Львівська область) курортами державного значення, с. Сергі-

ївка (Одеська область) та с. Коблево (Миколаївська область) курортами 

місцевого значення. 

Інститутом здійснюється комплексна науково-методична, експертно-

консультативна, лікувальна діяльність та клінічні дослідження із забезпе-

чення основних аспектів функціонування санаторно-курортної сфери країни 

за наступними напрямками: 

- наукове обґрунтування якості, цінності, раціонального використання 

та охорони природних лікувальних ресурсів; 

- фундаментальні дослідження механізму дії природних лікувальних 

ресурсів; 

- опрацювання нових медичних технологій етапної реабілітації хворих 

на різноманітну патологію дорослих та дітей та впровадження у практику; 

- створення нормативно-правової документації функціонування санато-

рно-курортних закладів; 

- експертно-аналітичний супровід процедури визнання природних тери-

торій курортами державного чи місцевого значення, науково-консультативна 

та методична допомога в підготовці документів для оголошення природних 

територій курортними. 
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Серед нових завдань у науковій діяльності Інституту: 

- наукове обґрунтування рекреаційного зонування всіх областей Украї-

ни, прогнозно-перспективна оцінка та визначення курортного потенціалу 

територій, проектування моделей сталого розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму; 

- розроблення концепцій розвитку курортів державного і місцевого зна-

чення; організаційна, консультативна та експертна підтримка реалізації інве-

стиційних проектів з розвитку курортів; 

- розроблення комплексних програм оздоровчого туризму на курортах з 

експертним супроводом їх реалізації: обґрунтування розширення кількості 

медичних послуг на курорті та розроблення рекомендацій щодо покращення 

їх якості; розроблення технологій використання природних лікувальних ре-

сурсів та преформованих засобів; обґрунтування технології організації су-

часної інфраструктури СПА-готелів та бальнео-центрів. 

Основним завданням для реалізації Стратегії розвитку туризму та куро-

ртів України є здійснення комплексних заходів щодо надання природним 

територіям, які мають природні лікувальні ресурси, статусу курортів держа-

вного або місцевого значення. Це дозволить надати поштовх розвитку сфери 

туризму та курортів відповідно до міжнародних стандартів якості, підвищи-

ти рентабельність та конкурентоспроможність вітчизняних санаторно-

курортних закладів, прискорити соціально-економічний розвиток регіонів, 

сприяти підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку і кон-

солідації суспільства, популяризації України у світі. 

Упевнений, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий 

імпульс подальшому розвитку курортних територій, впровадженню сучас-

них технологій санаторно-курортного лікування та реабілітації. Глибоко 

переконаний, що в процесі обміну думками буде всебічно проаналізована 

Концепція розвитку санаторно-курортної сфери України, обговорені орга-

нізаційно-методичні основи санаторно-курортного лікування та успішні 

практичні результати, сформульовані актуальні пропозиції щодо викорис-

тання наукових розробок фахівців Інституту у практичній та законотворчій 

діяльності.  

Бажаю всім учасникам конференції успіхів, конструктивної роботи і 

нових здобутків! 

 

 

Директор ДУ «Український  

науково-дослідний інститут  

медичної реабілітації та  

курортології МОЗ України»,  

доктор медичних наук, професор,  

Заслужений діяч науки і техніки України                         Костянтин БАБОВ  
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Вітальне слово 

Вельмишановні учасники конференції! Дорогі колеги! 

Рада привітати учасників, гостей та організаторів з початком роботи науко-

во-практичної конференції за міжнародною участю «Санаторно-курортне ліку-

вання та реабілітація: сучасні тенденції розвитку». Цей захід зібрав фахівців, 

відданих шляхетній справі охорони здоров’я. 

Всі ми прекрасно розуміємо, що без відповідного наукового супроводу, про-

ведення теоретичних та прикладних наукових досліджень у сфері охорони здо-

ров’я, подальший рух вперед, ефективний розвиток просто неможливий, адже саме 

наука дає можливість зазирнути за обрії того, що відбувається в практичній пло-

щині, та обґрунтувати подальші напрямки своєї діяльності. 

Вважаю, що це чудова нагода для спеціалістів і науковців обмінятися досвідом, 

новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями. Маю надію, що конференція 

стане вагомим внеском у розвиток вкрай важливої для України галузі реабілітації в 

сфері охорони здоров’я, курортології та санаторно-курортного лікування, підвищення 

рівня надання медичної допомоги населенню. 

Зрозуміло, що сучасна наука не в змозі розвиватися без обміну досвідом між 

різними науковими школами та пошуку можливостей для апробації та впрова-

дження результатів досліджень. Особливої популярності набувають компаративні 

дослідження, у зв’язку з чим вбачається за доцільне залучення представників нау-

кової еліти зарубіжних країн. Тому висловлюю особливу подяку організаторам 

конференції за надану можливість поспілкуватися з колегами з різних регіонів 

України та зарубіжжя, збагатитися новими знаннями у сфері охорони здоров’я. 

Упевнена, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс по-

дальшому розвитку пріоритетної для України сфери охорони здоров’я, впроваджен-

ню сучасних досягнень підвищення якості надання медичних послуг. 

Переконана, що професіоналізм, знання, досвід і високі людські якості наших 

лікарів та спеціалістів, потужний науковий, освітній та технологічний потенціал 

країни дають усі можливості ефективно модернізувати вітчизняну систему охорони 

здоров’я й вивести українську медицину на найвищий європейський рівень. 

Всіх учасників наукового форуму запрошую до конструктивного діалогу з 

питань впровадження сучасних наукових поглядів та підходів у сфері охорони 

здоров’я. 

Сподіваємося, що плідна робота конференції і перебування в Одесі її учас-

ників залишать тільки позитивні враження і дадуть поштовх до подальших нау-

кових досліджень. 

Бажаю учасникам конференції інтенсивних і цікавих дискусій та нових на-

укових здобутків в ім’я збереження здоров’я громадян нашої країни! 

З повагою Світлана ФАБРИКАНТ 

Заступник голови Одеської обласної 

державної адміністрації 
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BALNEOTHERAPY AND BALNEOREHABILITATION  

IN PATIENTS WITH CHRONIC DISEASES IN POLAND.THE ROLES 

OF MODERN THERMAL MEDICINE 

Anna Łuczynska
1
, Irena Ponikowska

2

1
Medical Publishing House ALUNA, Konstancin Jeziorna, Poland 

2
Balneoclinic St. George, Ciechocinek, Poland 

Presentation of the roles of modern thermal medicine in the treatment of 

chronic disease. 

The work uses a number of methods: content analysis, biblio semantic. 

The chronic diseases is the greatest social problem. Direct cost (treatment, 

care, equipments) and indirect costs (lowering productivity) are for up 75% entire 

of health care budget (in US). 

By  WHO features of chronic diseases are: long lasting, milder cours of the 

disease than acute case, requirement continuously treatment, irreversibility of the 

pathological changes [4]. 

In EU country more than 50% persons above 65 years old have 2 or more 

chronic diseases but nowhere chronic diseases are covered by prioritete fund [3]. 

The general goals of the chronic disease treatment are: minimizing symp-

toms of diseases, extending the life, improvening a quality of life. It is not possible 

to completely cure chronic diseases, it is not the goal [1, 3]. 

Thermal medicine has fundamental role in the treatment of chronic disease. 

This is: diminish the ailments, improvement of quality of life, improvement of phys-

ical and mental status and decrease of stress level. The thermal therapy is needed for 

modern medicine because of number of chronic diseases still increases (stress, poor 

nutrition, lack of exercise, drugs), small effectiveness of pharmacotherapy in many 

chronic diseases, the thermal station is the best place for prevention and health edu-

cation, demographic population boom of old people, dynamic development of civili-

sation diseases very often in epidemic scale. The roles of modern thermal medicine: 

treatment of chronic diseases by own natural methods, intensification and support 

results obtain by the other methods, provide prevention and health education, pro-

vide balneorehabilitation of cardiac, neurological, rheumatological and others dis-

eases, integrate all methods of treatment in holistic aspect [2, 4]. 

The main roles of modern polish balneology and thermal medicine are treat-

ment of patients with chronic diseases and care elderly patients in order to slow 

dawn aging disability, primary and secondary prevention, promotion of the health 

and education and balneorehabilitation. 
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Liver disease is a significant cause of disability and mortality worldwide. 

Hepatitis C virus belongs to hepatotropic viruses capable of initiating severe 

damage to the liver tissue, activating fibrogenesis, and leading to the formation 

of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The probability of eliminating 

HCV infection is no more than 20%; other people develop chronic hepatitis. 

According to WHO expert estimates, the prevalence of HCV infection in the 

general population is 3%, annually 3-4 million. People are infected with the 

hepatitis C virus [1, 2, 3, 4]. Therefore, the social and medical significance of 

this pathology determines its intensive study. According to various studies, liver 

steatosis is observed in almost 50% of patients infected with the hepatitis C vi-

rus. The presence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in patients with 

chronic hepatitis C (CHC) accelerates the rate of progression of HCV infection 

and reduces the effectiveness and tolerance of antiviral therapy (AVT) [5, 6]. 

Difficulties arising in the treatment of patients with CHC are one of the most 

critical problems in hepatology. On the one hand, they are associated with sev-

eral adverse reactions resulting from the use of AVT, on the other hand, with the  

presence of concomitant fatty degeneration of the liver. All of the above effects 
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the patientsʹ quality of life, significantly increases the cost of treatment, and re-

duces the effectiveness of AVT [7, 8]. 

In this aspect, the use of mineral waters (MW) in the complex treatment of 

such patients may be appropriate. After all, it is known that MW is characterized by 

a sanogenetic and preventive direction of influence, a modifying effect on the hor-

monal regulation of carbohydrate and lipid metabolism [9, 10, 11]. In addition, when 

macro- and microelements enter the body in the composition of MW, their therapeu-

tic dose can be several times less (that is, more effective) than in the composition of 

pharmaceuticals, determines the diversity of the effectiveness of the medico-

biological action of MW [12, 13, 14]. That is why the attraction of natural factors, 

namely MW, to the complex treatment of this category of patients can increase the 

effectiveness of therapy while avoiding the side effects of drug treatment. 

Purpose of the work: to evaluate the effectiveness of the internal use of low-

mineralized silicon hydrocarbonate sodium water in the complex treatment of pa-

tients with chronic hepatitis C with concomitant NAFL. 

The clinical study included 52 patients with CHC (genotype 1b) with concomi-

tant NAFL. Two groups of patients were formed. Patients of group 1 (22 people, con-

trol group) received a standard complex of treatment (diet therapy that corresponded to 

the Mediterranean diet, a dosed exercise regimen, antiviral therapy – sofosbuvir 

(400 mg) and ledipasvir (90 mg) – 3 months). Patients of the 2nd group (30 people, the 

main group) also received an internal course of treatment with MW according to our 

method. Calculation of the dose of water – 3 ml per kg of the patient's body weight 

30–40–60 minutes before meals, depending on the acidity in the stomach and the same 

dose after meals three times a day (course – 2 months, break – 2 months, repeated 

course – 2 months). Evaluation of the effectiveness of treatment was carried out 6 

months after the start of treatment. Patients received packaged low-mineralized silicon 

hydrocarbonate sodium water from well No. 242, village Shayan, Khust district, 

Transcarpathian region (Ukraine). The total mineralization of MW is 2.1 g/l, the sili-

con content in the form of metasilicic acid is 69.42 mg/l. 

During treatment, patients in both groups showed an improvement in the clinical 

course of the disease, which was confirmed by the leveling of signs of asthenic 

(p <0.01) and painful abdominal syndromes (p <0.01). Significant dynamics (p <0.01) 

of elimination of manifestations of dyspeptic syndrome (bitterness in the mouth, nausea, 

flatulence) was determined in patients of group 2. Analysis of biochemical parameters 

determined reliable (p <0.01) elimination of signs of cytolytic and cholestatic syn-

dromes, normalization of the thymol test level in patients of groups 1 and 2. It should be 

noted that the normalization of the above parameters occurred on the 3rd month of 

treatment in patients of group 2, in contrast to patients in group 1, in which the dynam-

ics was slow and was observed on average 5th month from the start of treatment. 

Also, in patients of group 2, in contrast to patients in the control group, the 

lipid spectrum of blood and indicators of carbohydrate metabolism improved, 

namely, a positive dynamics in reducing the concentration of total cholesterol 

((6.69 ± 0.14) mmol/l – before and after treatment). treatment (5.96 ± 0.22) 
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mmol/l (p <0.01); β-lipoproteins ((65.14 ± 2.09) units – before and after treatment 

(54.27 ± 2, 15) units, (p <0.01); triglycerides ((2.18 ± 0.17) mmol/l – before and 

after treatment (1.69 ± 0.13) mmol/l, p <0.01) and a tendency towards a decrease 

in low-density lipoproteins ((4.54 ± 0.23) mmol/l – before treatment 106 and after 

treatment (3.88 ± 0.27) mmol/l, (p> 0.05). There were no significant changes in 

the level of high-density lipoproteins ((1.54 ± 0.13) mmol/l – before and after 

treatment (1.63 ± 0.12) mmol/l, (p> 0.5). 

The study of the dynamics of insulin resistance signs in patients of group 2 

demonstrated an explicit dynamics of the HOMA-IR index, which was mainly due to a 

decrease in insulin concentration, especially in patients with initial basal hyperinsu-

linemia. The study of ultrasound data of the abdominal organs determined a significant 

dynamics of improvement in the state of the hepatopancreatobiliary zone in patients of 

group 2 – after 6 months from the start of treatment, a tendency to a decrease in the 

acoustic density of the liver parenchyma and a reduction in the size of inflammatory 

foci, an improvement in the passage of an echo signal into the deep layers of the liver, 

improvement visualization of organ vessels. In patients with concomitant lesion of the 

gallbladder, the appearance of a homogeneous content or a significant decrease in the 

sediment in the gallbladder was observed against the background of a significant re-

duction in its volume: (7.81± 0.52) cm
3
 at the end of treatment, against (9, 46 ± 0.61) 

cm
3
 (p <0.05) at the beginning of treatment. In the patients of the control group, there 

were no significant changes in the ultrasound picture (p >0.05). 

Analysis of the study results of the dynamics of the qualitative determination 

of HCV RNA PCR, carried out 1, 3, and 6 months after the start of treatment, de-

termined the presence of virological response in all patients in both groups. 

Thus, the addition to the basic medical complex of ingesting of low-

mineralized silicon hydrocarbonate sodium water in a doubled mode significantly 

increases the effectiveness of treatment of patients with CHC with concomitant 

NAFLD at the stage of sanatorium-resort treatment. 
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THE EFFECTS OF FUNCTIONAL FOOD ON REHABILITATION 

OF CORONARY HEARTS DISEASE PATIENTS  
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Patients with coronary heart disease (CHD) are at high cardiovascular risk 

(CVR), due to a complex set of inter-related hemodynamic, metabolic and neuro-

hormonal disorders. Particular importance is the correction of body weight as one 

of the most modifiable risk factors.The connecting link between the risk of coro-

nary heart disease and obesity is dyslipidemia. The use of pharmaceutical products 

helps to improve the results of treatment of CHD, however, drug therapy has a 

number of disadvantages, the main of which are allergic reactions, development of 

addiction, side effects. Rehabilitation treatment of patients with CHD in the sana-

torium stage provides for the mandatory inclusion of non-drug interventions, such 

as: physical therapy and dietetics. One of the promising directions of currently 

researchof correction of weight is the use of functional foods [1]. We have re-

ceived positive results in preliminary studies in athletes by use of functional foods 

containing L-carnitine [2].On this basis, we have developed functional product for 

patients with CHD taking into account peculiarities of metabolism. 

To investigate the efficacy of functional foods in patients with CHD at the stage 

of sanatorium treatment for weight loss and normalization of lipid metabolism. 

30 patients with CHD FC I-II, 14 men, 16 women, mean age – (52,2 ± 2,4), 

were divided into 2 groups: a control received the standard range of spa treatments, 

the main additionally received 2 types of functional food. The first, «LFK-1» in-

cludes L-carnitine, taurine, inositol, choline, coenzyme Q10, was held for 15-20 

minutes before the start of gymnastic exercises. Second, «LFK-3», for correction of 

psycho-emotional statusincludes vitamins A, B2, Е, B5, B6, B12, PP, D, C, extracts 

of motherwort, hawthorn, valerian, succinic acid, chromium was carried out for 15-

20 minutes before a night's sleep. The duration of treatment was 21 

days.Investigations before and after the courses include: anamnesis, dynamic clini-

cal observation of objective and subjective condition, laboratory diagnostics (general 

clinical research, lipidogram, coagulogram, liver function tests, transaminase), in-

strumental methods of investigation (measurement of blood pressure (BP), electro-

cardiogram (ECG) in 12 standard leads, Holter ECG monitoring, assessment of 

quality of life (WHO questionnaire WHOQOL-100). The body mass composition 

was investigated by using body composition monitor «Omron» BF-511. 

When analyzing the dynamics of anthropometric indicators in the control 

group, no significant changes in weight were registered (p> 0.05). In the main 

group, a significant decrease in body weight was observed, which led to a corre-

sponding decrease in BMI (p <0.05). As a result, there were changes in the classi-

fication of the degree of obesity in the main group: if 76.4% of patients were diag-
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nosed with first-degree obesity for treatment, and overweight in 25.6%, then after 

treatment, first-degree obesity was observed only in 14.3%, and overweight – 

85.7%.The dynamics of body composition indicators in the main and control 

groups was unidirectional. The fat content decreases both in the control and in the 

main group, however, only in the main group is this change statistically significant 

(p <0.05). Also, a significant difference was recorded between the percentage of 

fat in the study and control groups after treatment (p <0.05). When recalculated in 

absolute values, the value of the fat component in the main group decreases at a 

high level of statistical significance (p <0.01), while the decrease in the control 

group is insignificant (p> 0.05). As a result, there is a statistically significant dif-

ference between the absolute indicators of fat mass in the main and control groups 

after the course of treatment (p <0.05). The level of visceral fat in the control 

group did not practically change, while in the main group its decrease was signifi-

cant (p <0.05). The differences in the degree of changes in the main and control 

groups are very significant. If before the treatment 100% of the subjects in both 

groups in terms of percentage of fat were classified as «Very high», then after 

treatment, in the main group, their number decreased to 28.6%. The overwhelming 

majority – 64.3% – moved to the «High» category, and in 7.1% the fat content 

normalized. In the control group, these changes are much less pronounced. The 

«Very high» level remained in 71.4% of the surveyed, 28.6% entered the “High” 

category, and the normalization of the fat level was not observed at all. Changes in 

the level of visceral fat in men in the main group after treatment led to a decrease 

in the amount in the «High» category from 57.1% to 42.9%, and in the «Normal» 

category there was an increase from 42.9% to 57.1%. In the control group, no 

changes were registered.In all examined patients, both in the main and in the con-

trol group, there is some improvement in lipid status indicators [3]. The total cho-

lesterol indicator significantly decreases in the main and control groups (p <0.05). 

This testifies to the effectiveness of the complex of sanatorium-resort treatment of 

patients with coronary artery disease. However, this is the only indicator in the 

control group, whose change is statistically significant. All other significant 

changes were observed only in the main group. There was a significant decrease in 

triglyceride levels almost to normal values (p <0.05). But special attention is 

caused by changes in lipoprotein fractions. A significant increase in the level of 

HDL and, at the same time, a significant decrease in the level of LDL led to a sig-

nificant decrease in the atherogenic coefficient before its normalization [4]. There 

are also positive changes in the enzymes AST and ALT. The AST level signifi-

cantly increased, and the ALT level significantly decreased (within the reference 

values). These changes contributed to a significant increase in the index where 

Ritis to more optimal values, indicating the normalization of liver function (p 

<0.05). However, the detoxification function of the liver, based on the dynamics 

of bilirubin metabolism, did not change significantly (P> 0.05, both for total bili-

rubin and for its fractions).Thus, the use of a food product for special medical pur-

poses in patients with coronary artery disease at the stage of sanatorium-resort 
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rehabilitation contributes to the normalization of lipid metabolism, which is ex-

pressed in a decrease in the level of total cholesterol and triglycerides, optimiza-

tion of the ratio of cholesterol and LDL fractions, correction of the level and ratio 

of AST and ALT enzymes. The improvement of the clinical course of the underly-

ing disease, the degree of reduction of cardiovascular risk in the form of lower 

body mass index, the improvement of clinical and laboratory parameters and in-

crease of physical capacity of patients with coronary artery disease accompanied 

by positive dynamics of the main indicators of quality of life. 

Our study demonstrated that the use of functional foods in patients with 

CHDsignificantly reduced body weight and fat components, normalize lipid me-

tabolism and improves exercise tolerance. 
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PHYSIOTHERAPY AND ROBOT REHABILITATION 

Psarova O.А. 
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under the President of Ukraine 

«Rehabilitation this is a set of interventions designed to optimize functioning 

and reduced is ability in individuals with health conditions in interaction with their 

environment. For rehabilitation to reach its full potential, efforts should be di-

rected towards strengthening the health system as a whole and making rehabilita-

tion part of health care at all levels of the health system, and as part of universal 

health coverage» [3]. 

«Physical therapy refers to the use of physical agents and techniques in the 

treatment of musculoskeletal diseases. Physical therapy methods are the applica-

tion of physical agents from outside the body. The applied physical therapy agents 
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do not cause any lesions or wounds in our body. The aim of physical therapy is to 

reduce or eliminate pain, to regain the patient’s activities of daily living, to make 

the functions of the organs healthy, and to take his place in the society as an inde-

pendent individual» [1]. 

Turkey is the leader in medical tourism. Fizyomer Physical Therapy and Re-

habilitation Daу Нospital is thе largest one in Turkey. The Physical Therapу and 

Rehabiltation Day Hospital is one of the most distinguished medical сenters that 

implements annnovative and integrative programs In Eurasia. FizyomerTerapia 

Integrative Rehabilitation programs consist of the рediatric, neurological, orthope-

dic, spinal cord injuries, cardiac and COРD rehabilitation. 

Lokomat. Robotic devices and virtual reality have become an essential part 

of modern medicine today. Rehabilitation is one area where robotic technologies 

are used. Especially in neurological rehabilitation, recovery can be accelerated 

with the help of different robotic devices. When these robotic techniques are used 

in combination with traditional physiotherapy and various methods, better results 

can be obtained. One of the most common devices for robotic rehabilitation is the 

Lokomat walking robot, and it is one of the latest technological innovations 

among these auxiliary devices. Lokomat Robot is an automatic walking rehabilita-

tion system used to restore and improve walking ability in cases of brain and spi-

nal cord injuries, strokes, and lo55 of walking ability due to neurological or ortho-

pedic injuries. The robot carries the majority the patient's body weight allowing 

the joints to move easily and aims to restore the normal walking pattern[2]. 

VIRTUAL REALITY REHABILITATION. VR technology has attracted at-

tention as a new means of rehabilitation, and in recent years, the literature in this 

area has expanded. VR can provide patients with more sensory stimulation, a more 

immersive environment, and real-time feedback during specific motor tasks re-

flecting motor learning and neuroplasticity. VR actually helped patients regain 

mobility afterexperiencing a stroke. 

SPINAL DECOMPRESSION THERAPY. Robotic Antalgic Tract is a 

Non-surgical spinal decompression (NSSSD) device that improved FDA. It is a 

non-invasive treatment for acute and chronic spinal pain resulting from herniat-

ed, ruptured, bulging, or degenerative discs and spinal stenosis. It is achieved 

through the use of specialized tables with computer control of the force and an-

gle of disc distraction. This applied force to the disc of the spinal column gradu-

ally lengthens and decompresses the spine, creating a vacuum effect which re-

duces intradiscal pressure and muscle spasm of surrounding areas. Simultane-

ously, an osmotic gradient is created, which helps to bring nutrients and water 

into the disc to promote healing. The overall effect is restored normal spinal 

movement and function. Robotic Antalgic Trak is the FDA improved device. It 

provides a treatment noninvasive method with a success rate of 85% to lomber 

and cervical disc hernia patients [1]. 

ESWT – EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY. Shockwave 

therapy treats many problems within soft tissue areas which have proved resistant 
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to more conventional treatments, these include: • Achilles or patellar tendonitis 

• Calcification of tendons • Chronic tendonitis • Plantar fasciitis (Jogger's heel).

PRP THERAPY Platelet-rich plasma (PRP) therapy uses injections of a con-

centration of a patient's own platelets to accelerate the heeling of injured tendons, 

ligaments, muscles and joints In this way, PRA Injections use each individual pa-

tient's own healing system to improve musculoskeletal problems. 

HIGH-INTENSITY ROBOTIC LASER THERAPY High-intensity laser 

therapy has been used more recently in the therapeutic protocols of pain manage-

ments. Adding therapeutic interventions to laser therapy is usual in clinical prac-

tice. Laser therapy can improve sensory function in individuals with peripheral 

neuropathy. The nerve fibers that have been damaged can receive sufficient nutri-

tion and oxygen, thus helping repair and optimize their functionality. The end re-

sult is decreased neuropathic pain and discomfort [1]. 

ExoAtlet is a walking training and rehabilitation device used for improving 

walking function and independence in patients with a neurological or orthopedic 

Injury, disease, or weakness. Thanks to the ExoAtlet wearable walking robot, pa-

tients can walk in a normal pattern and go where they want freely, contributing to 

their motivational and mental state. ExoAtletrobotis useful for patients with spinal 

cord injuries, multiple sclerosis, cerebral palsy, traumatic brain injury. 

DRX-9000 spinal decompression therapy is a non-surgical treatment method 

used in patients with lumbar or cervical hernia. The scientific studies behind the 

decompression system were essentially inspired by space programs. In NASA 

space research, it was observed that the pressure on the spine of astronauts de-

creased, the disc gaps widened and the back pain was relieved in the non-gravity 

environment. DRX-9000 decompression device, developed based on this experi-

ence, has been used in the treatment of hernia without surgery. The device is used 

in many countries around the world, especially in America. The DRX 9000 device 

works by extending the affected and narrowed disc space by widening the gap 

between the upper and lower vertebra. When the distance between the vertebrae 

widen, the negative pressure creates a vacuum effect, allowing the protruding disc 

to enter. With the negative pressure removing the pressure, healing begins in the 

damaged disc. The fluid, oxygen and nutrients in the disc contribute to the healing 

of tissue damage. With the decrease of the pressure between the vertebrae, the 

hernia retracts backwards, the nerve under pressure relaxes [1]. 

Andago Assisted Walking System. Andago, the supported gait system is one of 

the important robotic rehabilitation devices that use in the treatment of neurology 

diseases, orthopedic problems, walking difficulties after cardiovascular problems, 

and balance problems. In Andago, the bodyweight of the patient is supported by the 

device with belts and the risk of falling is minimized. The patient provides con-

trolled walking, of course, while this walking training is given, he is under the su-

pervision of a physiotherapist.Thanks to the sensors in the front of the robot, the 

possibility of hitting any place is minimized, especially when patients are doing 

stroke exercises. It is a very safe robotic system. While other robotic devices make 
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walking exercises for patients in a private and fixed area, with Andago, offer pa-

tients walking training in the corridors of the patient room in a more mobile way in 

rehabilitation halls. Its most important feature offers the opportunity to give walking 

training to the patient on both smooth and uneven surfaces. This feature is an im-

portant difference that increases the patient’s walking adaptation. 

The C-Mill is a powerful walking training device that simulates daily life sit-

uations and challenges through augmented and virtual reality technology. Provides 

motivational gait and balance training to maximize performance. C-Mill is a pow-

erful tool for more efficient rehabilitation. In hospital, it is used for functional bal-

ance, walking and gait adaptation therapy and provides patients with the oppor-

tunity to do walking exercises to adapt to daily life. C-Mill can make objective, in-

depth gait analysis. In addition, it provides a safe and comfortable training envi-

ronment with augmented virtual reality and fall safety system or body weight sup-

port system. With C-Mill device, ensure that patients who have reached the stage 

of walking without support, improve their walking gain and adapt to daily walking 

conditions[2]. 

High intensity laser therapy, known as (HILT), received FDA approval in 

2002. It is increasingly popular and used safely in modern medical centers and hos-

pitals around the world. Gallium Aluminum Arsenide (GaAlAs) diodes and photo-

biostimulation treatment with devices that generate energy with the latest generation 

Class 4 laser technology. Photobiostimulation, which occurs by the absorption of 

laser waves by cells, creates the desired changes in the target cells. High Intensity 

Laser Therapy is different from cold (or low level) laser therapy, it is much stronger 

than a cold laser, allowing it to reach the cellular tissue deeper and treat surrounding 

tissues to provide longer lasting results. It achieves its high intensity laser effects 

thanks to its anti-inflammatory, antiedemaic and analgesic mechanisms. It helps the 

nerve cell regeneration and improves communication with the brain. It softens the 

scar tissue so the fibers can be stretched to allow more movement. Chronic pain 

goes deep into internal organs to change or reset memory[1]. 

Today, rehabilitation is one of the main types of health care services.  It is in-

tended not only for people with disabilities, but also for people with acute or 

chronic diseases, disorders, injuries. United Nations human development research 

reports show a decline in the health of Ukraine’s population as a comparative 

measure of the country’s sustainable development. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЯКОСТІ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ  

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Бабов К.Д., Безверхнюк Т.М., Цуркан О.І. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

 та курортології МОЗ України» 

Орієнтація на сучасні стандарти здоров’я, медичної та реабілітаційної 

допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом 

у сфері охорони здоров'я – є одним із принципів охорони здоров’я та норма-

тивним приписом, який закріплено у статті 4 Закону України «Основи зако-

нодавства України про охорону здоров’я» [2]. Відповідно до статті 14 зазна-

ченого Закону,систему стандартів у сфері охорони здоров'я складають дер-

жавні соціальні нормативи та галузеві стандарти. 

Стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) – сукупність норм, 

правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної 

допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рів-

ня розвитку медичної науки і практики. До галузевих стандартів у сфері охо-

рони здоров’я, згідно із змінами, внесеними до статті 14 згідно із Законом 

України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» [7], включено протокол 

надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я – уніфікований 

документ, що визначає вимоги до реабілітаційних заходів та їх послідовність, 

відповідно до напрямів реабілітації у сфері охорони здоров’я з урахуванням 

сучасного рівня розвитку міжнародної реабілітаційної науки і практики. 

Законом [7] чітко врегульовано, що додержання стандартів медичної 

допомоги, клінічних протоколів, протоколів надання реабілітаційної допо-

моги є обов’язковим. Оцінка рівня якості надання реабілітаційної допомоги 

проводиться на предмет її відповідності стандартам у сфері охорони здо-

ров’я. У цьому аспекті важливо наголосити, що саме галузевий стандарт на 

засадах доказової медицини визначає індикатори/критерії якості, за якими 

можна оцінити якість наданої реабілітаційної допомоги за певний період. 

На сьогодні в системі охорони здоров’я відбувається процес створення 

якісно нової системи стандартизації медичної допомоги на основі затвер-

дженої МОЗ України «Методики розробки та впровадження медичних стан-

дартів медичної допомоги на засадах доказової медицини» [1]. Згідно з 

Recommendation No. R (97) 17 «The development and implementation of quality 

improvement systems (QIS) in health care» [9], суттєвими факторами забезпе-

чення якості та ефективності надання медичної допомоги є стандарти і за-

сновані на доказах настанови.  

Практична нагальність стандартизації реабілітаційної допомоги актуа-

лізується в наступних нормативно-правових документах: 
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– Законом України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» [7] се-

ред основних завдань державної політики щодо реабілітації у сфері охорони 

здоров’я визначено регламентацію умов проведення реабілітації,  впрова-

дження міжнародних стандартів реабілітації та формування ефективної сис-

теми управління якістю реабілітаційної допомоги; 

– Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуго-

вування населення» [5] передбачено, що програма державних гарантій медич-

ного обслуговування населення розробляється з урахуванням положень галу-

зевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема й щодо етапної організації 

надання реабілітаційної допомоги за пакетами медичних гарантій; 

– Постановою КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики» [6] встановлено (ст. 13), що 

ліцензіат зобов’язаний: надавати медичну допомогу, медичні послуги відпо-

відно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних 

стандартів); дотримуватися стандартів медичної допомоги (медичних стан-

дартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ; 

– Постановою Правління Фонду соціального страхування «Порядок ві-

дшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих 

осіб.... у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за раху-

нок коштів ФСС» [3], де передбачено  надання послуг з реабілітаційного 

лікування за 8 профілями медичної реабілітації  та наголошується, що меха-

нізм адресного забезпечення реабілітаційної допомоги передбачає підви-

щення якості надання санаторно-курортними закладами послуг із реабіліта-

ційного лікування.  

Стосовно останніх двох документів зробимо наголос, що за даними Де-

ржстату України, станом на 2018 р. функціонувало 284 санаторії та пансіо-

нати з лікуванням на 154,0 тис. ліжок, 55 санаторіїв-профілакторіїв на 10,0 

тис. ліжок. Санаторно-курортні заклади відносяться до різних форм власнос-

ті та відомчого підпорядкування й відповідно до «Ліцензійних умов прова-

дження господарської діяльності з медичної практики» зобов’язані дотриму-

ватись стандартів медичної допомоги. Проте, згідно з Наказом МОЗ України 

від 23.02.2019 № 448 [4] втратили чинність клінічні протоколи та стандарти 

санаторно-курортного лікування, а нових поки ще не затверджено.  

Відповідно, актуальним завданням є адаптація кращих клінічних прак-

тик реабілітаційного лікування та наукове обґрунтування індикаторів оцінки 

якості реабілітації в санаторно-курортних умовах, їх систематизація у вигля-

ді галузевого стандарту для покращення якості та ефективності надання реа-

білітаційної допомоги. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони 

здоров’я» [7], система реабілітації складається із суб’єктів реабілітації, їхніх 

прав та обов’язків, відносин між ними, урегульованих законодавством, а 

також визначених законодавством вимог, протоколів та нормативів надання 

реабілітаційної допомоги. 
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На нашу думку, виходячи із визначених законом суб’єктів реабілітації (тих, 

що здійснюють організацію реабілітації або сприяють їй, отримувачі та надавачі 

реабілітаційної допомоги), система реабілітації у сфері охорони здоров’я скла-

дається з чотирьох взаємодіючих, але відносно самостійних підсистем:  

– керуючої – розмежування за рівнями суб’єктів управління функцій

адміністрування, регулювання, фінансування та їх реалізація через відповід-

ні інституційні, організаційно-правові та фінансові механізми управління з 

метою створення умов для доступності реабілітаційної допомоги; 

– функціональної – вертикальний та горизонтальний перерозподіл ре-

сурсів та засобів між суб’єктами (заклади, що забезпечують цілісність сис-

теми реабілітаційних послуг) реабілітаційного процесу з урахуванням різних 

видів їх діяльності через механізми регламентування, адміністрування, пла-

нування, фінансування (інвестування) тощо для забезпечення готовності за-

кладу до надання послуг з відновного лікування та реабілітації; 

– моніторингової (результативної) – формування ієрархії медико-

технологічних документів і визначення індикаторів якості / результату; 

– забезпечуючої (процесної) – створення умов перетворення вихідних

рішень в результат через кадрове, інфраструктурне, фінансове, інформаційне 

та технологічне забезпечення взаємопов’язаних дій окремих підпроцесів 

реабілітаційної допомоги в межах прийнятої технології.  

Обґрунтовуючи нашу позицію системного підходу до медичної реабілі-

тації, зазначимо, що відповідно до моделі забезпечення якості медичної до-

помоги, яку запропонував А. Donabedian [8], ефективна система реабілітації 

також базується на трьох основних компонентах: структурі, процесі та ре-

зультативності, що потребує ґрунтовного наукового дослідження. 
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Поява нового захворювання СОVID-19 і його швидке поширення сві-

том поставило перед фахівцями охорони здоров'я завдання не тільки пов'я-

зані з запобіганням, швидкою діагностикою інфекції та наданням спеціалізо-

ваної медичної допомоги, але й реабілітацією та вторинною профілактикою. 

Для патогенезу COVID-19 типовим є поліорганність ураження, тому 

при розробці програм реабілітації необхідно враховувати не тільки ступінь 

тяжкості самого захворювання та функціональних порушень, а й наявність 

коморбідної патології. Згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ), програми реабілітації після перенесеної коронавірусної 

хвороби орієнтуються на потреби пацієнтів та включають: фізичні вправи, 

дихальні техніки, управління стресом, навчання і консультування зі стратегії 

самодопомоги, надання допоміжних послуг, тощо [1]. Реабілітація при 

COVID-19 починається в відділенні інтенсивної терапії, продовжується в 

гострому періоді в стаціонарі (рання легенева реабілітація) та в центрах ле-

геневої реабілітації (легенева реабілітація) [2].  
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За даними закордонних авторів, санаторії та курорти можуть бути 

сприятливим середовищем для реалізації стратегій реабілітації хворих після 

COVID-19 [3, 4]. Використання можливостей та переваг санаторно-

курортних закладів України, розташованих в курортних територіях, які ма-

ють достатній кадровий, матеріально-технічний потенціал, розгалужену ме-

дичну інфраструктуру, весь спектр природних лікувальних ресурсів (лікува-

льний клімат, мінеральні води для внутрішнього та зовнішнього застосуван-

ня, ропи лиманів та озер, пелоїди), засобів медичної, фізичної та психологіч-

ної реабілітації сприятиме комплексному відновленню пацієнтів.  

Задля оптимізації надання реабілітаційної допомоги вказаному континге-

нту хворих в санаторно-курортних умовах нами розроблено та затверджено 

Вченою Радою ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабі-

літації та курортології МОЗ України» протоколом № 8 від 05 травня 2021 р. 

«Типову (рекомендовану) програму реабілітації на санаторно-курортному ета-

пі пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (СOVID-19) в санатор-

но-курортному закладі», яка складається з загальних положень про організа-

цію реабілітаційної допомоги, зокрема наявної документальної бази та  інфек-

ційного контролю, показань та протипоказань до направлення в санаторно-

курортний заклад, критеріїв переходу до санаторно-курортного етапу реабілі-

тації хворих після коронавірусної хвороби (в післягострому або довготрива-

лому періоді); плану діагностичних та реабілітаційних заходів, який розроб-

люється на основі сучасних рекомендацій ВООЗ та МОЗ України з урахуван-

ням електронного паспорту санаторно-курортного закладу (розробка 

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»). 

Обов’язковою складовою програми є загальна характеристика курорту (місце-

вості), де розташований санаторно-курортний заклад, в якій вказується особ-

ливість погодних умов в кліматичній зоні курорту (або місцевості), в якій роз-

ташований санаторно-курортний заклад; наявні на курорті (в курортній місце-

вості) природні лікувальні ресурси, які обумовлюють загальні показання для 

лікування на курорті (в санаторно-курортному закладі). 

В програмі сформульовані задачі реабілітаційного етапу та показники 

якості реабілітаційної допомоги. Окрім клініко-інструментальних та лаборато-

рних методів дослідження особливу увагу приділено оцінці функціонування та 

якості життя хворих. Перелік заходів, які входять до програми реабілітації на 

санаторно-курортному етапі включає використання природних лікувальних 

ресурсів та методик на їх основі, засобів фізичної реабілітації та ерготерапії, 

методик апаратної фізіотерапії, методів психотерапії та дієтотерапії. 

Програму впроваджено в санаторно-курортних закладах України, зок-

рема в Клінічному санаторії «Аркадія» ДПС України (м. Одеса), ДЗ «Дитя-

чий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» МОЗ України та 

ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескід» (м. Трускавець), 

санаторії «Перлина Поділля» (смт. Сатанів, Хмельницька обл.), Медичному 

центрі реабілітації МВС України «Південний Буг» (м. Хмільник) та на базі 
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поліклініки ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології 

МОЗ України». 

Таким чином, на наш погляд, доцільною є реабілітація хворих після пе-

ренесеної коронавірусної хвороби в санаторно-курортних закладах України, 

які розташовані практично в усіх кліматичних зонах нашої країни, мають 

достатній кадровий, матеріально-технічний потенціал, розгалужену медичну 

інфраструктуру, весь спектр природних лікувальних ресурсів, засобів меди-

чної, фізичної та психологічної реабілітації, а розроблена «Типова (рекомен-

дована) програма реабілітації на санаторно-курортному етапі пацієнтів після 

перенесеної коронавірусної хвороби (СOVID-19) в санаторно-курортному 

закладі» сприятиме підвищенню якості надання реабілітаційної допомоги. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРІЇВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ  

У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 

 

Барковська Т.В. 

 

Комунальна установа «Обласний інформаційно-аналітичний центр  

медичної статистики» Запорізької обласної ради 

 

В Україні триває реформування системи охорони здоров’я, кардиналь-

но змінюється система фінансування закладів. Під час корінних змін у будь-

якій системі необхідно проводити проміжні оцінки з метою корекції руху, 

особливо це стосується галузі, яка забезпечує найголовнішу цінність держа-

ви – здоров’я громадян. 

Метою є оцінка ресурсів санаторно-курортної служби, які перебувають  

в сфері управління МОЗ України на другому етапі реформування галузі. 
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Було проведено аналіз та узагальнення законодавчої бази санаторно-

курортного лікування, статистичний аналіз показників діяльності санаторіїв. 

Санатарно-курортне лікування займає одне з перших місць у системі 

лікувальних, профілактичних, оздоровчих заходів, які спрямовані на збе-

реження та зміцнення здоров’я населення. Окрім покращення фізичного 

здоров’я людини, санаторно-курортне лікування безпосередньо позитив-

но впливає на психоемоційний стан, формує звички щодо здорового спо-

собу життя. 

В Законі України «Про курорти» [2] зазначено правові, організаційні, 

економічні та соціальні засади розвитку курортів в Україні. Визначено тер-

міни «курорт», «санаторно-курортні заклади», їх види, спеціалізація, належ-

ність до природних лікувальних ресурсів. Відповідно до Закону України 

«Про курорти», до санаторно-курортних закладів належать заклади охорони 

здоров'я, які розташовані на територіях, які мають природні лікувальні ресу-

рси, оснащені необхідними об'єктами інфраструктури, та використовуються 

з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та під-

лягають особливій охороні. 

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України (далі 

МОЗ України) від 28.10.2002 № 385 [3], санаторно-курортні заклади нале-

жать до лікувально-профілактичних, та розподіляються згідно переліку: ба-

льнеологічна лікарня (у т.ч. дитяча); грязелікарня (у т.ч. дитяча); дитячий 

оздоровчий центр; курортна поліклініка; міжнародний дитячий медичний 

центр; санаторій (у т.ч. дитячий, однопрофільний, багатопрофільний, спеціа-

лізований); санаторій для дітей з батьками; санаторій-профілакторій. 

До сфери діяльності МОЗ України належать санаторно-курортні закла-

ди, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів – підпорядковані облас-

ним (міським) держадміністраціям, та за рахунок коштів державного бюдже-

ту – підпорядковані МОЗ України. 

За даними ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», санаторно-

курортну службу управління МОЗ України, на кінець 2020 року, представ-

ляють 70 санаторіїв  (туберкульозних – 28, соматичних – 42). Кількість що-

річно зменшується, так, у 2015 році всього налічувалось 115 санаторіїв; 2016 

– 114; 2017 – 113; 2018 – 108; 2019 – 103; 2020 – 70, однак, значне скорочен-

ня кількості спостерігається в 2020 році, під час впровадження другого етапу 

реформування галузі охорони здоров’я. Найбільше скорочено санаторіїв в 

областях: Дніпропетровська – 8 (2019 р. – 8; 2020 р. – 0); Запорізька – 5 

(2019 р. – 7; 2020 р. – 2); Львівська – 3 (2019 р. – 4; 2020 р. – 1); Полтавська – 

4 (2019 р. – 5; 2020 р. – 1); Херсонська – 4 (2019 р. – 5; 2020 р. – 1); Рівненсь-

ка – 3 (2019 р. – 3; 2020 р. – 0); Чернівецька – 3 (2019 р. – 3; 2020 р. – 0); Лу-

ганська – 1 (2019 р. – 1; 2020 р. – 0). 

Відповідно зі зменшенням кількості санаторіїв, спостерігається скоро-

чення персоналу. Загальна кількість штатних посад в 2020 році – 6658,0, в 

порівнянні з 2015 роком (11836,25) скорочено в 1,8 рази, в порівнянні з 2019 
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роком (10561,25) – в 1,6 рази. Кількість фізичних осіб – працівників санато-

ріїв в 2020 році складала 4890, що в 2,1 рази менше ніж в 2015 році (10150), 

та в 1,8 рази менше ніж в 2019 році (8727). За 2020 рік всього скорочено 3837 

працівників, з них, 171 лікарів (2019 р. – 432; 2020 р. – 261); середніх медич-

них працівників – 919 (2019 р. – 2019; 2020 р. – 1100). 

Кількість розгорнутих ліжок в усіх санаторіях станом на кінець 2020 

року – 7341 (2015 р. – 12186; 2019 р. – 10497); в т.ч. в туберкульозних – 2550, 

соматичних – 4851. Найбільша кількість ліжок в санаторіях м. Києва (1425), 

та областей: Житомирська (845), Харківська (760), Донецька (530), Київська 

(440), Черкаська (425), Івано-Франківська (355). Відсутні санаторії в облас-

тях: Дніпропетровська, Луганська, Рівненська, Чернівецька. 

За 2020 рік отримали санаторне лікування в санаторіях управління МОЗ 

України – 20443 пацієнтів, з них, дорослих – 8751, або 42,8 %; дітей – 11692, 

або 57,2 % (2019: всього – 82061, в т.ч. дорослих – 19624, або 23,9 %, дітей – 

62437, або 76,1 %). Значне зменшення кількості пацієнтів пов’язано не тіль-

ки із скороченням кількості санаторіїв, а і з тимчасовим припиненням функ-

ціонування закладів через пандемію COVID-19. 

Серед окремого контингенту осіб у всіх діючих санаторіях, що перебу-

вали у сфері управління МОЗ України, в 2020 році проліковано: потерпілі 

від наслідків аварії на ЧАЕС – 813 (2019 р. – 2550); діти-сироти – 692 (2019 

р. – 3020); діти-інваліди – 640 (2019 р. – 2448). 

Під час другого етапу реформування галузі охорона здоров’я, заклади 

змінювали форму власності з метою – отримання автономності та зміна фі-

нансування. Однак, аналіз свідчить що 30 % санаторіїв в цей період були 

скорочені, звільнено майже 4000 працівників (171 лікарів; 919 серед них ме-

дичних працівників). Оцінка впливу відповідних змін на стан здоров’я насе-

лення є метою подальших досліджень. 
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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

Безверхнюк Т.М., Коєва Х.О., Кисилевська А.Ю. 

ДУ «Український науково-дослідний  інститут медичної 

реабілітації та курортології МОЗ України» 

На сьогодні однією з найголовніших задач державної політики постає 

ефективне використання курортного потенціалу країни з метою оздоровлен-

ня населення, збереження генофонду та відтворення трудових ресурсів. Пот-

реба в санаторно-курортній допомозі значна та зумовлена високим рівнем 

захворюваності усіх категорій населення, але, разом із тим, її висока ефекти-

вність щедро примножує віддачу вкладених в неї коштів, за рахунок віднов-

лення працездатності населення. 

Прийнятий в 2000 р. Закон України «Про курорти» [1] визначив право-

ві, організаційні, економічні та соціальні положення щодо розвитку курортів 

в Україні з метою повноцінного використання природних лікувальних ресу-

рсів (ПЛР) для потреб реабілітації та оздоровлення населення. 

В Україні наявні різноманітні ПЛР, більшість з яких унікальні. Серед 

них слід відмітити значні запаси пелоїдів, котрі представляють практично  

усі генетичні типи: ілові сульфідні (Сакське, Куяльницьке, родовища, оз. 

Соляне, Репне), торф’яні (Семиренківське, Велико-Любінське родовища), 

сопкові (Булганацьке родовище). Пелоїди є одним із основних лікуваль-

них факторів на таких широко відомих курортних територіях як Куяльник, 

Саки, Евпаторія, Бердянськ, Кирилівка, Слов’янськ, Миргород та ін. На 

території України розповсюджені також численні родовища мінеральних 

вод усіх бальнеологічних типів: вуглекислі (Полянське, Голубинське), 

радонові (Хмільникське), сульфідні (Синякське, Велико-Любінське), 

залізисті (Слав’яногірське, Келечинське), миш'яковисті (Горнотисенське), 

води з підвищеним вмістом органічних речовин (Трускавецьке, Збручан-

ське), води без специфічних компонентів, але з підвищеною міне-

ралізацією (Миргородське, Евпаторійське, Одеське, Куяльницьке). 

Гідромінеральні ресурси широко та ефективно використовуються на ку-

рортах Закарпатської (Свалявська група курортів, санаторії Синяк, Шаян, 

Верховина), Львівської (курорти Моршин, Трускавець, Немирів, Любінь-

Великий), Полтавської (Миргород), Вінницької (Хмільник) та інших обла-

стях. Цілющі кліматичні умови узбережжя Чорного та Азовського морів, 

Крима, Карпат, середньої полоси країни широко використовуються як ос-

новний лікувальний та оздоровчий фактор практично на усіх курортах. 

Наявність різноманітних ПЛР дозволило створити в нашій країні багатог-

ранну систему санаторно-курортної  допомоги. Безумовно, медична та еконо-

мічна ефективність  санаторно-курортного лікування в значній мірі залежить 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

27 

від правильної спеціалізації санаторно-курортних закладів. Згідно затвердже-

ного Постановою Кабінету Міністрів [2] загального Положення про санаторно-

курортний заклад напрями спеціалізації санаторно-курортних закладів визна-

чаються Міністерством охорони здоров’я України з урахуванням лікувальних 

властивостей природних лікувальних ресурсів. Санаторно-курортний заклад 

може бути однопрофільним — для хворих з однорідними захворюваннями та 

багатопрофільними (з двома або більше спеціалізованими відділеннями). 

Визначення спеціалізації санаторно-курортного закладу — це офіційне 

визнання статусу медичного закладу, наявності в ньому умов для надання 

санаторно-курортної допомоги відповідно до профілю, підтвердження його 

відповідності до встановлених критеріїв та гарантія високої якості роботи. 

Одним із головних методичних підходів при визначенні спеціалізації 

закладу є використання природних лікувальних ресурсів у т.ч. преформова-

них засобів з урахуванням їх лікувальних властивостей, на підставі медично-

го (бальнеологічного) висновку (Наказ МОЗ України [3] та Інструкції щодо 

практичного використання їх у лікувальній практиці). Медичний (бальнео-

логічний) висновок оформлюється за результатами наукових та практичних 

досліджень ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України». 

При визначенні напряму спеціалізації закладу поряд з урахуванням 

лікувальних властивостей природних лікувальних ресурсів оцінюється 

відповідність наявної лікувальної інфраструктури.  Критеріями на  мож-

ливість надання певної  спеціалізації закладу є укомплектованість та ква-

ліфікація медичного персоналу згідно затвердженим штатним нормати-

вам; наявність медико-технічного оснащення відповідно профілю санато-

рію; нормативно-правове забезпечення діяльності санаторно-курортного 

закладу (використання стандартів санаторно-курортного лікування, роз-

роблених для конкретного санаторію та затверджених в установленому 

порядку тощо). 

Комплексний аналіз та оцінка діяльності санаторно-курортних закладів 

основані на визначенні відповідності основних критеріїв спеціалізації заяв-

леному напряму. Оснащеність санаторію апаратною фізіотерапією повинна 

відповідати напряму спеціалізації та ліжковій ємності  закладу. Кожний за-

клад повинен мати  мінімальний набір видів лікування, причому кожний вид 

лікування має свою питому вагу в лікувальних програмах.  

Для забезпечення високої якості санаторно-курортної допомоги  не-

обхідна комплексна експертна оцінка. По-перше, проводиться експертиза 

забезпеченості заявлених видів діяльності обладнанням та приміщеннями, 

що необхідні для забезпечення заявленого напряму спеціалізації. Так,  на-

приклад, санаторії для лікування хворих з захворюваннями нервової сис-

теми, органів опори та руху потребують додаткового оснащення і устатку-

вання: необхідно мати функціональні ліжка, каталки, коляски для самос-

тійного пересування хворих, розширені дверні отвори і пандуси, що забез-

печують доступ хворих на колясках у всі функціональні підрозділи санато-
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рію. У водолікарні повинні бути встановлені поручні і інші пристосування 

(аж до підйомників), що полегшують занурення хворих у ванну і басейн, і 

вихід з них після прийому процедур. 

Другим оціночним об’єктом є кадровий потенціал. Причому, при ви-

значенні спеціалізації, важлива оцінка не тільки  рівня кваліфікації спеціалі-

стів відповідно до заявленого профілю, але й кількісна сторона кадрового 

забезпечення кваліфікованими кадрами.  

Наступним важливим моментом при визначенні напряму спеціалізації є 

оцінка відповідності бальнеологічного (медичного) висновку та інструкції 

до використання ПЛР стандартам лікування. 

ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України» має всі повноваження щодо 

здійснення, в установленому порядку,науково-дослідних робіт при визна-

ченні напрямів спеціалізації санаторно-курортних закладів. 

Таким чином, створення законодавчо-встановленого порядку визначен-

ня напрямів спеціалізації санаторно-курортних закладів уніфікує вимоги до 

спеціалізації цих закладів, що дозволить на державному рівні забезпечити 

отримання населенням України необхідного обсягу лікувальних процедур, 

підвищити якість лікування, забезпечити право громадян на оздоровлення та 

відпочинок відповідно до стандартів санаторно-курортного лікування. 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ 

ТА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Волинець Т.Г. 

Управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

Туристична галузь є стратегічним вектором розвитку Миколаївської 

області, яка має всі передумови для інтенсивного розвитку туризму. Рішен-

ням обласної ради від 23.12.2020 р. № 2 затверджена Стратегія розвитку Ми-
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колаївської області до 2027 року. Однією із стратегічних цілей визначено 

розвиток туристичної та курортної індустрії регіону. 

Рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 р. № 33 затверджена 

Програма розвитку туризму і курортів Миколаївської області на 2021-2023 рр. 

Серед пріоритетних завдань – розбудова курортних та розвиток рекреаційно-

туристичних територій області з використанням природних лікувальних ресурсів. 

Миколаївська область володіє значним потенціалом природних лікува-

льних та курортно-рекреаційних ресурсів: мінеральні води; пелоїди (лікува-

льні грязі) та ропа лиманів та озер; морське узбережжя; природні об’єкти і 

комплекси зі сприятливими для лікування, оздоровлення та медичної реабі-

літації кліматичними умовами.  

Мінеральні води є важливою складовою часткою природних лікуваль-

них ресурсів (ПЛР).  

На території Миколаївської області розвідано близько 123 проявів при-

родних мінеральних вод різного хімічного складу та мінералізації. До Дер-

жавного кадастру природних лікувальних ресурсів внесені дані про 36 при-

родні мінеральні води, з яких: природні лікувальні води – 10; природні ліку-

вально-столові води – 12; природні столові води – 14.  

Перспективними для використання є 87 проявів мінеральних вод, пере-

важно лікувально-столових та 8 лікувальних для застосування в санаторно-

курортній галузі.  

До ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови» внесені й 

рекомендовані для промислового фасування 17 МВ: 

- 10 – столових, 6 з яких отримали медичний (бальнеологічний висно-

вок): «Кривоозерська 1», «Кривоозерська», «Воскресенська», «Біла крини-

ця», «Врадіївська», «Крона»; 

- 7 – лікувально-столових, 2 з яких отримали медичний (бальнеологіч-

ний висновок): «Еола», «Вознесенська».  

Миколаївський регіон володіє значними запасами лікувальних грязей – 

270 тис.м
3 

та ропи лиманів (Тилігульський, Бейкуський, оз. Солонець-

Тузли), але цей природно-рекреаційний потенціал не задіяний в санаторно-

курортній сфері. 

Основу потужного туристично-рекреаційного та оздоровчо-

лікувального комплексу Миколаївської області складають рекреаційні тери-

торії населених пунктів Коблеве, Рибаківка, Чорноморка, Морське, Лугове, 

Кінбурнська коса та Очаків.  

Найбільш перспективними для розвитку санаторно-курортної та рек-

реаційно-оздоровчої діяльності є території, на яких поки що не знаходить-

ся значної кількості санаторно-курортних закладів, проте вже є розвинута 

рекреаційна та спортивно-оздоровча інфраструктура, важливо коли ці те-

риторії розташовані на узбережжі водойм та поблизу крупних грязьових 

родовищ, мають сприятливі кліматичні та ландшафтні умови, віддалені від 

промислових центрів і забезпечені транспортною мережею.  
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Зокрема, на території Миколаївського району Миколаївської області 

розташовано 16 водопунктів з природною мінеральною водою, які внесені 

до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів: 7  природних 

лікувальних вод, придатних для використання в санаторно-курортній галу-

зі: 4 природні лікувально-столові води; 5 природних столових вод. Розві-

дано 32 прояви природних лікувально-столових та 7 лікувальних мінераль-

них вод різного хімічного складу та мінералізації, які перспективні для 

використання (прогнозні дані за результатами геологічної розвідки та фі-

зико-хімічного аналізу).  

Важливо зазначити, що на території Миколаївського району розташо-

вано 3 родовища лікувальних грязей (пелоїдів), які за прогнозною оцінкою 

придатні для використання в санаторно-курортній галузі: 

- Коблівська ТГ: пелоїди та ропа озера «Солонець-Тузли»; пелоїди Ти-

лігульського лиману; 

- Чорноморська ТГ: пелоїди Бейкуського лиману. 

Аналіз розташування бальнеологічних рекреаційних ресурсів по тери-

торії Миколаївського району Миколаївської області, показав значне недови-

користання лікувально-оздоровчого потенціалу територіальних громад в 

розвитку курортно-рекреаційної діяльності, зокрема: 

- Очаківська територіальна громада має найвищий потенціал лікуваль-

них мінеральних вод для розвитку санаторно-курортної діяльності, створен-

ня реабілітаційних центрів, оздоровчих комплексів; 

- Коблівська територіальна громада має всі передумови для організації 

санаторно-курортної, реабілітаційної, оздоровчої інфраструктури та розвит-

ку кліматобальнеологічного курорту місцевого значення; 

- Березанська, Новоодеська, Радсадівська ТГ володіють перспективни-

ми родовищами лікувально-столових МВ, що здатні значно посилити рекре-

аційний потенціал в розвитку туризму на даних територіях. 

Для визначення ефективності використання курортно-рекреаційного 

потенціалу Миколаївської області доцільним є проведення порівняльного 

аналізу просторового розташування рекреаційних ресурсів та інтенсивності 

функціонування рекреаційної сфери реґіону, що дозволить виявити незадія-

ний рекреаційний потенціал з метою обґрунтованого доведення пріоритет-

них напрямів розвитку рекреації та моделей ефективного використання рек-

реаційних ресурсів. 
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ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ – 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Дмитрієва Г.О., Сенча С.А., Гавловський О.Д., Устянська А. О. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Україна посідає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпечено-

сті природними та історико-культурними ресурсами, які є важливими факто-

рами розвитку лікувально-оздоровчого туризму в нашій країні. 

Актуальність і пріоритетність розвитку сфери туризму та курортів для 

нашої держави обумовлені: 

– необхідністю формування здорового способу життя, профілактики за-

хворювань та оздоровлення дітей і дорослих засобами активного туризму та 

санаторно-курортного лікування; 

– економічною важливістю цього виду туризму, що сприяє зростанню

зайнятості і доходів працюючих громадян, стимулює ділову активність в 

інших галузях (транспорт, зв'язок, будівництво, торгівля, виробництво про-

дукції сільського господарства та ін.); 

– об'єктивною необхідністю раціонального використання природних

рекреаційних ресурсів, їх збереження та самовідтворення; 

– потужною соціо-культурною функцією туризму, як засобу виховання

патріотизму, формуванню позитивного іміджу країни за кордоном. 

Лікувально-оздоровчий туризм виконує одну із самих важливих соціа-

льних функцій для суспільства – підвищення психосоматичного здоров'я 

людей за допомогою природних та преформованих лікувальних ресурсів, які 

вдало доповнюються активними формами туризму та досугово-

пізнавальними заходами [1]. 

Україна – одна з держав світу, особливо багатих на природні ресурси, 

які ще не в повній мірі використовуються з метою охорони здоров'я насе-

лення. Це цілющий клімат та різноманітні ландшафти, теплі моря, лікувальні 

грязі, мінеральні води усіх типів, озокерит, бішофит, використання яких з 

лікувальною та оздоровчою метою ґрунтується на глибоких теоритичних 

здобутках та практичних розробках [2, 3, 4, 5]. 

В країні існує широкий арсенал функціонуючих санаторно-курортних закла-

дів різних форм власності та відомчого підпорядкування, кожний з них має свої 

неповторні особливості і потребує постійного удосконалення своєї діяльності. 

Процес реформ на шляху до євроінтеграції України зумовив актуаліза-

цію розвитку тих галузей економіки, які можуть у короткостроковій перспе-

ктиві  дати поштовх соціально-економічному зростанню регіонів та поліп-

шенню інвестиційного іміджу країни загалом. Останнім часом у світі почав 

набирати популярність лікувально-оздоровчий туризм [6]. 
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Основною метою роботи є аналіз передумов, проблем та перспектив 

становлення і розвитку індустрії лікувально-оздоровчого туризму в країні, 

тобто, на наш погляд, це лікування та профілактика захворювань в санатор-

но-курортних умовах та відпочинок, який пов'язаний з прагненням підтрим-

ки та покращення свого здоров'я, краси та самопочуття. 

Методи дослідження: соціологічні, системний аналіз, емпіричні, стати-

стичні, кваліметричні. 

Сучасна політична та соціально-економічна тенденції забезпечили ку-

рортам велику економічну і організаційну свободу і разом з цим поставили 

їх в досить жорсткі умови існування. Зміна форм власності санаторно-

курортних закладів дала позитивні результати, які проявились у підвищенні 

рівня сервісу і комфортності санаторіїв, різноманітті виявлених ними послуг, 

появи інвестиційної активності. 

В той же час, зниження реальних доходів населення, та також ослаблення 

координації діяльності курортних підприємств і відсутність контролю за вико-

ристанням природних лікувальних ресурсів (ПЛР) призвели до низки негатив-

них моментів, які визначають зменшення кількості відпочиваючих, значному 

скороченню ліжкового фонду, установленню високих цін на путівки. 

За останнє десятиліття лікувально-оздоровчий туризм зазнає суттєвих 

змін. Традиційні санаторії і курорти перестають бути місцем лікування осіб 

похилого віку і стають поліфункціональними оздоровчими центрами, розра-

хованими на широке коло споживачів. У світі зростає кількість людей, які 

потребують відновлювальних антистресових програм і хочуть підтримувати 

гарну фізичну форму. Переважно це люди середнього віку, які не байдужі 

до активного фізичного відпочинку. В умовах курорту для даної групи 

рекреантів можливе проведення широкого спектру різноманітних про-

грам та послуг, серед яких: оздоровча ходьба, різноманітні спортивно -

рекреаційні вправи, ігри та ін. [6, 7, 8] 

Санаторно-курортне лікування для певної категорії людей в сучасних 

умовах становиться лікувально-оздоровчим туризмом. Лікувальний туризм 

розглядає окрім захоплюючих маршрутів різної категорії складності, систе-

му занять, зумовлену методами бальнео- і кліматолікування. 

На сьогодні санаторно-курортна база України широко представлена ві-

домими у світі курортами — Трускавець, Моршин, Миргород, Хмільник, 

Закарпаття, Одеса інші, для лікування та оздоровлення широко застосову-

ється ПЛР, наявні сучасні лікувальна та діагностична бази, створені комфор-

тні умови для проживання та харчування. В багатьох санаторіях є басейни, 

сауни, спортивні майданчики, пляжі, косметологічні кабінети, спортивні 

зали з тренажерами, використовуються Wellness програми, SPA-процедури, 

великий спектр екскурсійного обслуговування тощо. 

Таким чином, як свідчить аналіз анкет санаторно-курортних закладів, 

проведений співробітниками інституту, чимало оздоровниць країни вже ви-

користовують або мають усі можливості для проведення лікувально-
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оздоровчого туризму, у т.ч. в'їзного. Для його розвитку необхідне постійне 

оновлення інфраструктури, розширення спектру послуг, що пропонуються, 

широке використання природних лікувальних ресурсів, професіоналізм робі-

тників, знання іноземних мов. 

Моделлю національної курортно-туристичної дестинації нам представ-

ляється «Миргородкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», який об'єднує 

чотири оздоровниці – «Полтава», «Хорол», «Мирогород», «Зелений гай». 

«Миргородкурорт» — це сучасний бальнеогрязьовий курорт, основні 

лікувальні чинники якого — лікувальна вода і торф'яні грязі. Бальнеогря-

зетерапія курорту неодноразово визнавалась кращою в Україні, пропонує 

100 видів процедур. На курорті функціонує універсальний сучасний ліку-

вально-діагностичний комплекс, який об'єднує більше 300 видів процедур і 

досліджень. 

Фізіотерапевтичне  відділення оснащене різноманітною апаратурою, 

функціонують кабінети ароматерапії, спелеотерапії, психотерапії, різних 

видів лікувального масажу. У кожному санаторії є тренажерні зали, зали 

лікувальної фізкультури і фітнесу. До послуг відпочивальників — велотре-

нажери, тренажерні і гімнастичні комплекси, бігові доріжки, інше спортивне 

обладнання кращих світових виробників і рекомендації висококваліфікова-

них тренерів. Привабливість курорту додає і організований відпочинок на 

воді. Добре обладнаний лікувальний пляж на 3000 місць на річці Хорол, чо-

внова станція з човнами і катамаранами, два відкриті басейни. На курорті 

функціонує палац культури на 1020 місць. Тут завжди є великий вибір роз-

ваг на будь-який смак. На курорті Миргород уміють поєднати і чудові тра-

диції щирої української гостинності, і всі родзинки курортного життя, і най-

сучасніші технології і методики оздоровлення. 

У 2013 році на сесії Генеральної Асамблеї Всесвітньої Федерації Водо-

лікування і Кліматолікування (FEMTEC) в Греції курорт Мирогород отримав 

вищу нагороду міжнародного співтовариства фахівців курортної справи — 

звання «Кращого курорту світу». 

Для приваблення в Україну потенційних клієнтів медичного туризму 

можуть бути використані поступні аспекти: 

– висока якість медичних послуг у поєднанні з низькою вартістю; 

– природні, кліматичні і геополітичні умови, які створюють унікальні 

можливості для медичного туризму; 

– високоефективні технології і методики лікування, які не мають анало-

гів за кордонам; 

– висококваліфіковані спеціалісти; 

– заходи по інформатизації та просуненню як медичних послуг, так і 

іміджу України; 

Європа є одним з центрів лікувально-оздоровчого туризму у світі. Такі 

країни як Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія міцно закріпилися не 

тільки на європейському, але й на світовому ринку лікувально-оздоровчого 
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туризму. Природні умови, ресурси, належна підтримка з боку держави, роз-

виток курортної інфраструктури, використання сучасних методів лікування, 

залучення іноземних інвестицій, активне просування національного турис-

тичного продукту роблять свою справу — всесвітньовідомі курорти  країн 

регіону приваблюють щороку сотні тисяч туристів [9, 10, 11]. 

Саме спираючись на можливості використання досвіду країн Централь-

ної Європи, серед перспективних напрямків розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні можна виділити приваблення інвестицій у даний ринок, 

поліпшення державно-приватного партнерства, зведення нових закладів та 

повне переоснащення старих, вдосконалення та популяризацію системи меди-

чного страхування населення, рекламну діяльність з просування лікувально-

оздоровчого продукту та створення санаторно-курортного бренду. 

Україна має високий потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму, усі шанси створити вагомі передумови для його перетворення на 

дієвий чинник соціально-економічного розвитку країни. 
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2
Національна туристична організація України 

Лікувально-оздоровчий туризм є одним із ключових факторів соціаль-

но-економічного розвитку багатьох країн. Сьогодні все більше людей поєд-

нують відпочинок та персоналізоване лікування. За даними Глобального 

інституту здоровʼя «Global Wellness Economy Monitor» велнес представляє 

глобальну індустрію вартістю 4,2 трлн. доларів. Згідно аналітичного звіту 

Medical SPA Market Size, Share & Trends очікується, що розмір світового 

ринку медичних спа-послуг до 2026 року досягне 33,9 млрд. доларів США, а 

сукупний світовий темп зростання складе 13,8 % [1]. 

Згідно Стратегії [2] євроінтеграційна діяльність України передбачає 

впровадження міжнародних стандартів ISO, зокрема, у сфері туризму та ку-

рортів, які розроблено з урахуванням сучасних вимог у сфері сталого розви-

тку. Гармонізація національної та міжнародної нормативної бази лікувально-

оздоровчої діяльності сприяє наближенню якості вітчизняних лікувально-

оздоровчих послуг до міжнародних стандартів та слугує дієвим механізмом 

передачі сталого досвіду розвинених країн. 

Однак в Україні є проблеми з упровадження стандартів, а саме: недо-

статня поінформованість щодо діючих національних стандартів у цій сфері; 

відсутність фінансування робіт з їх розроблення; гальмування їх впрова-

дження через добровільний характер їх виконання згідно Закону [3]; відсут-

ність дієвих вимог щодо оцінки відповідності лікувально-оздоровчих  пос-

луг; низький рівень конкуренції у цій сфері; наявність державної регуляції 

всієї діяльності санаторно-курортної сфери на рівні МОЗ України, відсут-

ність концепції розвитку сфери, зокрема, велнес та СПА. 

На міжнародному рівні щодо стандартизації у сфері туризму діє техніч-

ний комітет (ТК) ISO/ТС 228 «Туризм і супутні послуги». 

В Україні у сфері туризму, зокрема, лікувально-оздоровчого, згідно з 

Законом [3] на національному рівні діють три ТК: ТК № 118 «Послуги 

торгівлі, ресторанного господарства, туризму та виставкові», ТК № 169 

«Туризм і послуги у сфері туризму» та ТК № 124 «Природні та преформо-

вані лікувальні ресурси», які розробляють та погоджують національні ста-

ндарти. ТК сформовано відповідно до вимог Дорожньої карти реалізації 

Стратегії [2], а саме, для забезпечення діяльності ТК до них залучено 
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суб’єкти туристичного ринку, організацій роботодавців та громадських 

об’єднань у сфері туризму та курортів. 

З 2016 р. затверджено ряд національних стандартів у сфері туризму, га-

рмонізованих зі стандартами (ISO) [4], зокрема, щодо лікувально-оздоровчої 

діяльності: 

‒ ДСТУ ISO 21426:2019 «Туризм та пов’язані з ним послуги. Курорти. 

Вимоги до послуг»; 

‒ ДСТУ ISO 18513:2019 «Туристичні послуги. Готелі та інші засоби 

тимчасового розміщування туристів. Термінологія»; 

‒ ДСТУ ISO 17680:2016 «Туризм та пов’язані з ним послуги – Таласо-

терапія – Вимоги до послуг»; 

‒ ДСТУ ISO 17679:2017 «Туризм та пов’язані з ним послуги. Велнес та 

СПА. Вимоги до послуг» (наразі планується його заміна). 

У міжнародній спільності ISO 21426 вже забезпечив прозорість і більш 

справедливу конкуренцію серед медичних курортів. Крім вимог, пов’язаних 

з оцінкою і моніторингом властивостей природних лікувальних ресурсів 

(ПЛР), які використовуються для лікувальних процедур, ISO 21426 також 

містить вимоги, пов’язані з наданням медичних санаторно-курортних пос-

луг, до їх обладнання, гігієни, очищення і обслуговування, а також вимоги 

до профілю і кваліфікації персоналу [1]. 

ISO 17680 містить вимоги до надання послуг в центрах таласотерапії, 

використовуючи корисні ефекти в профілактичних цілях. До його завдань 

входить забезпечення шанобливого використання концепції таласотерапії, 

особливо принципів гігієни і безпеки, а також якості обслуговування і ком-

форту для клієнта. Упровадження цього стандарту першим серед інших кра-

їн розпочав Туніс, зокрема й щодо сертифікації центрів таласотерапії. 

ISO 17679 встановлює вимоги до послуг оздоровчих СПА-центрів, ос-

новні допоміжні процеси і якість послуг. Стандарт можна застосовувати у 

всіх типах оздоровчих СПА-центрів, навіть якщо він є частиною іншої дія-

льності, але він не містить вимог до проживання і не поширюється на меди-

чні курорти і центри таласотерапії [1]. 

У сфері лікувально-оздоровчого туризму діють і національні стандарти, 

наприклад, ДСТУ 4628:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. 

Загальні вимоги», оскільки, зокрема, санаторії, будинки реабілітації тощо, 

відносять до оздоровчих засобів розміщування.  

Програмою робіт з національної стандартизації на 2021 рік ТК № 118 за-

плановано розроблення національних НД (прийняття методом підтвердження) 

на основі чинних міжнародних: ISO 22483:2020 «Туризм та пов’язані з ним 

послуги. Готелі. Вимоги до обслуговування» та ISO/DIS 22525 «Туризм та 

супутні послуги. Медичний туризм. Вимоги до обслуговування». 

ISO/DIS 22525 встановлює вимоги і рекомендації для фасилітаторів і 

постачальників медичних послуг у сфері медичного туризму. Стандарт по-

кликаний забезпечити надання якісних послуг медичним туристам. Доку-
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мент не поширюється на центри таласотерапії, лікувальні та оздоровчі ку-

рорти, однак заслуговує на увагу з огляду на те, що згідно його реабілітація 

‒ медична послуга, яку отримує медичний турист, а постачальник медичних 

послуг є також і реабілітаційний центр. 

З метою підвищення якості туристичних послуг в Україні та гар-

монізації діяльності в сфері туризму та курортів з сучасною міжнародною 

практикою Національною туристичною організацією України розроблено та 

впроваджено методичні рекомендації на основі деяких вищезгаданих міжна-

родних стандартів [5]. 

Окрім стандартів на туристичні послуги у сфері лікувально-

оздоровчого туризму діє ряд стандартів, які безпосередньо та  опосередкова-

но стосуються цієї діяльності. Зокрема, стандарти на ПЛР. Однак з огляду на 

зміни в законодавстві, які відбулися, вони потребують розроблення нових та 

актуалізації чинних. Так ТК 124 заплановано розроблення національних ста-

ндартів на лікувальні води та лікувальні грязі (пелоїди). Проєкт національ-

ного стандарту ДСТУ ХХХХ_:202_ «Води лікувальні. Технічні умови» є 

нагальною необхідністю через вимоги Закону [3] щодо скасування галузевих 

стандартів після закінчення перехідного періоду та майбутньою втратою 

чинності ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови». 

Національного стандарту на пелоїди взагалі немає. 

Варто зазначити, що стандартизація туристичних продуктів та послуг у 

поєднання з добровільною сертифікацією, гармонізованою з міжнародними 

стандартами, стане більш дієвим інструментом щодо підвищенні гарантій 

безпеки та рівня якості надання цих послуг та інтеграції України у світовий 

туристичний простір. 
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 ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ БАЗИ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ 

ЗАКЛАДІВ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ COVID-19 

Лемко І.С. 

ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України» 

У зв’язку із збільшенням числа хворих, що перенесли COVID-19, все 

більш актуальним стає питання розробки тактики їх відновлювального ліку-

вання у віддалений період. Незалежно від важкості перебігу коронавірусної 

інфекції, захворювання може викликати віддалені наслідки у постковідний пе-

ріод. Найбільш схильні до розвитку ускладнень люди із зайвою вагою та хроні-

чними захворюваннями серцево-судинної системи, бронхіальною астмою, 

ХОЗЛ, цукровим діабетом, гіпертонією. Також ускладнення після COVID-19 

виникають у хворих з онкологічними та аутоімунними захворюваннями.  

За попередніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, час 

від початку до клінічного одужання при легких випадках COVID-19 стано-

вить приблизно 2 тижня, у разі тяжких або критичних  –  від 3 до 6 тижнів, 

однак у багатьох пацієнтів певні симптоми зберігаються протягом тижнів 

або навіть місяців. Документально підтверджені стійкі ушкодження багатьох 

органів і систем (легені, серце, мозок, нирки та судинна система, органи тра-

влення тощо) в пацієнтів, які перенесли COVID-19. Такі ушкодження, мож-

ливо, спричинені вираженими запальними реакціями, тромботичною мікро-

ангіопатією, венозною тромбоемболією, кисневою недостатністю, аутоімун-

ними процесами, патологічними наслідками після гострого періоду (пнев-

мофіброз) або персистенцією збудника. 

Крім цього, сьогодні немає чітко сформульованого узгодженого визна-

чення стану, що відповідає віддаленим наслідкам захворювання. У клінічних 

настановах Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення 

медичної допомоги Великої Британії (NICE) «Лікування довгострокових 

наслідків COVID-19» (NG188), залежно від часу виникнення та протягом 

якого зберігаються, виділяють: гостру COVID-19 – ознаки та симптоми за-

хворювання зберігаються до 4 тижнів; тривалу симптоматичну COVID-19 – 

ознаки та симптоми зберігаються від 4 до 12 тижнів; пост-COVID-синдром – 

ознаки та симптоми розвиваються під час або після COVID-19, зберігаються 

понад 12 тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. 

Відновлення після перенесеної гострої інфекції необхідне практично 

всім пацієнтам, з врахуванням всього симптомокомплексу залишкових про-

явів з боку різних органів і систем, як бронхолегеневої системи, так і позале-

геневих функціональних проявів, що створюють патогенетичні умови для 

соматизації первинних порушень і формування поліморбідності. Крім того, 

слід врахувати, що під час лікування гострого періоду захворювання зростає 

навантаження на системи детоксикації організму, зокрема, нирки, печінку. 
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Сьогодні вже можна виділити певні групи патологічних станів, які най-

частіше спостерігаються у реконвалесцентів. Серед них прогресуюче погір-

шення дихальної функції та загроза розвитку легеневого фіброзу, системні 

порушення із формуванням проявів метаболічної інтоксикації, загострення 

хронічних захворювань. Ці процеси лежать в основі соматизації наявних 

порушень, хронізації патологічних процесів та погіршення їх перебігу.  

У зв’язку з цим етап відновлювального лікування та завершення проце-

су реабілітації пацієнтів у віддалений період після перенесеної гострої рес-

піраторної хвороби є надзвичайно важливим. З цією метою найбільш опти-

мальною є мережа санаторно-курортних закладів з розвиненою лікувально-

діагностичною інфраструктурою. 

Тому метою є проведення системного аналізу можливостей застосуван-

ня лікувальної бази санаторно-курортних закладів в комплексній реабілітації 

пацієнтів, що перенесли гостру коронавірусну інфекцію. 

Матеріалом і методом дослідження є аналіз даних основних лікуваль-

них методів, що застосовується в програмах комплексного відновлювально-

го лікування постковідних пацієнтів в умовах санаторіїв Закарпаття. 

Проведений аналітичний огляд показав, що санаторно-курортні та рекреа-

ційно-оздоровчі заклади Закарпаття можуть ефективно використовуватися в 

комплексних програмах реабілітації пацієнтів за рахунок широкого спектру 

лікувальних послуг, які пропонує кожний лікувальний заклад. За особливостями 

впливів 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 залежить від їх складу, однак до найбільш 

важливих впливів відносяться наступні – кислотонейтралізуючий, систем-

ний олужнюючий, холеретично-холекінетичний, гепатопротекторний, 

ліпідкорегуючий, сечогінний, антитоксичний, імунокорегуючий. При цьому 

найбільш важливі функціональні та метаболічні ефекти питного прийому 

мінеральних вод стосуються верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, 

гепато-біліарно-панкреатичної системи, сечовидільної системи. На даному 

етапі відновлювального лікування це найбільш пріоритетний і безпечний 

метод еферентної детоксикації, який забезпечує ефективний регулюючий 

вплив на стан основних органів функціональної системи детоксикації ор-

ганізму – печінку, шлунково-кишковий тракт, нирки. 

Серед наслідків COVID-19, особливо в ранній період реабілітації, на 

перший план висувається погіршення дихальної функції та загроза розвитку 

легеневого фіброзу, у зв’язку з чим важливою є програма респіраторної ре-

абілітації. Заходи з поліпшення сатурації крові киснем, як важлива складова 

респіраторної реабілітації, в умовах санаторно-курортних закладів забезпе-

чується за рахунок ентеральної оксигенотерапії (кліматотерапія, озонотера-

пія, синглетно-киснева терапія, застосування кисневих фіто-коктейлів), ак-
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тивних методів (стандартні комплекси дихальної гімнастики, техніки маса-

жу), а також опосередкованих методів (галоаерозольтерапія, бальнеотерапія, 

інтервальні гіпоксичні тренування та ін.). Підставою для доцільності прове-

дення курсу галоаерозольтерапії в комплексному відновлювальному ліку-

ванні хворих, що перенесли COVID-19, є підтверджені механізми та лікува-

льні ефекти методу. Загальні закономірності впливу та підходи до диферен-

ційованого застосування галоаерозольтерапії відображені в ряді інформацій-

но-методичних документів, затверджених МОЗ України. 

Важливою складовою санаторно-курортного лікування є методи апара-

тної фізіотерапії – електромагнітне поле надвисокої частоти (протизапальна 

дія), низькочастотна магнітотерапія (протизапальна, протинабрякова, репа-

ративно-регенеративна дія; поліпшення мікроциркуляції), високочастотна 

імпульсна магнітотерапія (протибольова дія), електрофорез лікарських пре-

паратів, зокрема, лідази, гепарину та ін., синусоїдальні модульовані струми 

(спазмолітичний ефект, зменшення обструкції бронхів, активація дренажної 

функції бронхів), ультразвукова терапія (протизапальна, десенсибілізуюча, 

спазмолітична, сприяння експекторації мокротиння), індуктотермія (бактері-

остатичний, протизапальний, розсмоктувальний, спазмолітичний ефекти, 

поліпшення мікроциркуляції), інші процедури. 

Цілий комплекс різноманітних психокорегуючих технік та способів, які 

доступні в кожному санаторно-курортному закладі, сприяють покращенню 

ментального здоров’я, відновленню фізичної активності пацієнтів.  

Процес реабілітації після COVID-19 із застосуванням сучасного спектру 

лікувальних технологій в умовах санаторно-курортних закладів дозволяє забез-

печити персоніфікований підхід з розробкою індивідуальної системи реабіліта-

ції пацієнтів, яка включає питне та зовнішнє використання природних мінераль-

них вод, респіраторну, метаболічну та фізичну реабілітацію. Комплекс цих тех-

нологій сприяє відновленню функції дихальної системи, підвищенню фізичної 

активності та толерантності до фізичного навантаження, стабілізації сну та пси-

хоемоційного стану, усуненню наслідків гіпоксії та метаболічного дисбалансу. 

Завершення гострої фази COVID-19 не означає повного одужання. 

Вірус SARS-CoV-2 здатен уражати багато типів клітин організму людини, 

що визначає характер і тяжкість постковідних ускладнень. Велике значення 

в патогенезі цих змін має фонове системне запалення як результат цитокіно-

вого шторму й оксидативного стресу під час гострого періоду. Саме тому 

після його завершення потрібен обов’язковий багатофункціональний 

моніторинг стану органів і систем, а також синдромно-патогенетичний 

підхід до реабілітації пацієнтів. Саме такий підхід може бути забезпечений в 

умовах санаторно-курортних закладів. Унікальні природні ресурси, розгалу-

жена мережа санаторно-курортних закладів Закарпаття становлять той базо-

вий потенціал, на основі якого формуються ефективні програми комплекс-

ного відновлювального лікування з метою подолання наслідків перенесеної 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

41 

Список використаних джерел 

1. Голубовська О.А. Постковідний синдром: патогенез та основні 

напрями реабілітації. Здоров’я України. 2021. № 2 (495). 

2. Дзюблик А.Я. Ведение пациентов с ХОЗЛ в условиях пандемии 

COVID-19. Український пульмонологічний журнал. 2020. № 4. С.6–9. 

3. Черська М.С., Кухарчук Х.М., Гайова О.А. Можливості корекції 

постковідного синдрому в рутинній клінічній практиці. Практикуючий лікар. 

2021. Том 10, № 1. С. 18–23. 

4. Tsutsui M., Gerayeli F., Sin D.D. Pulmonary Rehabilitation in a Post-

COVID-19 World: Telerehabilitation as a New Standard in Patients with COPD. 

International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2021. Vol. 16. 

P. 379–391. 

5. Wade DT. Rehabilitation after COVID-19: an evidence-based approach. 

Clinical Medicine (London). 2020. Vol. 20(4). P. 359–365.  

 

РЕКРЕАЦІЙНА ЕКОГІГІЄНА:  

МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ 
 

Мокієнко А.В. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Сьогодні Україні як морській державі потрібен розвиток глибоких і 

всебічних комплексних досліджень впливу геоекологічних систем Чорного і 

Азовського морів – субсистем Океану на здоров'я населення країни, а також 

різних аспектів соціально-економічних ефектів цього впливу. Про увагу до 

вказаної проблеми в розвинених країнах красномовно говорить той факт, 

що, наприклад, в США і Європі розпочато і здійснюється велика кількість 

спеціальних наукових програм, опубліковано ряд звітів і статей за результа-

тами відповідних дослідницьких проектів.  

При цьому, наукове співтовариство, яке так чи інакше займається вказа-

ною проблемою, погодилося, судячи з відомих наукових робіт, вважати, що 

термін «океани» стосується морського і прибережного середовища в сукуп-

ності, включаючи естуарії, лимани і пляжі, оскільки велика частина взаємодії 

«Океан–Людина» знаходиться на рівні берегів и прибережних районів морів. 

Мета роботи – характеристика наукового напрямку «Рекреаційна еко-

гігієна».  

Методи – бібліометричні, аналітичні.  

Проблему «Океан і здоров'я людини» можна розглядати в різних планах 

і на різних рівнях. Вже доведено, що доцільно розглядати цю проблему в 

державному плані, а саме – на системному рівні, тобто, розглядати вплив 

морів і океанів як природних систем на державну громадську систему охо-

рони здоров'я або на інші системи різного рівня і їх компоненти і елементи, 
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передусім на Людину як індивід і/або системотворні компоненти біогео-

соціоекономічної системи людського суспільства. 

Фахівцям, які працюють на стику наук, вже не потрібно доводити, що 

ефективна інтерпретація і застосування фізичних, хімічних, біологічних і 

екологічних даних, отриманих поруч наукових напрямів, передусім океано-

логії, мікробіології, біохімії, молекулярної біології, вірусології, в змістовно-

му цілісному контексті для фіксації загрози і/або прогнозування ризиків 

впливу морів і океанів на здоров'я людей не є можливою поза екосистемним 

підходом. Саме екосистемний підхід дозволяє вивчати і використати різні 

фізичні, хімічні, біологічні, геологічні і екологічні характеристики головних 

природних морських середовищ і їх екологічно обумовлених змін при різних 

теоретичних і практичних побудовах. 

Українські учені, судячи з переліку опублікованих робіт з подібної те-

матики, вкрай недостатньо займаються проблемою здоров'я населення, по-

в'язаною з впливом на людський організм чинників морського середовища. 

Усупереч тому, що в Україні, яка є морською державою, потрібен розвиток 

глибоких всебічних комплексних досліджень впливу геоекологічних систем 

Чорного і Азовського морів як субсистем Океану на здоров'я населення 

країни, а також різних аспектів соціально-економічних ефектів цього впливу. 

Такий розвиток можливий тільки за умови вільного доступу до океанологіч-

ної, екологічної і медичної інформації будь-якого рівня, ґрунтовного науко-

вого і професійного обговорення шляхів вирішення соціальних, екологічних 

і медичних проблем нашого суспільства, розуміння важливості проблеми 

«Океан–здоров'я людини» на рівні держави. 

Колись, а саме в жовтні 2012 року, автор цих рядків після завершення 

трирічної НДР по розробці наукових основ еколого-гігієнічного моніторингу 

водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, звернувся в ГУ «Інсти-

тут гігієни і медичної екології НАМН України» з пропозицією розробки і 

затвердження державної програми «Рекреаційна екогігієна». Проте, реакції 

не було ні тоді, ні, тим більше, зараз.  

У поточному році автором опублікована монографія «Рекреаційна еко-

гігієна». У книзі «коло пошуку» можливих чинників ризику для здоров'я 

рекреантів навмисне обмежено біологічною контамінацією прибережних 

вод, оскільки така дія характеризується гострою течією і її генезис можливо 

оперативно відстежити. Саме тому автор приділив пильну увагу талассоге-

ним інфекціям і захворюванням, які не висвітлені у вітчизняній літературі. 

Головна мета цієї книги – звернути увагу вчених різних спеціальностей, 

передусім медиків, мікробіологів, вірусологів, соціологів, економістів, мор-

ських геологів, океанологів, а також практиків організації охорони здоров'я, 

гігієни та санітарії, рекреації, харчової промисловості та ін. до проблеми 

впливу морів і океанів на здоров'я людини.  

Родоначальник терміну «Рекреаційна екологія» С.Е. Шибанов вважав, 

що пріоритетними екологічними проблемами курортів є: 
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 значне антропогенне забруднення поверхневих і підземних вод і грун-

ту;  

 відсутність необхідного водопостачання і водовідведення у багатьох 

районах і курортних зонах; 

 накопичення великої кількості токсичних промислових, сільськогоспо-

дарських і побутових відходів в населених пунктах і рекреаційних зо-

нах; 

 хімічне і мікробне забруднення курортно-рекреаційних ресурсів за від-

сутності надійної системи моніторингу такого забруднення;  

 значне рекреаційне і екологічне перевантаження традиційних курортів 

на тлі істотних проблем в освоєнні нових перспективних курортних зон.  

Таким чином, не викликає сумніву гостра необхідність розвитку нового 

наукового напряму «Рекреаційна екологія», точніше «Рекреаційна екогігіє-

на» на стику гігієни довкілля, екології, курортології і інших наук. 

Основні завдання цього наукового напрямку: 

 вивчення джерел і рівнів антропогенного забруднення курортних ресу-

рсів; 

 розробка і впровадження системи моніторингу забруднення курортного 

середовища; 

 дослідження впливу забруднення на лікувально-оздоровчий потенціал 

курортів і здоров'я рекреантів і місцевого населення;  

 еколого-гігієнічне нормування контамінантів курортних ресурсів;  

 гігієнічне обґрунтування розвитку нових перспективних курортних зон;  

 розробка програми заходів по мінімізації і запобіганню забруднення 

курортного середовища. 

З метою міжвідомчої інтеграції наукових і практичних робіт в цьому 

напрямку і вирішення основних проблем охорони курортів від забруднення 

слід визнати необхідним створення міжвідомчого науково-практичного 

центру по екогігієні курортів.  

Автор вважає за доцільне послатися на свою роботу «Хто, коли і як бу-

де захищати природні лікувальні ресурси України?». Відповідь була сфор-

мульована безапеляційно: «Хто: держава. Коли: терміново. Як: шляхом 

створення, фінансування та виконання державної цілеспрямованої програми 

збереження природних лікувальних ресурсів». Це повною мірою стосується 

рекреаційної екогігієни. 
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НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ 

Рудько Г.І. 

Державна комісія України по запасах корисних копалин 

Здоров'я людини – це стан, за якого організм людини загалом і всі його 

органи зокрема здатні виконувати свої функції повною мірою; відсутність 

хвороб, поганого самопочуття. Геологічне середовище та його організація є 

чинниками впливу на стан здоров'я. У зв'язку з цим потрібно формувати і 

розвивати медичну геологію – новий напрям геології, який досліджує ме-

ханізм і динаміку впливу геологічного середовища, в тім числі його техно-

генних змін, на стан здоров'я, умови життєдіяльності й життя людини. 

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується активним втручанням 

людини в навколишнє природне (у тім числі геологічне) середовище; поява но-

вих технологій, виробництв, підвищення комфортності, інтенсивне ведення 

сільського господарства пов'язані зі зростаючим використанням хімічних спо-

лук, фізичних і біотичних чинників. Накопичення токсичних і канцерогенних 

сполук, пов'язане з негативними наслідками для стабільності екосистем, є го-

ловним чинником, що викликає численні патології в організмі людини. 

Геологічне середовище – мінеральна основа біосфери, основний поста-

чальник енергетичних ресурсів, літосферний простір для будівництва інже-

нерних споруд і комунікацій. Як мінеральна основа біосфери геологічне се-

редовище великою мірою визначає характер, масштаби, спеціалізацію впли-

ву на здоров’я людини, тому його можна розглядати як природний фон або 

активний чинник цього впливу. Характер і ступінь такого впливу вивчають 

різні природничі науки [1]. Науковий напрям, що сформувався на стику цих 

наук, отримав назву «медична геологія». 

Об'єктом вивчення медичної геології є геологічне середовище з 

відповідною організацією, що контролюється мінливістю геологічних фор-

мацій і процесів, які в них відбуваються, з погляду їх впливу на здоров'я лю-

дини; предметом вивчення – умови і процеси, що відбуваються в геологіч-

ному середовищі й визначають взаємозв'язки в системі геологічне середо-

вище–людина [2]. Медична геологія – стратегічно значуща, соціально орієн-

тована дисципліна. 

Актуальність становлення науки “медична геологія” обумовлена 

постійним погіршенням якості навколишнього (у тому числі геологічного) 

середовища. Знання людини про геологічне середовище, його будову та гео-

логічні процеси в межах території її проживання, дасть змогу оптимізувати 

процедури лікування і профілактику захворювань, своєчасно надавати необ-

хідну профілактичну та медичну допомогу. 

Вивчення обставин і чинників впливу геологічних об'єктів, процесів на 

здоров'я людей дає змогу розробити запобіжні та лікувально-профілактичні 
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заходи, необхідні для успішного вирішення поточних і планування перспек-

тивних завдань економіки господарювання, втілення в життя різноманітних 

соціальних проектів, основою яких є інтереси усіх верств населення. Водно-

час розвиток медичної геології можливий тільки за умови вільного доступу 

до медичної й геологічної інформації будь-якого рівня та загального обгово-

рення шляхів вирішення соціальних, екологічних і медичних проблем. 

Проаналізовані умови взаємодії людини як біологічної системи з гео-

логічним середовищем у таких основних напрямах: 

• підземна і поверхнева гідросфери, що є джерелами впливу на ор-

ганізм людини під час споживання питної води, незадовільний хімічний 

склад якої спричинює понад 80 % хвороб. Біогеогідрохімічні процеси в ор-

ганізмі людини, пов’язані зі споживанням підземних або поверхневих вод 

певного якісного складу як питних визначають стан здоров’я людини і по-

требують комплексного геолого-медичного вивчення; 

• ландшафтно-геохімічна сфера, як індикатор впливу хімічних еле-

ментів на функціонування систем ґрунт–рослина–організм людини, ґрунт–

рослина–тварина–організм людини тощо. Ландшафтно-геохімічна будова 

території – важливий чинник оцінювання й прогнозування стану біоценозів, 

зокрема здоров’я населення. В Україні території біогеохімічних субрегіонів 

кобальту, молібдену, мангану характеризувались переважанням у структурі 

геохімічного поля ґрунтів із нестачею цих есенційних мікроелементів (60–

100 % проб статистичної вибірки) і територіальною підвищеною поши-

реністю відповідних ендемічних захворювань – анемій, нефритів, гепатиту; 

• геофізична сфера, що є результатом глобальних, регіональних і ло-

кальних трансформацій, які визначають для будь-якої території формування 

електромагнітних полів, радіаційної обстановки тощо і під дією яких людина 

нині знаходиться постійно. Важливе значення мають геопатогенні зони та 

інші чинники негативного впливу на біологічні об’єкти, в тім числі на здо-

ров’я людини. Тривале перебування людини в ГПЗ (місце відпочинку, робо-

че місце) неминуче призводить до серйозних захворювань: онкологічних, 

розсіяного склерозу, астми, депресивного стану, неврозу тощо. 

Геологічне середовище має відповідну організацію (типи), яка контро-

люється мінливістю геологічних формацій і процесів, що в них відбувають-

ся, є визначальним чинником формування геолого-медичних умов територій. 

В основу розрахунку ризиків захворюваності населення має бути покладена 

специфікація геологічного середовища. 

Оптимальним інструментом визначення і мінімізації ризиків захво-

рюваності населення певних територій з окреслених у статті проблем є гео-

лого-медичне картування територій на таких рівнях: глобальний, національ-

ний, регіональний, локальний або об’єктовий. 

З метою обмеження впливу чинників геологічного середовища на здо-

ров’я населення окремих регіонів потрібно вирішити проблеми, які досі за-

лишаються невирішеними: 
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• доведення інформації до населення, яке живе в екологічно складних

умовах через природні або техногеннообумовлені геологічні процеси та їх 

наслідки, про можливі небезпеки й ризики існуючих геологічних умов, мож-

ливості розвитку несприятливих для здоров’я і життя геологічних процесів; 

• розробка стратегії оптимізації взаємодії життєдіяльності з гео-

логічним середовищем для конкретних регіонів, населених пунктів. 

Описані положення, на наш погляд, є основою подальшого розвитку 

медичної геології як науки, слугують для обґрунтування практичних рішень 

проблем впливу геологічного середовища на здоров’я людини. 
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ПОТРЕБА В МЕДИЧНІЙ ТА ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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Українська військово-медична академія, м Київ 

2
Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр, м. Ірпінь 

З початком бойових дій на сході України і появою значної кількості 

військовослужбовців з бойовими пораненнями та травмами перед медичною 

службою Збройних Сил України постало завдання щодо повноцінної розбу-

дови сучасної системи медичної та фізичної реабілітації, яка буде відповіда-

ти існуючим рекомендаціям ВООЗ та клінічним настановам провідних країн 

світу і враховувати досвід країн НАТО [1, 2]. Важливою складовою в розбу-

дові цієї системи є розуміння кількісної потреби військовослужбовців в реа-

білітаційній допомозі, розрахованої на основі величини та структури бойо-

вих санітарних втрат. 

Мета дослідження полягала в оцінці обсягів можливої потреби в 

реабілітаційній допомозі, що є основою для планування відповідних сил та 

засобів, а також удосконалення методології реабілітаційної допомоги. 

Матеріали та методи досліджень: 

– щоквартальні звіти закладів охорони здоров’я Міністерства оборони

України з приводу кодифікації бойових уражень, небойових травм та 

захворювань у Збройних Силах України за 2017–2021 рр. 
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– інформаційні матеріали про кількісний та якісний склад осіб, які 

отримали поранення під час участі в АТО (ООС) і потребували 

протезування, за період 2014–2021 рр. 

Встановлено, що за період з 2017 р. по перше півріччя 2021 р. бойові 

поранення та травми отримали 3299 військовослужбовців. За видом 

ураження серед бойових санітарних втрат переважали кульові ушкодження, 

що пов’язано із обмеженням застосування з зоні АТО (ООС) з 2018 р. зброї 

вибухового принципу дії. У загальній структурі бойових поранень та травм 

переважають ушкодження кістково-м’язової системи. Загалом за 2017–2021 

рр. усереднена частка осіб з бойовими пораненнями та травмами, які 

потребували розширеного обсягу реабілітаційної допомоги, склала 16,73 % 

із загальної величини бойових санітарних втрат. Серед них 88,2 % мали 

поранення верхніх та нижніх кінцівок, які у 18,3 % закінчились ампутацією 

різної локалізації. Зокрема, ампутацію однієї нижньої кінцівки було 

проведено у 84,3 % випадків; двох нижніх кінцівок – у 10,1 % випадків; 

однієї верхньої кінцівки – у 5,6 % випадків. Середній вік ампутантів за весь 

період АТО (ООС) склав 33,4±0,66 роки. Значимим є те, що найбільша 

частка (41,3 %) осіб, яким проводилась ампутація, мали вік до 30 років, а 

частка осіб у віці 30–39 рр. складала 32,0 %, старше 40 років – 26,7 %. 

Всі поранені потребували розширеної медичної, фізичної, психологічної 

та соціальної реабілітації. В цілому за 2017–2021 рр. ця потреба була на рівні 

16,1 % від загальної кількості осіб з бойовими пораненнями та травмами, які 

потребували реабілітаційної допомоги. 

Для порівняння, за досвідом війни в Хорватії [3] з 956 осіб з бойовими 

пораненнями та травмами 67,89 % мали ампутацію на одній з нижніх кінцівок, 

22,91 % – на одній з верхніх кінцівок, 6,17 % – на обох нижніх кінцівках, інші 

комбінації склали 3,03 %. За співставним підходом у визначенні потреби в 

реабілітації, застосованим у нашому дослідженні та дослідженні хорватських 

вчених, можна орієнтовно визначити, що в цілому за хорватським досвідом, 

ампутанти склали 18,6 % від кількості осіб, що потребували реабілітації. Ця 

величина корелює з отриманими нашими даними. 

Встановлено, що за період 2017–2021 рр. бойові поранення та травми 

отримали більше трьох тисяч військовослужбовців. Серед них частка осіб, 

які потребували розширеного обсягу реабілітаційної допомоги становила 

16,73 % від загальної величини бойових санітарних втрат. 

Виявлено, що в загальній структурі бойових поранень та травм 

переважають ураження верхніх та нижніх кінцівок – 88,2 %. Серед загальної 

кількості осіб з бойовими пораненнями та травмами, які потребували 

реабілітаційної допомоги, 16,1 % становили військовослужбовці, яким була 

проведена ампутація різної локалізації. Значимим є те, що найбільша частка 

(41,3 %) осіб, яким проводилась ампутація, мали вік до 30 років. 

Отримані нами дані співставні з медичним досвідом війни в Хорватії. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ ТЕРИТОРІЇ  

СЕЛА СИЧАВКА ЮЖНЕНСЬКОЇ ТГ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК КУРОРТУ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

Шека О.О. 

Управління туризму, рекреації та курортів Департаменту інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму 

Одеської обласної державної адміністрації 

Постановою КМУ № 1576 від 28 грудня 1996 року «Про затвердження 

переліку населених пунктів, віднесених до курортних», територія с. Сичавка 

Одеської області була віднесена до курортних населених пунктів, що втра-

тила чинність у 2017 році на підставі Постанови КМУ № 91 від 21 лютого 

2017 року. 

Сичавка, за класифікацією курортів, відноситься до кліматичних курор-

тів. Курортна зона Сичавки винесена за межі населеного пункту. Основними 

курортними факторами є морський клімат, широкі піщані пляжі, відсутність 

промислових підприємств.  

За прогнозною оцінкою спеціалістів ДУ «Український НДІ медичної 

реабілітації та курортології МОЗ України», на території села Сичавка ймові-

рне розташування природних лікувальних ресурсів – мінеральної підземної 

води (за фізико-хімічними властивостями води холодні слабко лужні хлори-

дні натрієві малої мінералізації), лікувальних грязей (пелоїдів) та води (ро-

пи) водойм, але комплексних досліджень природних лікувальних ресурсів на 

даній території не проводилось.  

Курортна зона Сичавки межує з курортною зоною села Коблево. На 

сьогодні Коблівською сільською радою за підтримки Миколаївської ОДА 

реалізується комплекс заходів з оголошення природних територій Коблівсь-

кої ТГ курортом місцевого значення.  

25 березня 2021 року було підписано Меморандум між Одеською, Ми-

колаївською та Херсонською областями щодо співпраці сторін зі створення 

сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку туристично-
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го потенціалу областей, раціонального використання туристичних ресурсів, 

підвищення конкурентоспроможності регіонів на міжнародному туристич-

ному ринку, в тому числі через підтримку пріоритетних напрямів туристич-

ної діяльності, залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструкту-

ри та індустрії гостинності, розширення міжрегіонального та міжнародного 

співробітництва. Окрему увагу планується приділити розвитку рекреаційної 

діяльності та лікувально-оздоровчого туризму. 

Актуальність здійснення заходів з розвитку села Сичавка як курорту 

місцевого значення обумовлюється наступним. 

Єдиним документом, що визначає статус природних територій як куро-

ртних, є Закон України «Про курорти» [1], відповідно до якого (в ред. від 

16.10.2020), є курорти державного і місцевого значення (ст.4). 

Створення курорту місцевого значення «Сичавка» має на меті збере-

ження унікальних природних умов та лікувальних ресурсів, формування 

єдиної облаштованої території для розміщення нових об’єктів у сфері оздо-

ровлення, санаторно-курортного лікування та реабілітації, туризму та рекре-

ації, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіонального 

туристичного продукту та активізації інвестиційної діяльності Южненської  

територіальної громади та Одеської області. 

Вдале географічне розташування території планованого курорту «Сичавка» 

у прибережній зоні Чорного моря (у тому числі, близькість обласного центру – 

великого міста, населення якого має значну потребу в рекреаційних установах), 

комфортні природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та 

профілактики захворювань насамперед, помірно-континентальний клімат зі зна-

чною кількістю сонячних днів, сполученням морського та степового повітря, 

тепле Чорне море, широкі піщані пляжі, мінеральні підземні води (потенційні 

родовища), а також наявність вільних територій для житлового та рекреаційного 

будівництва, відсутність виробничих об’єктів підвищеної екологічної небезпеки 

тощо, роблять цю територію привабливою для організації курорту місцевого 

значення, системного розвитку курортно-оздоровчої інфраструктури та сприяє 

залученню інвестицій і подальшому соціально-економічному розвитку. 

Забезпечення сталого розвитку курортно-рекреаційної зони (з викорис-

танням місцевих лікувальних-оздоровчих ресурсів, факторів), місцевої тери-

торіальної громади тощо (насамперед, підвищення рівня зайнятості населен-

ня у санаторно-курортній і туристичній сфері) — на довгострокову перспек-

тиву, із супутнім вирішенням проблемних інфраструктурних питань терито-

рії (централізоване водопостачання, водовідведення, благоустрій території 

ради та ін.), за рахунок залучення до місцевого бюджету капіталомістких (у 

тому числі іноземних) інвестицій, тобто бюджетних асигнованій всіх рівнів 

та інших джерел фінансування, що також дасть поштовх розвитку туристич-

но-рекреаційному комплексу у регіоні, і у цілому спрямовано на реалізацію 

державної політики України у сфері санаторно-курортного лікування та 

оздоровлення населення за міжнародними стандартами. 
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Для оголошення природних територій с. Сичавка курортом місцевого 

значення та з метою організації діяльності курорту, відповідно до закону 

України «Про курорти», необхідно: 

– відповідно до ст.7, 15, 16 – провести комплексні дослідження природ-

них лікувальних ресурсів з визначенням їх якості та цінності; 

– відповідно до ст.14 – розробити програму (дорожню карту) розвитку

курорту з економічним обґрунтуванням; 

– відповідно до ст. 8 – підготувати пакет документів – клопотання про

оголошення природних територій курортними: обґрунтування необхідності 

оголошення природних територій курортними; характеристику природних 

лікувальних ресурсів, їх лікувальних факторів, кліматичних, інженерно-

геологічних та інших умов, сприятливих для лікування, медичної реабіліта-

ції та профілактики захворювань, інших цінностей природних територій, що 

пропонуються для оголошення; відомості про місцезнаходження, розміри, 

характер використання та про власників і користувачів природних територій, 

а також відповідний картографічний матеріал. 
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ФІЗИЧНИМ ЧИННИКОМ 

1
Андрєеєв О.В., 

1
Тагунова І.К., 

2
Драгнев М.І., 

2
Падалка С.П.

 

1
Одеський національний медичний університет 

2
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Язиковий мигдалик (ЯМ) є скупченням лімфоепітеліальної тканини і 

частиною лимфоглоткового кільця, якому належить захисна, імуномоду-

лююча, кровотворна функція. Хірургічне видалення піднебінних мигдали-

ків при патологічних змінах лимфоїдної тканини глотки іноді супроводжу-

ється посиленням антигенного навантаження, що призводить до компенса-

торного збільшення ЯМ – гіпертрофії язикового мигдалика (ГЯМ) [1, 2]. 

Розташування мигдалика в зоні механічного, термічного впливу, може 

сприяти перетворенню обмеженого гострого процесу в осередок хронічно-

го ураження. При навантаженнях, що перевищують фізіологічні, може на-

ступити декомпенсація, що супроводжується переважанням проліфератив-

них процесів над процесами альтерації. Проліферативні процеси, призво-

дять до гіпертрофії тканин язикового мигдалика, а будь-які топографічни 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

51 

зміни, призводять до патологічної імпульсації, що погіршує якість життя 

пацієнта, появи скарг на відчуття стороннього тіла в горлі, утруднене ков-

тання, першіння, кашель, що не є специфічним для ГЯМ. При цьому, сту-

пень збільшення ЯМ, корелює зі ступенем клінічних проявів [3, 4]. Слід 

зазначити, що при лікуванні запальних процесів ротової порожнини та ще-

лепно-лицьової ділянки використовують фармакологічні препарати, які 

можуть бути не завжди ефективні та мати побічну дію (алергічні реакції, 

пригнічення органів кровотворення), використання антибіотиків може при-

звести до дісбактеріозу, зниженню локальної імунної відповіді. З метою 

отримання стійкого лікувального ефекту доцільним може бути застосуван-

ня мінеральних вод МВ різного хімічного складу у вигляді полоскань та 

інгаляцій. Це обумовлено відомими гормоно- та іммуномодулюючими вла-

стивостями МВ і їх антимікробною дією (основаною на конкурентному 

антагонізмі автохтонної мікробіоти МВ щодо патогенної мікробіоти поро-

жнини рота та ротоглотки) МВ [5, 6]. 

Мета: покращення якості життя пацієнтів з гіпертрофією язикового 

мигдалика шляхом застосування холодової деструкції та підвищення адап-

таційних можливостей слизової оболонки порожнини рота завдяки засто-

суванню МВ. 

Дослідження було проведено на 76 пацієнтах з ГЯМ, яких було розді-

лено на дві рівноцінні групи – контрольну та основну. У пацієнтів усіх 

груп до кріохірургічного впливу було визначено збільшення об’єму та ма-

си тканин, які утворюють морфологічну основу ЯМ: основної речовини, 

збільшення числа та розмірів прошарків загрублих фіброзних волокон, кі-

лькості жирових клітин, значне розростання слизових залоз. Слизова обо-

лонка (СО) була потоншена та зазнавала дістрофічно-дегенеративних змін. 

Темпи проліферації корелювали з інтенсивністю запалення, причини якого 

багатофакторні. 

Встановлено підвищена реакція та чутливість на мікробні та побутові 

алергени, збільшення вмісту антитіл до тканин ЯМ, зміни мікробіоцінозу 

СО глотки. Після кріохірургічного впливу в обох групах спостерігається 

зменшення об’єму тканин ЯМ. В глибоких шарах частково розсмоктують-

ся, заміщуються здоровими тканинами, поверхневі шари відторгаються з 

утворенням атрофічного рубця або регенерату. Усувається причина пато-

логічної імпульсації, нормалізуються клінічні показники, поліпшується 

якість життя пацієнтів. 

Однак більш стійкий позитивний ефект при лікуванні ГЯМ, досягався 

при додаванні до лікувального курсу комплексу полоскань з МВ «Донат ма-

гнію», покращувався системний імунітет та гормональний фон пацієнтів. 

Наведені авторами дані є підґрунтям для обов’язкового включення до 

комплексу відновлювального лікування пацієнтів з ГЯМ після кріохірургіч-

ного впливу, застосування МВ з бальнеологічно значущим вмістом сульфі-

дів, магнію, гідрокарбонатів тощо. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДИХАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ 

ІЗ ПОСКОВІДНИМ СИНДРОМОМ 
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Коронавірусна інфекція, яка захопила в полон людство, тісно співіснує 

з ним практично два роки, проявляючись з кожним зафіксованим випадком 

різноплановістю клінічної симптоматики. Ураження дихальної системи, ча-

сто зумовлює гострий респіраторний дистрес-синдром у пацієнтів із розгор-

нутою клінічною картиною гострої коронавірусної хвороби, але є достатня 

кількість пацієнтів, які практично не мають клінічних проявів захворювання 

та часто відчувають тривалий дихальний дискомфорт [2]. Згідно статистич-

них даних у пацієнтів, які видужали після коронавірусної хвороби, розвива-

ються фіброзні аномалії. Зокрема, частота виникнення фіброзу легень зале-

http://bioclima.ro/Balneo277.pdf
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жить від тривалості коронавірусної хвороби. Так, у 4 % хворих із тривалістю 

захворювання до одного тижня, спостерігаються фіброзні зміни в легенях, з 

тривалості захворювання більше одного тижня – у 24 % перехворівших та у 

61 %, в яких захворювання тривало більше трьох тижнів [1]. 

Метою дослідження, було встановити ефективність фізичної терапії у 

пацієнтів з виявленими фіброзними змінами в легенях. 

Матеріали та методи. В дослідженні взяли участь 18 пацієнтів, які пере-

хворіли інфекцією SARS-CoV-2 та перебували на амбулаторному спостере-

женні первинної ланки надання медичної допомоги. Серед обстежених було 

– 11 (61,1 %) чоловіків та 7 (38,9 %) жінок. Вік обстежених складав 

38,46±5,34 роки. Функціональний стан дихальної системи оцінювали за до-

помогою спірометрії із визначенням життєвої ємності легень (ЖЄЛ), ди-

хального об'єму (ДО), хвилинної ємності дихання (ХЄД), проб із затримкою 

дихання на вдосі (проба Штанге) та на видосі (проба Генчі). Програма 

фізичної терапії хворих передбачала використання фізичного тренування з 

дозованою ходьбою за індивідуальним режимом, тренування дихальної му-

скулатури за допомогою звукової та дихальної гімнастики, використання 

масажу грудної клітки. 

Згідно зібраного анамнезу в 5 (27,8 %) пацієнтів, клінічні прояви SARS-

CoV-2 інфекції тривали до одного тижня, а у 13 (72,2 %) обстежених – біль-

ше одного тижня. Практично всі пацієнти – 17 (94,4 %) відчували задишку 

при незначному фізичному навантаженні, а 15 (83,3 %) обстежених відчува-

ли дискомфорт у грудній клітці. Обстеження функціонального стану ди-

хальної системи дало можливість оцінити ЖЄЛ, яка становила 79,56±1,67 %, 

що свідчило про недостатню функцію дихання, ДО відповідно становив 

374,53±5,32 мл, ХЄД – 5112,04±15,86 мл. Проби із затримкою дихання пока-

зали час на вдосі (проба Штанге) 24,08±1,32 с, а на видосі (проба Генчі) – 

20,45±1,95 с.  

Ефективність фізичної терапії оцінювали через 14 днів програми. Так, 

15 (83,3 %) пацієнтів після використання програми фізичної терапії не відчу-

вали задишки, тільки 2 (11,1 %) подавали дану скаргу при значному фізич-

ному навантаженні, на дискомфорт в грудній клітці скаржився 1 (5,6 %) 

пацієнт, 14 (77,8 %) пацієнтів такої скарги не подавали. Показники спіро-

метрії після використання програми фізичної терапії, були наступними: 

ЖЄЛ 86,34±2,11 %, що на 6,8 % було більшим, як до лікування, ДО – 

486,32±12,01 мл, ХЄД –6567,21±22,34 мл, що у 1,3 рази було більшим, як до 

лікування. Час проби із затримкою дихання на вдосі (проба Штанге) та на 

видосі (проба Генчі) збільшився до 41,34±1,25 с та до 34,65±2,34 с. 

Таким чином, фізична терапія є надзвичайно важливим та заключним ета-

пом у лікуванні хворих, які перенесли коронавірусну інфекцію, не залежно від її 

наслідків. Ефективність фізичної терапії доведена в даному дослідженні нівелю-

ванням таких симптомів, як задишка та дискомфорт в грудній клітці та покра-

щенням показників, які відображають функціональний стан дихальної системи. 
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Пандемія COVID-19 має масштабний негативний вплив як на соматич-

не так і на психічне здоров’я людей [1, 2]. Велика кількість реконвалесцентів 

мають залишкові наслідки перенесеного гострого процесу та виснажливого 

лікування, а також прояви, так званого, постковідного синдрому. Найбільш 

часто при постковідному синдромі патологічні зміни спостерігаються з боку 

нервової, серцево-судинної, дихальної систем [3, 4, 5]. Відбувається вплив як 

прямих уражаючих ефектів вірусу SARS-CoV-2, так і вплив психосоціально-

го стресу, пов’язаного з пандемією. 

У веденні пацієнтів з постковідним синдромом має бути сформований 

мультидисциплінарний підхід, у тому числі, в питаннях відновлювального 

лікування та реабілітації. Важливою складовою комплексних підходів щодо 

реабілітації зазначеного контингенту хворих є кінезіотерапія. 

Мета дослідження: підвищення ефективності реабілітації пацієнтів з 

постковідним синдромом шляхом застосування у комплексному відновлю-

вальному лікування комбінованої кінезіотерапії. 

Матеріали та методи дослідження: під нашим спостереженням знахо-

дились пацієнти віком від 21 до 68 років з постковідним синдромом, основ-

ними проявами якого були: розлади сну, астенія, тривожний синдром, міал-

гії, артралгії, стрибки артеріального тиску та пульсу, тривалий кашель, голо-

вний біль, задишка, тяжкість за грудиною. 

В комплексному відновлювальному лікування було застосовано комбі-

новану кінезіотерапію за методикою Євміновау поєднанні з дихальною гім-

настикою за індивідуальною програмою залежно від віку пацієнта, ведучих 

симптомів, супутньої патології та фізичної підготовки. Оцінювали стан сер-

цево-судинної, нервової систем та опорно-рухового апарату. 

Результати дослідження: за результатами об’єктивного оцінювання ста-

ну пацієнтів з постковідним синдромом, що отримали комбіновану кінезіо-

терапію у поєднанні з дихальною гімнастикою, мало місце покращення ста-

ну хворих, скорочення термінів непрацездатності. 
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Висновки.  

1. Комбінована кінезіотерапія у поєднанні з дихальною гімнастикою

сприяє: поліпшенню кровообігу і газообміну в легенях,зміцненню м'язового 

корсету, усуненню проявів хронічної втоми, відновленню толерантності до 

фізичного навантаження та збереженню фізичної активності люди-

ни,відновленню метаболізму речовин на клітинному рівні. 

2. Включення комбінованої кінезіотерапії до комплексного відновлюваль-

ного лікування хворих з постковідним синдромом підвищує ефективність терапії. 
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КІНЕЗІОТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ,  

ЩО ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19 

Волошина О.Б., Балашова І.В., Дукова О.Р., Лисий І.С., Найдьонова 

О.В., Бугерук В.В., Збітнєва В.О.,Чайка А.О., Українська К.А. 

Одеський національний медичний університет 

Актуальність проблеми. COVID-19, як і інші інфекційні захворю-

вання, може спричинити погіршення перебігу, загострення чи декомпен-

сацію захворювань серцево-судинної системи, зокрема, артеріальної гі-

пертензії.Окрім того, саме більшість пацієнтів з артеріальною гіпертензі-

єю найчастіше інфікується на коронавірусну хворобу. Ураження ендоте-

лію судин (насамперед коронарних), як ведучий патогенетичний фактор 

коронавірусної хвороби, погіршує перфузію міокарда та, загалом, перебіг 
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артеріальної гіпертензії.COVID-19 провокує системну запальну відповідь 

організму з наростанням ендотеліальної дисфункції та прокоагулянтної 

активності крові. 

У пацієнтів, які нещодавно перенесли COVID-19, спостерігаються бі-

льший об’єм шлуночків, більша маса міокарда лівого шлуночка, менша фра-

кція викиду лівого та правого шлуночків, неконтрольований артеріальний 

тиск, загалом, важкий перебіг хвороби та вищий рівень смертності. 

Світова ситуація, пов’язана з пандемією як додатковий стрес, збільшен-

ня маси тіла й обмеження рухової активності, самостійне припинення при-

йому антигіпертензивних препаратів, неконтрольований підвищений артері-

альний тиск зумовлюють декомпенсацію інших супутніх станів, негативно 

впливають на перебіг артеріальної гіпертензії, сприяють втраті головних 

важелів контролю артеріального тиску. 

Кінезіотерапія, як ефективний метод реабілітації, що заснований на русі 

м’язів та суглобів, застосовується при багатьох захворюваннях та починаєть-

ся відразу після стабілізації стану хворого. Терапія рухом має на меті пок-

ращення функціонального стану пацієнта та збільшення толерантності до 

фізичного навантаження, стимуляцію трофотропних та енерготропних впли-

вів, дозволяє зменшити прояви хронічного стресу, покращити сон та соціалі-

зацію, стабілізувати психоемоційний стан, тощо. 

Мета дослідження. Оцінка стану пацієнтів з артеріальною гіпертензі-

єю, що перенесли COVID-19; формування показань до кінезіотерапії за-

лежно від віку та стану пацієнта, супутньої патології, ступеня вираженості 

патологічних порушень щодо подальшої розробки індивідуальних про-

грам кінезіотерапії. 

Матеріал та методи дослідження. Під нашим спостереження знаходи-

лись хворі віком від 46 до 68 років з артеріальною гіпертензією, що пере-

несли COVID-19. Всіх пацієнтів було обстежено з використанням єдиного 

алгоритму оцінку функціонального стану серцево-судинної, нервової сис-

тем та опорно-рухового апарату. Хворих було поділено на групи залежно 

від віку та стану пацієнта, вираженості патологічних порушень, супутньої 

патології та ураження органів-мішеней, фізичної підготовки.  

Результати дослідження. За оцінкою стану пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією, що перенесли COVID-19 було виявлено хворих з неконтро-

льованим артеріальним тиском, цереброваскулярною реактивністю, під-

вищенням судинного тонусу, мікроальбумінурією та ін. На підставі отри-

маного аналізу здійснюється формування індивідуальних програм кінезіо-

терапії, що буде включене в комплексне відновлювальне лікування зазна-

ченого контингенту хворих.  

Продовження дослідження передбачає оцінку ефективності застосу-

вання індивідуальних програм кінезіотерапії в комплексному відновлюва-

льному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, що перехворіли на 

COVID-19. 
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Коронавірусна хвороба серйозно ускладнює перебіг захворювань сер-

цево-судинної системи, зокрема, артеріальної гіпертензії.  

1. Цілком логічним є виявлення серед хворих, що перенесли

COVID-19, осіб із серцево-судинними захворюваннями, зокрема, з артеріа-

льною гіпертензією. 

2. Створення індивідуальних програм кінезіотерапії з урахування ста-

ну пацієнта, вираженості патологічних порушень, віку, фізичної підготовки 

та супутньої патології, дозволить підвищити ефективність комплексного 

відновлювального лікуваннязазначеного контингенту хворих. 
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З урахуваням епідеміологічних даних, тривожний синдром є другим за 

частотою порушенням з боку психіки після розладів настрою [1]. 

Актуальність роботи зумовлена зростанням кількості хворих з патоло-

гічними тривожними розладами після перенесеного COVID-19 [2]. 

З урахуванням того, що у патогенезі патологічної тривоги суттєве місце 

займає патологічна активація серотонінергічної системи у цілому, й при 

цьому – зростання пресинаптичної чутливісті 5-HT1A рецепторів, доцільним 

є використання небензодіазепінових анксиолітиків, зокрема, Буспірону. Бус-

пірон може вважатися унікальним коректором серотонінергічної медіації [5]. 

Якщо має місце гіперактивність серотонінергічної системи, він стимулює 

пресинаптичні 5-HT1A рецептори, які блокують викид серотоніну, діючи, 

таким чином, як серотонінергічний препарат, впливаючи на важливіші ней-

ромедіаторні механізми розвитку тривожних розладів [5]. 
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Проблема реабілітації хворих з зазначеною патологією вкрай важлива 

за умов роботи сімейного лікаря [1, 2]. 

Мета роботи: дослідити ефективність використання небензодіазепіно-

вих анксиолітиків у комплексній реабілітації хворих з тривожними пору-

шеннями, які розвилися після перенесеного COVID-19. 

Під нашим наглядом знаходилось 43 пацієнта у віці від 50 до 60 років, 

які перехворіли на COVID-19 протягом останніх 6 місяців та звернулися у 

клініку зі скаргами на постійну роздратованість, пришвидшене серцебиття, 

підвищену втомлюваність, передчуття загрози, емоційну напругу. У більшо-

сті хворих були присутні задишка, пітливість, порушення сну та больові си-

ндроми різної локалізації, переважно, головний біль. 

Усі хворі не мали ознак патологічної тривоги до хвороби. 

Крім прискіпливого об'єктивного неврологічного огляду пацієнти 

проходили тестування за госпітальною шкалою тривоги та депресії 

(HADS), яку заповнювали самостійно. Ця шкала є доступною, не потребує 

багато часу та може використовуватися на амбулаторному прийомі сімей-

ного лікаря [1]. 

За оцінкою, згідно шкали HADS, у 67 % пацієнтів було діагностовано 

субклінічно виражена тривога, у 33 % – клінічно виражена тривога. Ці пока-

зники не корелювали з важкістю перебігу перенесеного COVID-19. 

Пацієнти були розподілені на дві групи. I група (контрольна) – 19 хво-

рих та II група (основна) – 24 пацієнта. Обидві групи були ідентичними за 

віком, статтю та вираженістю тривоги. 

В комплекс реабілітаційних заходів хворих I групи було включено ноо-

тропні препарати із седативною дією та інші седативні засоби, у тому числі, і 

рослинні трав’яні збори, які достатньо часто використовуються у загальній 

лікарській практиці. 

 Пацієнти II, основної, групи, приймали небензодіазепіновий анксиолі-

тик Буспірон (препарат Спітомін, фармацевтичної кампанії «Егіс»). Доза 

препарату титрувалася в залежності від вираженості симптомів тривоги. Бу-

спірон добре переносився пацієнтами, не було випадків відміни препарату.  

Після курсу реабілітації було проведено неврологічний огляд, і пацієн-

ти вдруге заповняли госпітальну шкалу тривоги та депресії. 

Найбільш виражений ефект, в результаті, спостерігався в групі, пацієн-

ти якої приймали Спітомін. Так, у 13 пацієнтів (54,7 %) цієї групи після кур-

су реабілітації не було достовірно виражених симптомів патологічної триво-

ги (6-7 балів за шкалою HADS), тоді як у контрольній групі, лише у 26,3 % 

пацієнтів регресували виражені симптоми патологічної тривоги. У 9 пацієн-

тів (37,5 %) основної групи спостерігалася субклінічно виражена тривога (8-

9 балів ), тоді як у контрольній групі цей показник склав 46,7 %. Після курсу 

реабілітації лише у 1 пацієнта основної групи рівень тривожності за шкалою 

HADS залишився клінічно вираженим (10 балів), а в контрольній – 5 хворих 

мали 11 балів за шкалою HADS. 
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1.Використання небензодіазепінового анксіолітику (Буспірону) є ефектив-

ним для корекції тривожних розладів у пацієнтів після перенесеного COVID-19. 

2. Зважаючи на добру переносимість препарату та його ефективність, 

він може широко використовуватися в практиці сімейного лікаря у пацієнтів 

з тривожними розладами після перенесеного COVID-19. 
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Поява COVID-19 і поширення його в світі поставило перед фахівцями 

охорони здоров'я завдання, пов'язані як зі швидкою діагностикою інфекції, 

так і з розробленням реабілітаційних заходів щодо наслідків цієї недуги. Пі-

сля хвороби у всіх пацієнтів зберігається астенізація, слабкість, головний 

біль, задишка, підвищена пітливість і пригнічений настрій. Цей симптомо-

комплекс умовно називають «постковідний синдром». Реабілітація після 

коронавірусу необхідна кожному пацієнту, який перехворів, незалежно від 

ступеня тяжкості захворювання [1‒4].  

В останні роки отримано новий імпульс щодо розроблення і розши-

рення можливостей лікарського електрофорезу і введення препаратів, зок-

рема поліпептиду (кортексину), минаючи гематоенцефалічний бар'єр, що 
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дозволяє в рази знизити фармакологічне навантаження на пацієнта. Ноот-

ропна дія препарату полягає в стимулюванні роботи головного мозку, в 

результаті чого поліпшується пам'ять, стійкість до стресів, розвивається 

здатність концентруватися. 

Метою дослідження є уточнення ефективності ендоназального вве-

дення комплексу водорозчинних поліпептидних фракцій кори головного 

мозку худоби (кортексину) в реабілітації пацієнтів з астенізацією після 

коронавірусу. 

В дослідження було включено 36 пацієнтів у віці від 45 до 62 років піс-

ля перенесеної коронавірусної інфекції, які мали астенічний синдром. Осно-

вна група пацієнтів ‒ 20 осіб, які одночасно із загальноприйнятим лікуван-

ням отримувала ендоназальні введення препарату кортексину щодня протя-

гом 10 днів. Контрольна група пацієнтів (16 пацієнтів) отримувала тільки 

традиційне санаторно-курортне лікування. З метою оцінки психоемоційного 

стану хворих використовували наступні методики: САН (самопочуття, акти-

вність, настрій), шкал тривоги HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) та де-

пресії HDSR (Hamilton Depression Rating Scale), неврологічний огляд, біое-

лектричної активності головного мозку. 

Наприкінці лікування, середній рівень функціонального стану за шка-

лою САН у всіх пацієнтів досягав середньої оцінки, але з більш вірогідною 

динамікою саме у пацієнтів основної групи (оцінка самочуття збільшилась 

до (45,22±1,34) балів (р<0,001), активність ‒ до (47,83±1,53) балів 

(р<0,001), настрій – до (54,17±1,52) балів (р<0,001). Натомість у хворих 1 

групи відповідні показники становили:  самочуття ‒ (34,15±1,22) балів 

(р<0,05), активність ‒ до (25,73±1,49) балів (р<0,05), настрій ‒ до 

(38,22±1,70) балів (р<0,05). 

Після реабілітаційних заходів пацієнти обох груп визначали достовірні 

позитивні зміни за показниками шкал тривоги та депресії HRDS та HARS, 

але саме зменшення проявів тривожно-депресивного синдрому, яке більш 

вираженим було у пацієнтів основної групи (р<0,01).  

Динаміка показників ЕЕГ також мала свої особливості, зокрема, щодо 

позитивного регресу електроенцефалографічних даних в основній групі 

хворих, де мало місце значне перевищення динамічних змін щодо 

контрольної групи, де не спостерігалося вірогідних зсувів показників у 

діапазоні дельта-ритму, тета-ритму, середньої частоти альфа-ритму. 

Таким чином вдалось показати, що залучення до основних реабіліта-

ційних заходів комплексу водорозчинних поліпептидних фракцій кори голо-

вного мозку скота (кортексину) дозволить суттєво покращити процес відно-

влювального лікування пацієнтів с астенізацією після перенесеної коронаві-

русної інфекції. Клінічний ефект ендоназального застосування кортексину у 

вигляді регресу астено-депресивного та тривожного ефекту корелюють з 

прискоренням регресу патологічних змін у ЕЕГ пацієнтів. 
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Розробка індивідуальних програм реабілітації і оздоровлення військовос-

лужбовців, особливо військовослужбовців, які побували в зоні бойових дій, як 

одне з найбільш актуальних завдань що стоїть перед суспільством в сьогоден-

ня і буде стояти в майбутньому. Актуальність викликана тим, що перебування 

на війні відноситься до тієї екстремальної ситуації, коли людина постійно пе-

ребуває у найсильнішому психоемоційному стресі, долаючи його вольовими 

зусиллями. У післявійськовий період майже в усіх учасників бойових дій, не-

минуче, в тій чи іншій мірі, спостерігаються зміни у фізичному і психічному 

стані, виникають умови розвитку посттравматичного розладу. 

Світова статистика показує, що кожен п'ятий учасник бойових дій на-

віть за відсутності яких-небудь фізичних ушкоджень страждає нервово-

психічними розладами, а серед поранених і калік – кожен третій. Але це ли-

ше частина захворювань, які виникають після екстремальних дій. Інші нас-
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лідки починають проявлятися через кілька місяців після повернення до нор-

мальних умов життя. Це різні психосоматичні захворювання. За даними екс-

пертів військово-медичної академії, в учасників бойових дій (в порівнянні із 

здоровими людьми) в два-три рази вище вірогідність таких захворювань, як 

гіпертонічна хвороба, гастрит, виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої 

кишки. Загальний стан здоров'я характеризується слабкістю, запаморочен-

ням, зниженням працездатності, головними болями, болями в серці, сексуа-

льними розладами, порушеннями сну, фобічними реакціями. Здоров'я війсь-

ковослужбовців інвалідів доповнюється також проблемами, які пов'язані з 

отриманим пораненням і травмою. 

Створення індивідуальної програми реабілітації військовослужбовців, 

учасників бойових дій є використання методів фізичної реабілітації, а саме 

включенням в роботу різних практик фізичних вправ (форм рухової актив-

ності) з використанням інформаційних технологій. 

На підставі даних обстеження мультидисциплінарною командою ліка-

рів (терапевта, невролога, психотерапевта, ортопеда, хірурга та інших фахів-

ців, фізичних реабілітологів, нейрофізіологів та психологів) сформувалася 

індивідуальна програма курсу реабілітації з використанням немедикаменто-

зних методів лікування, проводився контроль за її виконанням і, в випадку 

необхідності, її корекція та аналіз ефективності. 

Функціональний стан пацієнтів оцінювали з використанням загальних 

обстежень фахівців і клінічних досліджень. Додатково проводився постура-

льний аналіз, м'язове тестування з оцінкою м'язового тонусу та наявністю 

м’язово-фасціальних дисфункцій, аналіз обсягу рухів, ЕЕГ- та ЕКГ- дослі-

дження та аналіз диполів активності головного мозку з використанням про-

грами LORETA і варіаційна пульсометрія під час тестування реакції вибору. 

Також проводились психологічне тестування пацієнтів. Загальна кількість 

пацієнтів з вересня 2015 р. по травень 2019 р. склало 734 людини.  

Також використовувалася інформаційна система аналізу осанки і еле-

ментарних рухів (об'ємів руху голови) за даними обробки відеозображень. 

Параметри осанки аналізуються двома способами: традиційно, по характер-

них точках на тілі людини і з використанням кібернетичної програми «Ске-

летон». Стан ОДА описати з використанням поняття міофасціальні ланцюга, 

і дозвляє створювати індивідуальні програми реабілітації військовослужбов-

ців. Нині проводиться індивідуальний підбір фізичних вправ з практик Йоги. 

Параметри об'ємів руху голови аналізувалися в трьох площинах: горизонта-

льній, вертикальній, сагітальній, до і після проведення процедур. 

На підставі отриманого досвіду, робимо висновок, що для ефективної 

індивідуально-орієнтованої програми реабілітації, необхідно включати на-

ступні фізичні вправи: усвідомлене дихання та рух, медитативні практики; 

розтяжка м'язів; спеціальні вправи для хребта; комплекс кінезіологічних 

вправ для покращення стану когнітивних функцій; кардіо-тренування; силові 

вправи; спеціальні медичні вправи за наявності травм та поранень.  
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Для практичного проведення зайняття потрібні фахівці, що володіють 

різними фізичними терапевтичними практиками. Виходячи з реальності, це 

важко досягається, тому актуальне впровадження інформаційних медичних 

технологій, у тому числі впроваджений аналіз осанки і елементарних рухів. 

Оптимальний вибір різних видів рухової активності дозволить проводи-

ти оздоровлення ВС за всіма складовими здоров'я впливаючи на різні рівні 

організму: біомеханічному, біохімічному, психофізіологічному, емоційному, 

когнітивному, особистісному, мікро- і макросоціальному.  

Постава людини та елементарні рухи можуть використовуватися в кон-

турі системи управління реабілітації, як ланка зворотного зв'язку. 

Динаміка зміни параметрів осанки і елементарних рухів успішно вико-

ристовувалася для мотивації до оздоровлення і вдосконалення фізичного 

стану, покращення його психологічного і соціального здоров'я. 

На основі проведеного дослідження мультидисциплінарної команди, 

обгрунтовано необхідність використання фізичних вправ з різних практик. 

Використання інформаційних технологій аналізу осанки і елементарних ру-

хів, спрощує роботу по підбору індивідуальних програм реабілітації для усіх 

членів мультидисциплінарної команди є мотивуючим чинником для тих 

осіб, що проходять реабілітацію. 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ  

ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ 

Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М. 

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є важливою медичною 

та соціально-економічною проблемою сучасного суспільства [1,3]. У країнах 

Європи і США захворювання діагностують у від 10 % до 40 % дорослого 

населення, причому ця тенденція до зростання постійно збільшується. Осно-

вою медикаментозної терапії ГЕРХ є проведення кислотосупресивної терапії 

препарати з групи інгібіторів протонної помпи (ІПП). У низки пацієнтів з 

ГЕРХ використання тільки одних ІПП не завжди ефективно [2]. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування ГЕРХ шляхом 

використання в комплексній терапії високомінералізованої сульфатно-

гідрокарбонатної натрієво-магнієвої мінеральної води «Донат Mg» (МВ) та 

ампліпульстерапії. 

Матеріали і методи: 90 хворих на ГЕРХ (без ерозивного езофагіту); 

клінічні, ендоскопічні, статистичні. І група (30 хворих, контроль) – призначали 

стандартний комплекс лікування (дієтичне харчування, препарати групи ІПП у 

стандартному дозуванні); ІІ групі (30 осіб) додатково призначали внутрішній 

питний прийом високомінералізованої сульфатно-гідрокарбонатної натрієво-

магнієвої мінеральної води «Донат Mg». ІІІ група (30 осіб) додатково отри-

мувала внутрішній питний прийом МВ та процедури ампліпульстерапії. Курс 

лікування становив 30 днів. 

Курсове застосування МВ та ампліпульстерапії у комплексному ліку-

ванні хворих на ГЕРХ покращує клінічний перебіг основного захворювання 

(р<0,001), що супроводжується ліквідацією (р<0,001) ознак езофагіту (во-

гнищева або дифузна еритема нижньої третини слизової оболонки стравохо-

ду), відновленням моторно-евакуаторних порушень (недостатність кардіаль-

ної розетки виявлена після лікування у (10,00±5,48) % випадків, дуоденога-

стральний рефлюкс – у (6,67±4,55) % спостережень, проти (53,33±9,11) %) та 

(33,33±8,61) %) випадків до лікування відповідно (р<0,05).  

На відміну від цього у пацієнтів І та ІІ групи вірогідного впливу на 

моторно-ефакуаторні порушення не відмічено, що дало підстави для 

зберігання езофагіту у частини хворих. Так у І групі ендоскопічно продо-

вжувала визначатися вогнищева або дифузна еритема нижньої третини 

слизової оболонки стравоходу у (56,66±9,05) % пацієнтів, у ІІ групі – у 

(30,00±4,83) % осіб. 

Оцінка інтраезофагеального моніторування рН засвідчила зменшення 

частоти «кислих» рефлюксів у 4,7 рази (р<0,001) в осіб ІІІ групи, у 3,2 рази у 

пацієнтів ІІ групи (р<0,003) та тільки у 2,1 рази (р<0,05) – у хворих, що 
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приймали тільки антисекреторну терапію, що відбувалося на тлі зниження 

рН шлунку >4 од. у всіх групах спостереження. 

Отримані ефекти можуть призвести до підвищення ефективності 

лікування ГЕРХ, в тому числі її рефрактерної форми,профілактиці 

ускладнень ГЕРХ, зниження медикаментозного навантаження та, 

відповідно, мінімізації побічних ефектів та покращення якості життя 

хворих. 
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ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

МІНЕРАЛЬНИХ ВОД СХІДНИЦЬКОГО РОДОВИЩА 

 

Заболотна І.Б. 

 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та ку-

рортології МОЗ України» 

 

Лікування мінеральними водами (МВ) — один з найстаріших методів 

немедикаментозного лікування, що залишається актуальним і в наш час [1]. 

Багатокомпонентний, збалансований самою природою склад мінераль-

них вод дозволяє широко використовувати останні для лікування і профілак-

тики багатьох патологічних станів. Україна багата водами різних гідро-

хімічних типів, в тому числі МВ із підвищеним вмістом заліза [2]. 

Мета застосування МВ при залізодефіцитній анемії (ЗДА) полягає у 

введенні заліза в кількості, необхідному для нормалізації рівня гемоглобіну 

та поповнення депо заліза в організмі людини тому [3]. 

Саме тому метою дослідження було вивчення потенційних терапевтич-

них ефектів від внутрішнього застосування мінеральних вод джр. № 15 та 

№ 13 Східницького родовища смт. Східниця Дрогобицького району Львівсь-

кої області. 
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Відповідно до мети дослідження нами було обстежено 60 хворих на 

залізодефіцитну анемію легкого ступеня тяжкості, що надійшли на санатор-

но-курортне лікування. У динаміці до та після лікування досліджувався 

клінічний перебіг захворювання, оцінювали загальний аналіз крові, рівень 

сироваткового заліза, залізо-зв'язувальну здатність сироватки крові, рівень 

сироваткового феритину та трансферину. 

При надходженні на лікування хворі рандомізовано були розподілені на 

три групи. І група – 20 осіб, що отримували стандартне лікування (дієтотерапія, 

бальнеотерапія). ІІ група – 20 осіб, що додатково до стандартного лікування 

отримували слабкомінералізовану (М0,27) гідрокарбонатну різного катіонного 

складу (натрієва, кальцієво-натрієва, кальцієва та натрієво-кальцієво-магнієва), 

слабколужну, холодну, з підвищеним вмістом органічних речовин (вуглець 

органічний 20,05 мг/л) та заліза (29,20 мг/л) МВ джр. № 15. ІІІ група – 20 осіб, 

що додатково до стандартного лікування отримували слабкомінералізовану 

(М0,31) гідрокарбонатну різного катіонного складу, слабколужну, холодну, з 

підвищеним вмістом органічних речовин (вуглець органічний 11,00 мг/л) та 

заліза (14,00 мг/л) МВ джр. № 13. Курс лікування – 21-24 дні. 

Внутрішній курсовий прийом залізистих МВ джр. № 15 та№ 13 надавав 

односпрямованого позитивного впливу при лікуванні хворих на ЗДА легкого 

ступеня тяжкості. Це виражалося у вірогідному поліпшенні клінічних ознак 

захворювання, а саме – зменшенням загальної слабкості, швидкої втоми 

(р<0,001), роздратованості та сонливості (р<0,003), запаморочення та голов-

ного болю (р<0,003), що майже не відрізнялося між групами.  

У загальному аналізі крові при прийомі МВ джр. № 15 ми спостерігали 

вірогідне підвищення рівня гемоглобіну (р<0,02) та еритроцитів (р<0,02), 

нівеляцію явищ гіпохромії у вигляді відновлення середнього об’єму еритро-

цитів (р<0,02), середнього вмісту (р<0,05) та середньої концентрації ге-

моглобіну в еритроциті (р<0,01). Це супроводжувалося достовірним підви-

щенням сироваткового заліза (р<0,05) та поповненням його депо у вигляді 

зростання рівня феритну (р<0,001) в межах фізіологічної норми.  

Лікувальні ефекти МВ джр. № 13 були виражені декілька меншою мірою, 

що, на наш погляд, пов’язано з меншим вмістом заліза у даній МВ, але пози-

тивні зрушення були вірогідні. Так, прийом даної МВ, призвів до підвищення 

рівня гемоглобіну (р<0,05) та еритроцитів (р<0,05), відновлення середнього 

об’єму еритроцитів (р<0,05), середнього вмісту (р<0,05) та середньої концен-

трації гемоглобіну в еритроциті (р<0,02), щовідбувалося на тлі відновлення 

показників обміну заліза (р<0,05) та поповненням його депо (р<0,001). 

Отже, проведені дослідження патогенетично обґрунтовують застосу-

вання даних МВ у хворих з залізодефіцитною анемією легкого ступеня. 

Слід сказати, що впродовж всього дослідження ми спостерігали добру 

переносимість питного лікування та відсутність побічних ефектів, що мо-

жуть бути пов’язані з вживанням залізовмісних препаратів/речовин щодо 

шлунково-кишкового тракту. 
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Таким чином, включення залізистих МВ Східницького родовища до 

комплексного лікування ЗДА на етапі санаторно-курортного лікування доз-

воляє відновити показники червоної крові на тлі поліпшення обміну заліза та 

поповненням його депо. Отримані результати патогенетично обґрунтовують 

використання даних МВ з лікувально-профілактичною метою.  
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Одним з пріоритетних напрямків військово-медичної доктрини України 

є створення цілісної системи фізичної, психосоматичної і соціальної ре-

абілітації для повернення постраждалих у найкоротший термін у військові 

лави або до трудової діяльності. 

Відомо, що медична реабілітація (МР) грає суттєву роль у відновленні 

боєздатності у військовослужбовців, адже вона дозволяє значно знизити час-

тоту ускладнень у поранених, прискорити терміни одужання, зменшити час-

тку військовослужбовців-інвалідів, істотно зменшити прояви психосоматич-

них і поведінкових розладів [1, 2]. 

Поряд з розробленими методами фізичної та психологічної  реабілі-

тації, необхідною є розробка диференційованих комплексів медичної ре-

абілітації пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами (ПТСР) з 

урахуванням супутньої соматичної патології на етапі санаторно -

курортного лікування. Досить часто у цієї категорії пацієнтів зустріча-

ються залишкові явища чи наслідки закритої черепно-мозкові травми 

(ЗЧМТ) [3]. 

Саме тому метою дослідження було вивчення ефективності високото-

нової терапії у комплексному лікуванні військовослужбовців з ПТСР та нас-
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лідками закритої черепно-мозкової травми на санаторно-курортному етапі 

реабілітації. 

Відповідно до мети і завдань дослідження нами було обстежено 50 вій-

ськовослужбовців-комбатантів з ПТСР та наслідками закритої черепно-

мозкової травми, що надійшли на ранню санаторно-курортну реабілітацію 

одразу після виписки з госпіталів. Всі хворі – чоловіки, середній вік – 

(29,43±5,86) років. З метою всебічної оцінки психоневрологічного стану 

хворих використовували шкали тривоги HARS (Hamilton Anxiety Rating 

Scale) та депресії HDSR (Hamilton Depression Rating Scale), неврологічний 

огляд, ультразвукову доплерографію, транскраніальне дуплексне сканування 

(ТКДС), електроенцефалографію (ЕЕГ). 

Серед ознак порушення психологічного стану найбільш часто зустріча-

лися порушення сну (96,0 %), емоційну лабільність (94,0 %), роздратованість 

(92,0 %), нездатність розслабитися (88,0 %), замкнутість та байдужість 

(82,0 %), пригнічений настрій (80,0 %), тривожне сприйняття повсякденних 

життєвих подій (88,0 %); відзначалися соматичні симптоми тривоги у вигля-

ді безпричинного тремтіння в тілі (84,0 %), суб'єктивного відчуття серцебит-

тя (78,0 %), брак повітря (76,0 %), «грудки в горлі» (70,0 %).  

При надходженні на відновлювальне лікування,згідно зі шкалами 

HARS та HRDS, у хворих був визначений середній рівень тривоги 

((19,18±2,55) бали) та депресії ((15,28±1,65) бали). 

При неврологічному огляді були виявлені майже всі основні клінічні нев-

рологічні синдроми, які обмежують життєдіяльність постраждалих: чутливі 

порушення (24,0 % осіб), пірамідна недостатність (28,0 % хворих), вестибуляр-

ний (36,0 % осіб) та ліквородинамічний синдром (54,0 % осіб) та синдром веге-

тативних порушень (74,0 % осіб). У більшості випадків (76,0 %) у кожного хво-

рого було наявне поєднання декількох синдромів з різним ступенем проявів. 

При проведенні ЕЕГ були виявлені значні зміни спонтанної біоелек-

тричної активності головного мозку, що носили дифузний характер та вира-

жалися у підвищенні (р˂0,05) інтенсивності в діапазоні дельта, тета-ритму, 

зниженні інтенсивності в діапазоні альфа-1-ритму у всіх областях мозку 

двох півкуль, а також мали тенденцію до зниження (р˃0,05) значення показ-

ників альфа-ритму. 

При обстеженні з використанням ультразвукової доплерографії виявле-

но ангіоспазм та утруднення венозного відтоку з порожнини черепа. За аб-

солютними значеннями швидкісних показників було виявлено певне зни-

ження лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) у середніх мозкових артеріях 

(СМА) та у вертебро-базилярному бассейні (р˂0,05). 

Таким чином, у військовослужбовців – учасників АТО з ПТСР та 

наслідками ЗЧМТ на етапі ранньої реабілітації формування наслідків ЧМТ 

супроводжується нейродинамічними розладами, у т. ч. порушенням кірково-

підкіркових, міжпівкулевих нейрональних зв’язків та змінами церебральної 

гемодинаміки. Це потребує якнайшвидшого медичного втручання з метою 
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попереджання розвитку травматичної хвороби мозку не тільки на госпіталь-

ному етапі, але й на етапі ранньої санаторно-курортної реабілітації з викори-

станням природних та преформованих чинників. 

Для цього при надходженні на санаторно-курортний етап реабілітації 

пацієнти були розподілені на 2 групи. 

1 група – 25 хворих з ПТСР та наслідками закритої ЧМТ, що отримува-

ли у комплексному лікуванні (дієто-, клімато-, бальнеотерапія, фізична те-

рапія) різні види групової та індивідуальної психотерапії. 

2 група – 25 хворих з ПТСР та наслідками закритої ЧМТ, що отримува-

ли у комплексному лікуванні (дієто-, клімато-, бальнеотерапія, фізична те-

рапія) різні види групової та індивідуальної психотерапії та високотонову 

терапію від апарату HiTop за загальним “віталізуючим” режимом із додатко-

вим розташуванням електрода у шийно-комірцевій зоні. 

Використовували апарат «HiTop-184» (фірма GBO, Німеччина). Всі па-

раметри ВТ-терапії добирались індивідуально з урахуванням частоти, сили 

струму, загальної потужності у ватах. Тривалість перших 2–3 процедур — 

40 хв, наступних — 60 хв, на курс 10–12 процедур. 

Протягом лікування в обох групах пацієнтів спостерігалася позитивна 

динаміка психопатологічної симптоматики у вигляді позитивної трансфор-

мації структурно-особисто обумовлених форм реагування та проявів хворо-

би у напрямку більшої адаптивності (р<0,05), відмічено протитривожний й 

антидепресивний ефекти, що підтверджено вірогідними змінами за шкалами 

HRDS та HARS, яке було більш виражене було у 2 групі (р<0,01). 

Наприкінці відновлювального лікування спостерігалася позитивна ди-

наміка суб’єктивних та об’єктивних симптомів захворювання, яка найбіль-

шою мірою була притаманна пацієнтам, що отримували ВТ-терапію у 

порівнянні з групою контролю, що виражалося у зменшенні асиметрій сухо-

жильних рефлексів з кінцівок (p<0,05), зменшення кількості пацієнтів з по-

хитуваннями у позі Ромберга (p<0,05), покращенням чутливості (p<0,05) і 

зменшенням болісності паравертебральних точок (p<0,001), нівелюванням 

вегетативно-трофічних порушень (p<0,001).  

При аналізі показників ЕЕГ позитивний регрес електроенцефало-

графічних даних в 2 групі виражався у зниженні інтенсивності в діапазоні 

тета-ритму (р<0,05) в лобній ділянці двох півкуль на тлі підвищення інтен-

сивності в скроневій області (р<0,05),підвищенні частоти альфа-ритму в по-

тиличних областях двох півкуль (р<0,05), а саме в діапазоні альфа 1-ритму, 

чого не спостерігалося у пацієнтів групи контролю. 

З боку показників церебральної гемодинаміки у 2 групі спостереження 

відбувалося збільшення (р<0,05) швидкісних параметрів кровотоку і зни-

ження периферичного опору в окремих судинах каротидного і вертебробази-

лярного басейнів (р<0,05)та нівелювання ознак венозної дисциркуляції за 

рахунок покращення венозного відтоку по прямому синусу (р<0,05), чого не 

відзначалось у пацієнтів 1 групи. 
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Таким чином, включення до реабілітаційних заходів на етапі санаторно-

курортного лікування високотонової терапії у пацієнтів з ПТСР та наслідка-

ми ЗЧМТ дозволяє знизити реактивну та особистісну тривожність, покращи-

ти емоційний статус хворого, зменшити астено-вегетативний, вестибуло-

атаксичний та цефалгічний синдроми, гармонізувати біоелектричну актив-

ність головного мозку, відновити церебральну нейро- та гемодинаміку. 

Список використаних джерел 

1. Гавловський О.Д. Забезпечення вторинною медичною допомогою та

санаторно-курортним лікуванням учасників АТО / О.Д. Гавловський, 

І.А. Голованова // Світ медицини та біології. 2019. № 4 (70). С. 50–55. 

2. Психологічні особливості хворих та інвалідів унаслідок сполучної

черепно-мозкової травми / Д.Д. Богуславський, К.О, Суганяк, О.М. Мороз // 

Український вісник медико-соціальної експертизи. 2017. № 2 (24). С. 23–28. 

3. Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойо-

вих дій. Посттравматичний стресовий розлад / За ред. К.Д. Бабова, 

І.Я. Пінчука, В.В. Стеблюка. Одеса, «ПОЛІГРАФ», 2015. 240 с. 

ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ В МЕТОДИКАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 ЛОР ПАТОЛОГІЇ ТА БРОНХОЛЕГЕНЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ 

Зейкан С.С. 

ТОВ БПС «Теплиця» 

Хвороби органів дихання – медико-соціальна проблема, а поява нового 

захворювання COVID-19 і його швидке поширення світом поставило перед 

фахівцями охорони здоров’я завдання не тільки пов’язані із запобіганням, 

швидкою діагностикою інфекцій та наданням швидкої медичної допомоги, 

але й реабілітації таких хворих у санаторно курортних умовах. 

Метою є вдосконалення реабілітаційно профілактичних заходів щодо 

відновлювального лікування хворих із захворюванням органів дихання та 

пацієнтів, які перенесли гострі респіраторні захворювання в тому числі 

COVID-19 на санаторному етапі реабілітації, максимально ефективне ком-

плексне та патогенетично виправдане використання природньо лікувальних 

чинників, що ними володіють санаторії Теплиця та Боржава, а також впро-

вадження в практику санаторного закладу лікувально-профілактичного ком-

плексу із застосуванням новітніх методів не медикаментозної терапії. 

Об’єм реабілітаційно лікувальних заходів при ЛОР патології та бронхо-

легеневих захворювань в санаторіях Теплиця та Боржава: 

1. Санаторний режим І–ІІІ ст.

2. Дієта № 15
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3. Кліматотерапія 

4. Аеротерапія 

5. Руховий режим: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна фізкуль-

тура з елементами дихальної гімнастики, теренкур, нордична хода, ближній 

туризм 

6. Апаратна фізіотерапія: електрофорез або іонофорез лікувальних за-

собів, УЗТ, гальванізація, терапія синусоїдально модульованими струменя-

ми, магнітотерапія, лазеротерапія, ультра-фіолетове опромінення, грязеліку-

вання, бальнеотерапія, теплотерапія, фітотерапія, аерозольна терапія. 

7. Масаж грудної клітки (вібраційний, класичний, сегментарний.). 

Достатньо великого значення в санаторіях Теплиця та Боржава нада-

ється аерозольній терапії для проведення якої було закуплено сучасне об-

ладнання, для роботи яких застосовуватимуться термально мінеральні роз-

ведені води та випарена сіль з мінеральної води свердловини №18-Т родо-

вища «Теплиця». 

В серпні 2021 року був укладений договір з ДУ «Український науково 

дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» що-

до проведення клінічних випробувань «Дослідження динаміки клініко-

функціональних показників у пацієнтів з хронічними захворюваннями орга-

нів дихання під впливом зовнішнього застосування підземних термальних 

мінеральних розведених вод та випареної солі з мінеральної води свердло-

вини № 18-Т родовища «Теплиця» Закарпатської області» на базі санаторіїв 

Теплиця та Боржава. Мінеральні води відносяться до найбільш безпечних і 

доступних засобів немедикаментозного лікування. Багатовіковий досвід ус-

пішного застосування мінеральних вод в лікуванні хворих з різноманітною 

патологією, у тому числі із хворобами органів дихання, обумовлює необхід-

ність поглибленого вивчення механізму дії інгаляцій мінеральними водами і 

впровадження методів бальнеоаерозольтерапії в клінічну практику. 

Структура та тривалість комплексу патогенетично обґрунтованого ре-

абілітаційного лікування визначатиметься лікуючим лікарем індивідуально 

відповідно до нозології, характеру та тривалості попереднього лікування, 

клінічного стану хворого на момент звернення та наявності супутньої па-

тології. 

Таким чином, основою проведення реабілітаційних заходів повинна бу-

ти індивідуальна багатопланова програма фізичної реабілітації, в якій врахо-

вані індивідуальні особливості пацієнта, виразність наявних обмежень жит-

тєдіяльності та працездатності, перелік і характер проведених реабілітацій-

них заходів їхню тривалість. Комплексне відновлювальне лікування на ос-

нові галоаерозольтерапії та інгаляцій термальними та мінеральними водами 

санаторіїв Теплиця та Боржава у поєднанні із іншими процедурами веде до 

покращення процесів вентиляції і газообміну, стабілізації стану організму та 

відновлення його функціональних можливостей. 
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ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Кабанцева А.В. 

Донецький національний медичний університет МОЗ України 

Здоров’я людини є найдорожчим скарбом і головною умовою 

економічного розвитку країни, а також одним із ключових вимірів гарної якості 

життя та соціальної інклюзії. І значна частка відновлення втраченого здоров’я 

належить процесу реабілітації, який останнім часом активно розроблюється в 

Україні на державному рівні, а саме: прийнято Закон України «Про реабілітацію 

у сфері охорони здоров’я», відпрацьовуються відповідні урядові підзаконні акти 

до Закону. У даних документах перевага надається мультидисциплінарному та 

пацієнтоцентричному підходам, де психологічна допомога є однією із ключових 

складових роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Поряд із цим, слід 

підкреслити, що ураховуючи турбулентний час в якому живуть сучасні люди, 

соціально-економічні негаразди, інформаційно-психологічна війна, то пацієнт, 

крім основної патології, за якою потребує реабілітації та психологічної 

підтримки, може мати ряд інших психологічних проблем, що тим чи іншим 

чином впливають на його одужання, а це зачапає і точну постановку 

реабілітаційного діагнозу. Тому актуальним є не тільки психологічна допомога, 

а розбудова та організація клінічної психологічної реабілітації, так як мова йде 

про хвору особистість із певними змінами у психічному здоров’ї та 

психологічному благополуччі. 

Метою є дослідити актуальні психологічні проблеми пацієнтів, що про-

ходять курс комплексної медичної реабілітації та визначити основи розвитку 

клінічної психологічної реабілітації. 

Дослідження проводилося на базі державного закладу «Науково-

практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» 

(Центр) у рамках виконання НДР за замовленням МОЗ України «Розробка 
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системи реабілітації медико-психологічного спрямування особам в умовах 

інформаційно-психологічної війни» (2020–2022 рр., № держреєстрації ˗ 

0120U101304). У дослідженні прийняли участь 98 респондентів, які проходили 

курс реабілітації з хронічною неврологічною патологією, зокрема з вертебро-

генними і судинними захворюваннями. Вікова категорія 19–67 років. Середній 

вік – 42 роки. Методи дослідження: аналіз нормативно-правових документів, 

клінічна бесіда, тестування, анкетування, психологічне консультування. 

Під час первинної психологічної консультації пацієнтам надавалися за-

питання щодо наявності психологічного дискомфорту пов’язаного з їх хво-

робою. 86 осіб (87,7 %) відповіли, що у них відносно все добре і скарг до 

психолога не мають, 12 осіб (13,3 %) відмічали певні скарги на втому, емо-

ційну напругу, конфлікти з близькими чи колегами, хвилювання щодо май-

бутнього, ці проблеми не вирішували самостійно, за допомогою до психоло-

га не зверталися, але відмічали, що це певним чином впливає на їх одужан-

ня, бо мають хвилювання та постійні думки стосовно своїх проблем. За ре-

зультатами анкетування щодо вивчення потенціалу психологічних ресурсів 

пацієнтів і їх відновлення визначено, що 35 % (34 осіб) зовсім не мали знань 

стосовно цього питання, 44 % респондентів (43 особи) мали обмежений рі-

вень знань, і лише 11 осіб (12 %) мали достатній рівень знань, але майже не 

приділяли цьому достатню кількість часу через певні життєві обставини.  

Всі пацієнти пройшли комплексне психологічне обстеження за резуль-

татами якого 29 респондентів мали негативну самооцінку емоційного стану, 

високу тривожність, низький рівень стресостійкості, виявлення проявів нев-

ротичних розладів, тому цим респондентам було рекомендовано додаткове 

(поглиблене) діагностичне обстеження за допомогою розробленого авторсь-

кого психодіагностичного комплексу (табл.). 

Таблиця 

Прояви психологічного стану пацієнтів за результатами первинної діагностики 

Показник Інтенсивність прояву серед респондентів 

Негативна самооцінка емоційного стану 21,42 % 

Нервово-психічна напруга 29,58 % 

Прояви невротичної депресії 25,5 % 

Прояви астенії 26,52 % 

Прояви тривоги 30,6 % 

За результатами поглибленого психологічного обстеження із 29 респо-

ндентів (які були взяті за 100 %) 13 осіб (44,2 %) мали прояви окремих ознак 

посттравматичного стресового розладу, 11 осіб (37,4 %) – прояви посттрав-

матичного стресового розладу. Вивчення копінгової поведінки, як одного із 

факторів розподілу особистісних ресурсів показав, що більшість респонден-

тів (51 %) мали середній рівень адаптаційного потенціалу, який характеризу-

ється пограничним станом особистості, тобто при виникненні додаткових 

стрес-факторів, що неминучі в сучасних умовах, можуть призвести до розви-
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тку дезадаптації клієнта. Для 35 % респондентів притаманна наявна дезадап-

тація копінгової поведінки, тобто нездатність справлятися зі стресом і не 

вмінням відновлювати свої психологічні ресурси, що призводить до розвит-

ку посттравматичного стресового розладу. Таким чином, 24 особам, майже 

четвертій частині від загальної вибірки, рекомендована консультація психіа-

тра для уточнення клінічної картини психотравматичного стресового розла-

ду, із 10 клієнтами (11 % від загальної вибірки) було проведено психокорек-

ційні сесії за встановленими запитами психосоматичного ґенезу. 

Особи, які отримують комплексну реабілітацію мають ряд психологічних 

проблем, на які вони не звертають увагу, розуміють що щось їм заважає, але 

не розуміють що саме. Стосовно відновлення психологічних ресурсів, то це 

питання взагалі занадто є складним для нашого населення. Але детальна, пок-

рокова робота психолога з клієнтами, дає свої результати. Пацієнти починають 

довіряти психологу, щиро розповідати про свої хвилювання, страхи та триво-

ги, що заважають їм жити в повну міць та радіти кожному дню. Власно вба-

чають ефективність корекційних сесій та покращення душевного самопочуття. 

А тому психологічна допомога повинна бути ширшою – клінічною психологі-

чною реабілітацією пацієнтів з відповідною підготовкою кваліфікаційних фа-

хівців, що сьогодні також має певні непорозуміння та недоліки. 

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони 

здоров’я» у розділі 1-му, статті 1 наводиться, що «…Психологічну допо-

могу в реабілітації здійснює клінічний психолог (психолог, психотера-

певт) у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди», тоді як у 

цьому законі ст. 21 зазначається «До надання психологічної допомоги в 

роботі мультидисциплінарної команди залучаються фахівці, які мають 

вищу освіту за спеціальностями «Психологія» та/або «Медична психоло-

гія», з досвідом роботи у закладах охорони здоров’я та/або у реабілітацій-

них закладах не менше одного року». Отже, мова про клінічного психоло-

га зовсім не йде. Тобто або зроблено упущення, або відбувається певна 

підміна понять. Також, слід звернути увагу ще на те, що спеціальності 

«Психологія» і «Медична психологія» мають радикальне різне змістовне 

наповнення освітніх програм. І у Національному класифікаторі професій 

України ДК 003:2010 є такі професії як-от: практичний психолог та лікар-

психолог, а посада клінічного психолога про якого йде мова у законі від-

сутня. Але якщо, ми орієнтуємося до світових стандартів, зокрема з орієн-

тиром на європейські підходи, то в країнах ЄС є клінічний психолог, а 

посади лікаря-психолога такої не має. 

Отже, основами клінічної психологічної реабілітації є: психологічну 

роботу з пацієнтом, як із хворою особистістю повинен проводити клінічний 

психолог, з повним психодіагностичним обстеженням задля повноцінної 

об’єктивізації стану людини, яка потребує реабілітації; психологічна діагно-

стика повинна включати оцінку психоемоційного стану, розвитку когнітив-

них процесів, виявлення індивідуально-психологічних особливостей, вста-
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новлення особистісних ресурсів та рівня якості життя; задля ефективної ро-

боти і висококомпетентної діяльності повинна бути освітня підготовка клі-

нічних психологів, чітка структура їх додаткової освіти, післядипломного 

удосконалення компетенцій. 

Результати дослідження показують низький рівень психологічної культу-

ри населення і високу кількість психологічних проблем у останніх, що дійсно 

стають перепонами відновлення втраченого здоров’я і які потребують нагаль-

ного вирішення з метою попередження розвитку психосоматичної патології. 

Розбудова напрямку клінічної психологічної реабілітації надасть мож-

ливості здійснення комплексної психологічної діагностики актуального пси-

хоемоційного стану пацієнта, що сприятиме постановці більш чіткого реабі-

літаційного діагнозу, розробки ефективної системи реабілітації і швидкого 

відновлення фізичного та психічного здоров’я людини, чіткого і вивіреного 

алгоритму дій фахівців. 

Задля реалізації розбудови клінічної психологічної реабілітації актуа-

льними питаннями є: урегулювання нормативно-правових документів, удо-

сконалення освітньої системи базової підготовки психологів, отримання ни-

ми фахової спеціалізації, розширення можливостей і здійснення державної 

нормалізації післядипломного удосконалення професійних компетенцій.  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ 

 

Кабанцева А.В., Жогіна О.О. 

 

Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-

діагностичний центр МОЗ України» 

 

У період сьогодення, що характеризується наявністю інформаційно-

психологічної війни та озброєного конфлікту на сході України відзнача-

ється суттєве зростання населення, які зазнали впливу інформаційно-

психологічної турбулентності. Поряд із хронічною патологією, зокрема у 

пацієнтів неврологічного профілю відмічаються великі моральні та психо-

логічні страждання (травми), що були перенесені внаслідок впливу інфор-

маційної містифікації, навмисного поширення дезінформації, проживан-

ня/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової 

окупації, внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживан-

ня/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у 

полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва близької людини 

1. Такий життєвий досвід може супроводжуватися різними формами 

відхилень психоемоційного стану, розвитку пограничних психічних 
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розладів. Переважаючими емоціями даних осіб є тривога, страх, паніка, 

дратівливість, безпорадність, що переростають у невротичні, пов'язані зі 

стресом, розлади (панічний, змішаний тривожний і депресивний, сомато-

формний розлади) 2, 3, а також загостренням хронічних хвороб. Таким 

чином, нагальною проблемою виступає розробка системи нейрореабілітації 

медико-психологічного спрямування, а саме на ряду з реабілітацією основ-

ної патології, необхідним є виявлення провідних симптомокомплексів, ро-

зробка структурно-функціональної моделі, формування та проведення 

комплексної корекції психологічних, психічних, психосоматичних проявів 

у наслідок інформаційно-психологічної війни.  

Метою є представлення власної системи організації нейрореабілітацій-

ної допомоги в умовах інформаційно-психологічної війни. 

Матеріал і методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація та 

порівняння відомостей науково-методичної літератури з проблематики дос-

лідження. 

Реабілітація є невід`ємною частиною загального охоплення послугами 

охорони здоров`я поряд зі зміцненням здоров`я, профілактикою захворю-

вань, лікуванням та паліативною допомогою. У всьому світі зі зміною тен-

денцій у сфері охорони здоров`я і демографії, які задаються високими тем-

пами зростання поширеності неінфекційних захворювань і старіння насе-

лення, зростає потреба реабілітаційної допомоги 4, 5. Особливістю су-

часної неврологічної патології є почастішання переходу гострих форм за-

хворювань у рецидивні та хронічні. Ці захворювання є причинами знижен-

ня (обмеження) життєвих та соціальних функцій, соціально-економічних та 

психологічних негараздів у суспільстві. У зв`язку з цим, організація своє-

часної діагностики та проведення відновлювальних заходів стає одним із 

першочергових завдань нейрореабілітаційної допомоги, що полягає у від-

новленні життєвих функцій людини за допомогою мультидисциплінарних 

методів відновлювального лікування та вироблення системи адаптації при 

незворотних змінах, викликаних патологічним процесом. Тому метою ней-

рореабілітації виступає створення оптимальних умов для активної участі 

пацієнта в житті суспільства, соціально-побутова адаптація і в кінцевому 

підсумку поліпшення якості життя як самого хворого, так і його родичів.  

Одне з найважливіших умов ефективної реабілітації – дотримання му-

льтидисциплінарного принципу її проведення. Для реалізації даного прин-

ципу необхідна наявність мультидисциплінарних бригад (МДБ), на етапах 

стаціонарної, амбулаторної та домашньої реабілітації 5. 

Переваги ведення пацієнта за допомогою МДБ є: 

 більш активна участь кожного фахівця – члена МДБ;

 можливість всіх членів МДБ брати участь в плануванні і проведенні ре-

абілітації;

 велика професійна зацікавленість у діяльності медичних сестер;
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 оптимальні умови для підвищення кваліфікації фахівців-члени МДБ; 

 економія робочого часу; 

 підвищення мотивації пацієнта до реабілітації; 

 залучення до процесу реабілітації самого пацієнта і його родичів;  

 нормалізація психоемоційного стану пацієнта і його родичів. 

На базі відділення нейрофізіології нейрореабілітації державного закла-

ду «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр 

МОЗ України», що надає високоспеціалізовану реабілітаційну допомогу 

хворим з органічними ураженнями центральної та периферичної нервової 

системи, а саме хворим, які потребують відновлювального лікування після 

мозкових інсультів, травматичних пошкоджень головного та спинного моз-

ку, периферичних невропатій і плексопатій, вертеброгенних синдромів про-

водиться комплексна медико-психологічна нейрореабілітація. У рамках від-

ділення створена постійно діюча мультидисциплінарна нейрореабілітаційна 

«бригада» у складі завідувача відділення (лікаря невропатолога), лікаря фізі-

отерапевта, фізичного терапевта, практичного психолога, сестри медичної 

старшої, сестри медичної з ЛФК та інших фахівців за потребою конкретного 

випадку (лікар психіатр, лікар терапевт, кардіолог, ендокринолог).  

«Бригадний» принцип організації реабілітаційної допомоги дозволяє 

комплексно оцінити стан хворого на початку реабілітації, сформувати план 

проведення реабілітаційних заходів і оцінити їх ефективність в динаміці.  

Ураховуючи інформаційно-психологічні виклики сьогодення реабілітація 

пацієнтів у відділенні розпочинається після клінічного огляду лікаря невропа-

толога, консультації практичного психолога та комплексного обстеження за 

індивідуальною програмою реабілітації згідно мети та завдань, що включає 

ультрасонографічні та функціональні дослідження нервової системи.  

Значна частка всього процесу реабілітації відводиться роботі практично-

го психолога з пацієнтом, починаючи з етапу діагностики, метою якого є ви-

явлення актуальних психологічних проблем хворої особи до відновлення його 

оптимального психологічного балансу та самопочуття. Мета практичного пси-

холога – своєчасне виявлення предхворобливих непсихотичних проявів, деза-

даптивних ознак, попередження розвитку психічних розладів через корекцію 

особистісного реагування, розвитку позитивно-адаптивних варіантів реагу-

вання на психогенні чинники і подразники. Відповідно до кожної нозологічної 

групи пацієнтів проводиться особиста психологічна діагностика за затвердже-

ною методологією. Диференційна діагностика та індивідуальна робота з паці-

єнтами надає можливість оцінити їх психоемоційний стан, когнітивні процеси, 

відношення до хвороби, особистісні ресурси, що у подальшому сприяють фо-

рмуванню максимально повної програми реабілітації пацієнта, його фізичного, 

психічного здоров’я та психологічного благополуччя.  

Загальна оцінка реабілітаційних заходів проводиться за результатами 

виконання індивідуальної програми та обстежень по завершенню курсу реа-
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білітації пацієнта (клінічний огляд лікаря невропатолога, інших фахівців 

бригади; клінічні та функціональні обстеження, дані психологічної адаптації 

та соціальної інтеграції), на основі чого компонуються рекомендації амбула-

торного, домашнього ведення пацієнта. 

Головним аспектом організації нейрореабілітаційної допомоги в умовах 

інформаційно-психологічної війни є розширення меж – реалізація комплекс-

ного підходу до фізичного, соматичного, психологічного та психічного стану 

пацієнта, метою якого є відновлення соматичного самопочуття та психологі-

чного комфорту з подальшим патронатом і супроводом людини. 
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ПУЛЬМОНАРНІ УСКЛАДЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ: 

МОЖЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ 
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ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 
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2
ДЗ  «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д Ушинського» 

Епідемія COVID-19 швидко поширилася всім світом. У березні 2020 р. 

ВООЗ проголосила пандемію коронавірусної хвороби, спричиненої SARS-

CoV-2, який за критеріями сучасної таксономії віднесений до родини 

Coronaviridae, роду Betacoronavirus, підроду Sarbecovirus [2, 3]. За даними 

останнього метааналізу, найпоширенішими ускладненнями вірусу SARS-
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CoV-2 є пневмонії (15,7–100 % випадків) та гострий респіраторний дистрес-

синдром (3–90 %), що обумовлені високою тропністю вірусу до рецепторів 

АПФ-2, які більшою мірою розташовані в респіраторному тракті [1]. 

Вивчення патогенезу патологічних процесів, морфо-функціональних та 

метаболічних порушень при коронавірусній хворобі показує, що peгpec 

поліорганних уражень у вигляді фіброзу, грануляційних змін в легенях, ди-

хальної недостатності, обширної ішемії та мікротромбозу, обумовлених 

вірусом SARS-CoV-2, потребують тривалого періоду для відновлення [1, 2, 

5]. Однак, враховуючи перенавантаження стаціонарних ліжок, виникає 

необхідність проведення реабілітаційних заходів в амбулаторно-

поліклінічних умовах. 

Мета – висвітлити можливості реабілітації хворих з пульмонарними 

ускладненнями коронавірусної хвороби на амбулаторно-поліклінічному етапі. 

Фахівцями ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної ре-

абілітації та курортології МОЗ України» розроблена та затверджена Програ-

ма реабілітації хворих після перенесеної коронавірусної хвороби, яка при-

значена для реабілітації на амбулаторно-поліклінічному рівні та в санаторно-

курортних умовах, яка складена відповідно до рекомендацій експертів ВО-

ОЗ, даних щодо патогенетичних механізмів розвитку захворювань, клінічних 

проявів, Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коро-

навірусної хвороби (COVID-19)», затвердженому Наказом МОЗ України від 

02.04.2020 р. № 762 в редакції від 06.04.2021 р. № 638, Наказу «Про внесен-

ня змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-

19)» МОЗ України від 17.09.2020 р. № 2122, Клінічної настанови МОЗ 

України «Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19», опублікованої 

16.01.2021 р. КН 2021-762 та оновленої 12.04.2021 р., «Протоколу надання 

реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) 

та реконвалесцентам», затвердженому наказом МОЗ України від 

20.04.2021 р. № 771 [6, 7, 8]. 

Реабілітаційні заходи показані хворим після перенесеної коронавірусної 

пневмонії з наявністю залишкового грубого фіброзу в легенях, бронхоспаз-

му, дихальної недостатності, при порушенні секретолітичної функції легень, 

а також – після важких форм коронавірусної хвороби, які супроводжувалися 

респіраторним дистрес-синдромом, стенозом гортані, застосуванням апарату 

штучної вентиляції легень. 

При організації реабілітаційних заходів в амбулаторно-поліклінічних та 

санаторно-курортних умовах, для пацієнтів після перенесеної коронавірус-

ної хвороби з пульмонарними ускладненнями, велике значення мають дві 

складові: місцевість, для якої притаманні природні лікувальні фактори, а 

також, направленість та методи реабілітації [4]. 

Для пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу та мають пульмо-

нарні ускладнення рекомендуються персоніфіковані комплекси реабілітації з 

застосуванням оригінальних засобів та методів фізичної реабілітації, апарат-
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ної фізіотерапії, кліматотерапії, в залежності від давності захворювання, 

клініко-функціональних показників, ускладнень коморбідної патології. 

Серед основних напрямків реабілітації хворих з пульмонарними 

ускладненнями після перенесеної коронавірусної інфекції визначені наступ-

ні: дієтотерапія, режим рухової активності, ЛФК, масаж, галоаерозольна 

(спелеотерапія) та магнітолазерна терапія [4, 5, 9]. 

Дієтотерапія при пульмонарних ускладненнях після коронавірусної 

хвороби направлена на: підвищення імунологічної реактивності організму – 

за рахунок введення в раціон достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів, 

вітамінів А, D, С, групи В, бета-каротину, мінералів (кальцій, магній, фосфор 

та ін.), мікроелементів (цинк, селен та ін.); на регенерацію дихальних шляхів 

– за рахунок продуктів з високим вмістом вітаміну А та бета-каротину; на

зменшення бронхоспазму та розширення легеневих судин – за рахунок про-

дуктів збагачених нікотиновою кислотою [5, 7]. 

ЛФК направлена на прискорення ліквідації вогнища запалення, нор-

малізацію бронхіальної прохідності, відновлення вентиляційної функції ле-

гень, покращення діяльності нейро-гуморальних механізмів регуляції 

функції зовнішнього дихання (ФЗД), покращення вентиляційно-перфузійних 

співвідношень, покращення діяльності серцево-судинної системи та підви-

щення толерантності до фізичного навантаження. При розроблені пер-

соніфікованих лікувальних комплексів враховуються: толерантність до 

фізичного навантаження у пацієнта, особливості порушення механіки ди-

хання, перфузійно-вентиляційні порушення, міофасціальні зміни [4, 6]. 

ЛФК може бути поєднана з дозованими фізичними навантаженнями, 

безпосередньо з теренкуром, який сприяє укріпленню дихальної мускулату-

ри, покращує дренажну функцію бронхіального дерева, посилює лімфо- та 

кровоток, зменшує прояви задишки [5, 8]. 

Спелеотерапія направлена на покращення мукоциліарного кліренсу, 

сприяє нормалізації показників вентиляції, забезпечує протизапальну 

і антибактеріальну дію, за рахунок вдихання сухого соляного аерозолю та 

досягнення ним, безпосередньо, альвеол [7, 9]. 

Низькочастотна магнітотерапія сприяє поліпшенню гемодинаміки, 

розширенню судин, підвищенню оксигенації та трофіки тканин, зменшує 

адгезію тромбоцитів, стимулює клітинний метаболізм та посилює розсмок-

тування фібротичних змін в легеневій тканині [4, 5, 7]. 

Лазеротерапія стимулює біоенергетичні та регенераторні процеси в ле-

геневій тканині, чинить протизапальну, десенсибілізуючу та імуномодулю-

ючу дію, активує процеси мікро- та лімфоциркуляції в легеневій тканині, 

регулює гемодинаміку у пацієнтів, які перенесли пневмонію [8, 9]. 

1. Використання диференційованих персоніфікованих комплексів ре-

абілітації хворих після перенесеної коронавірусної інфекції в амбулаторно-

поліклінічних умовах дозволить хворим з пульмонарними ускладненнями 

відновити їх функціональний стан, зменшити прояви дихальної недостат-
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ності та коморбідної патології, що сприятиме скорішому відновленню пра-

цездатності, психологічній та соціальній адаптації. 

2. Проведення реабілітаційних заходів після перенесеної коронавірусної 

хвороби в амбулаторно-поліклінічних умовах дозволить зменшити перебу-

вання хворих в стаціонарі, скоротити терміни непрацездатності та запобігти 

інвалідизації хворих. 
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Існуюча на сьогодні значна кількість локальних збройних конфліктів, 

обумовлює наявність високої кількості осіб, які отримують контузійну чере-

пно-мозкову травму (КЧМТ). Особливості патогенезу цієї травми, як пока-

зано в наших попередніх дослідженнях, полягають в тому, що окрім впливу 

зони підвищеного тиску на головний мозок, на нього впливає через рецепто-

ри тулуба підвищена температура, надзвичайно сильний тиск. Підвищений 

тиск призводить до руйнування всієї структурно-функціональної організації 

мозку і формування дизрегуляційної патології мозку [1, 2]. Зовнішнім про-

явом дизрегуляції діяльності мозку є симптомокомплекс, який сьогодні ви-

значають, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) [3, 4, 5]. Для кори-

гування цих розладів необхідно відновити синхронізацію та збалансованість 

діяльності функціональних систем мозку. Особливий інтерес на сьогодні 

представляють природні фізичні чинники (ПФЧ), як засоби корекції дизре-

гуляційної патології головного мозку. Одним з таких ПФЧ є надвисокочас-

тотні електромагнітні коливання у вигляді мікрохвильової резонансної тера-

пії (МРТ), яка по суті впливає на організм слабкими або надслабкими поля-

ми електромагнітної природи. 

Мета роботи: довести позитивний вплив МРТ на стан осіб з бойовою 

контузійною черепно-мозковою травмою. 

Матеріалом даної роботи були дані, отримані при обстежені 97 осіб, 

щозазнали КЧМТ під час перебування у зоні АТО, і які проходили лікування 

у відділенні реабілітації ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології 

НАМН України» (м. Харків). Особи проходили неврологічне і нейропсихо-

логічне обстеження при надходженні до стаціонару, і при виписці з нього. 

Всі хворі отримували курс МРТ. На курс призначали 9–12 сеансів МРТ. Се-

анс МРТ здійснювали за допомогою генератора ГУ-141, як джерела мілімет-

рового електромагнітного поля в діапазоні генеруючих частот 37,50 –

 53,57 ГГц. Потужність випромінювання на виході хвильоводу складала 2 – 4 

мВт/см
2
. Для кожного хворого підбирали індивідуальну (резонансну) тера-

певтичну частоту. Правильно визначена терапевтична частота обумовлювала 

сенсорні прояви, як при застосуванні класичної акупунктури (сонливість, 

м’язова релаксація, відчуття тепла, або холоду та ін.). Вплив здійснювали на 
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точки VB 20, E 8, TR 5, F 2, F 3, RP 6, TR 13 та MC 7. На кожний сеанс вико-

ристовували одну точку. 

Результати. При неврологічному обстеженні під час надходження до 

стаціонару найпоширеними були скарги: на головний біль – 97 %, запоморо-

чення – 82 %, нудота 78 %, біль в очах – 72 %, астенічні прояви – 91 %, зни-

ження пам'яти – 85 %, порушення сну – 91 %. Об’єктивні симптоми: пору-

шення конвергенції – 92 %, зниження корнеальних рефлексів – 72 %, пору-

шення чутливості за гемітипом – 75 %, тремор пальців рук – 91 %, атаксія – 

97 %, порушення дермографізму – 100 %, гіпергідроз – 83 %. 

Нейропсихологічні порушення: дратливість зі спалахами гніву – 83 %, 

занепад сил та загальмованість – 50 %, труднощі зосереджування – 33 %, 

порушення визнання зашумлених зображень і зображень з відсутніми озна-

ками – 91 %, семантична афазія (недостатність порівняльних мовних кон-

струкцій) – 55 %, легка діскалькулія – 73 %. При цьому, орієнтування у місці 

і часі було збережено у всіх обстежених.  

Проведення повторного обстеження після завершення курсу лікування 

МРТ встановило покращення стану хворих. Зменшувалось у рази частота 

розповсюдження найбільш поширених скарг: на головний біль скаржились 

лише 17 % обстежених, які пройшли курс мікрохвильової терапії; на запомо-

рочення – 34 %; на нудоту – 31 %; на зниження пам'яти скаржились 40 % об-

стежених; порушення сну зберігалось у 10,3 % (при цьому біль в очах був 

відсутнім). Зменшувалась також і частота розповсюдження об’єктивних 

симптомів: порушення конвергенції зберігалось лише у 4 обстежених (4,12 

%). Особливістю цих обстежених було довготривала втрата свідомості, що 

притаманно цієї травмі (більш 20 хвилин після вибуху), також у цих хворих 

зберігалось зниження корнеальних рефлексів. Порушення чутливості за 

гемітипом зберігалось у 29,9 % хворих, тремор пальців рук зберігався у 45,5 

%; атаксія не визначалась у жодного з обстежених; порушення дермографіз-

му зберігалось у 30 обстежених, а гіпергідроз зберігався у 27. Покращення 

мало місце і з боку показників психо-фізіологічного стану. Це, перш за все, 

проявлялось у зникненні у обстежених гніву, занепаду сил; загальмованість 

зберігалась у 23 осіб, які в попередньому страждали на патологію серцево-

судинної системи. Труднощі зосередження зберігались у всіх осіб, хто мав цю 

проблему при надходженні до стаціонару; порушення впізнання зашумлених 

зображень зберігалось у 45 % обстежених; семантична афазія спостерігалась 

у 25 обстежених; легка діскалькуляція зберігалась у 41,2 % обстежених. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що призначення МРТ 

хворим в гострому періоді бойової контузійної черепно-мозкової травми, 

має значну клінічну ефективність. Визначено значне зменшення астенічних 

проявів, покращення психо-фізичного стану. Можна припустити, що надви-

сокочастотна терапія виступає у ролі ритмоутворюючого впливу, що приз-

водить до нормалізації ритму діяльності регуляторних систем, що сприяє 

відновленню їх функціонального стану. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ  

ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ В УМОВАХ ОЗДОРОВЧОГО 

КОМПЛЕКСУ САНАТОРІЮ «ГОПРИ» 

Лаврикова О.В., Васильєва Н.О., Василевська Я.В. 

Херсонський державний університет 

Хвороби хребта посідають перше місце за розповсюдженістю серед 

населення земної кулі. Серед них однією з найбільш поширених патологій 

є остеохондроз хребта. Питома вага його виявів серед усіх захворювань 

периферійної нервової системи складає від 67 % до 95 %. Численні дані 

статистики свідчать не тільки про велику кількість захворювань на остео-

хондроз, але і про відсутність протягом останніх років тенденції до їхньо-

го зменшення. Із загальної кількості лікарняних аркушів, які видаються 

тільки невропатологами, більш 70 % припадає на різні клінічні прояви 

остеохондрозу [3]. 

Розробка та експериментальне обґрунтування нових методів реабіліта-

ції є, на нашу думку, необхідними і виправданими, тому що застосування 

різних засобів консервативного лікування остеохондрозу хребта не завжди 

призводить до бажаних результатів. 

Істотними складовими відновного лікування є різні методи лікувальної 

фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапії, гідролікування тощо [4]. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/396445/default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/396445/default
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Слід враховувати, що ЛФК є основним методом активної функціональ-

ної терапії і самостійно і в комплексі з іншими засобами фізичної реабіліта-

ції, позитивно впливає на результати лікування. 

Аналіз даних тематичної літератури показує, що терапевтичний ефект, 

досягнутий мануальними впливами, витягуванням, застосуванням різних 

фізичних методів, не може бути стійким без зміцнення м'язів, які фіксують 

хребет, без подальшого тривалого застосування ЛФК. За думкою багатьох 

дослідників саме виконання малоамплітудних вправ низької інтенсивності 

тривалий час у повільному темпі з використанням постуральних вимог ве-

дуть до відновлення та укріплення глибоких м'язів спини, які беруть участь у 

формуванні м'язового корсета. При цьому, певний і суттєвий інтерес пред-

ставляє розробка програм відновлювального лікування з використанням 

спеціальних вправ з малою амплітудою в фізичній реабілітації хворих на 

остеохондроз [1, 2]. 

У зв'язку з цим представляється актуальним розробка та обґрунтування 

методики фізичної реабілітації хворих остеохондрозом з урахуванням ефек-

ту одночасного виконання малоамплітудних вправ у поєднанні з розванта-

женням хребта. 

Мета роботи удосконалити процес фізичної реабілітації людей похило-

го віку хворих на остеохондроз в умовах санаторію «Гопри». 

Для вирішення завдань дослідження використані наступні методи: 

- методи одержання ретроспективної інформації (вивчення, аналіз і уза-

гальнення даних спеціальної літератури); 

- антропометричні виміри (маса, зріст); 

- методи збору поточної інформації: визначення функціонального стану 

дихальної (ЖЄЛ, ЖІ), серцево-судиної системи (АТс, АТд, ЧСС); 

- методи дослідження хребетного стовпа. 

Оцінка ефективності фізичної реабілітації припускає визначення не 

лише динаміки морфофункціонального дефекту (клінічних синдромів), 

але і функціональних можливостей хворого в його повсякденному житті. 

Адекватним завданням реабілітації, валідним і надійним інструментом є 

Освестровський опитувальник (Oswestry Low Back Pain Disability 

Questionnaire, англ.), який включає десять секцій, що описують різні сфе-

ри життєдіяльності хворого. У кожній секції приведені по шість описів 

можливого стану хворого, з них кожний перший оцінюється в 0 балів, ко-

жний шостий – у 0,5 балів (про систему оцінки хворий не повинен знати). 

Хворого просять вибрати по одному опису, найбільш точно відповідному 

його стану, з кожного розділу. Тотальна оцінка проводиться шляхом ді-

лення суми отриманих балів по всіх секціях на максимально можливу су-

му балів (5) з виразом отриманого показника у відсотках; у тому випадку, 

якщо хворий з якихось міркувань не дає відповіді по одній з секцій, отри-

мана сума балів ділиться на максимально можливу суму балів по тих роз-

ділах, на які хворий відповів. Інтегральною оцінкою ефективності реабілі-
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тації може служити характер перебігу захворювання, а також оцінка хво-

рим якості свого життя. 

Одним з важливих показників ефективності реабілітаційних заходів у 

хворих з болями в спині при дистрофічних захворюваннях хребта є повер-

нення їх до праці. Проте при використанні даного критерію треба враховува-

ти, що чинники, які визначають повернення до професійної діяльності, часто 

є зовнішніми по відношенню до реабілітаційного процесу (вік, рівень освіти, 

соціальний статус, мотивації на повернення до роботи тощо). 

Дослідження проводилося на базі санаторію «Гопри» м. Гола Прис-

тань Херсонської області. У дослідженні взяли участь 40 пацієнтів віком 

61–74 роки з попереково-крижовим остеохондрозом. Для реалізації поста-

влених завдань пацієнти були поділені на дві групи контрольну і основну. 

У контрольну групу було включено 20 пацієнтів з поперековим, попереко-

во-крижовим остеохондрозом з якими ми проводили свій особливий ком-

плекс реабілітаційних заходів. Основну групу склали 20 пацієнтів з тим 

самим діагнозом, з якими проводилось лікування за стандартною методи-

кою санаторію. 

Експеримент проводився протягом трьох місяців з вересня по листопад 

2020 року та складався з трьох курсових змін санаторію тривалістю 21 день, 

під час кожного курсу була взята певна кількість пацієнтів з якими проводи-

лось аналогічне дослідження, яке мало три етапи: 

1 етап – початок зміни, включав в себе підготовку до експерименту. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури, розроблений і уточнений 

план роботи, проаналізовані медичні карти. Також були зняті показники, що 

характеризують функціональний стан зовнішнього дихання, дана первинна 

оцінка функціональним можливостям респіраторної системи, опорно-

рухового апарату. Початі заняття лікувальною гімнастикою за нашою мето-

дикою. Тривалість періоду 2 дні. 

2 етап – нами були проведені реабілітаційні заходи, основними з яких 

являлась лікувальна гімнастика, ванни, фізіотерапевтичні процедури та під-

водне витяжіння, масаж людей похилого віку хворих на остеохондроз. Про-

ведені бесіди з медичним персоналом санаторію, з пацієнтами, про важливий 

вплив запропонованої нами методики, яка покращує загальний стан організ-

му пацієнтів. Тривалість періоду 16–17 днів. 

3 етап – нами було проведено завершальне дослідження і дана оцінка 

функціональному стану пацієнтів. Тривалість періоду 2 дні. 

Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів було проведено об-

стеження пацієнтів контрольної і основної груп на початку і наприкінці екс-

перименту. Критеріями перевірки ефективності розробленої нами програми 

була оцінка розвитку рухових якостей і функціональні показники кардіорес-

піраторної, та м’язової системи. 

Всі пацієнти контрольної та основної групи охарактеризували динаміку 

свого загального стану як позитивну. При виконанні реабілітаційної програми у 
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хворих спостерігалось зменшення болю, збільшився об'єм рухів в міжхребцевих 

суглобах, покращилась рухливість хворого відділу хребта, завдяки цьому збіль-

шилися рухові можливості хворих, що дало значну стимулюючу реакцію для 

поліпшення їх психоемоційного стану, що, у свою чергу, позитивно позначалося 

на тонусі глибокої мускулатури хребта, перешкоджаючи її спазмам, покращили-

ся координаційні здібності, підвищилася суспільна активність, нормалізувався 

психологічний фон. Позитивні зрушення відмічені також з боку діяльності сер-

цево-судинної системи, що виразилося в нормалізації рівня артеріального тиску, 

частоти пульсу, підвищенні фізичної працездатності, скороченні часу віднов-

лення після занять. Пацієнти фізично окріпли, у них покращився настрій, сон, 

з'явилося бажання продовжувати відвідувати процедури. В результаті проведе-

ної експериментальної роботи нами були отримані наступні дані. 

Таким чином, після проведення розробленого і традиційного комплексу 

реабілітації при остеохондрозі хребта у людей літнього віку біль повністю 

зник, завдяки правильному та раціональному курсу реабілітації. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження виявив, 

що у людей похилого віку хворих на остеохондроз погіршуються функціо-

нування фізіологічних систем організму та загальні можливості опорно-

рухового апарату. Недостатньо вивченим є питання щодо можливостей за-

стосування нетрадиційних та сучасних методик для покращення функціо-

нального стану саме цієї категорії людей.  

При обстеженні людей похилого віку хворих на остеохондроз були за-

реєстровані низькі показники життєвого індексу 20,5 % нижче від норми, 

життєвої ємності легень на 17,3 %, артеріальний тиск на 11 % вище норми, 

показники рухливості хребта за різними тестами показали значне зниження 

рухової активності на 18–20 %. 

Розроблений комплекс реабілітаційних заходів суттєво сприяє розвитку 

рухових якостей і підтримує на оптимальному рівні функціональні можли-

вості організму людей похилого віку, хворих на остеохондроз, підвищує їх 

фізичну активність та значно знижує больові відчуття на 80 %. 

Під впливом запропонованого комплексу реабілітаційних заходів знач-

но зросла ефективність фізичної реабілітації людей похилого віку хворих на 

остеохондроз за усіма показниками на 30 %, під впливом традиційного ком-

плексу – на 21 %. 

Це дає підставу рекомендувати запропонований комплекс для практич-

ного використання у системі фізичної реабілітації людей похилого віку хво-

рих на остеохондроз. 

 

Список використаних джерел 

1. Белова А.Н. Амбулаторная реабилитация неврологических больных 

/ А.Н. Белова, В.Н. Григорьева. М.: АОЗТ Антидор, 1997. 208 с. 

2. Дубровський В.И. Лікувальний масаж / В.И. Дубровський. М.: Вла-

дос, 2005. 87 с. 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку

88 

3. Корнацький В. М. Хвороби кістково-м'язової системи: стан пробле-

ми в Україні та Європі / В.М. Корнацький // Укр. мед. часоп. 2001. № 4. 

С. 139–141. 

4. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (вертебро-невроло-

гия) / Я.Ю. Попелянський. М.: МЕДпресс-информ, 2003. 670 с. 

ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  

З ОНКОПАТОЛОГІЄЮ НА БАЗІ САНАТОРНОГО ЗАКЛАДУ 

Лукащук С.В., Мороз Г.І. 

КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко»« 

Закарпатської обласної ради 

В період реформування галузі охорони здоров'я санаторні заклади опи-

нилися в умовах недофінансування з боку держави. Поряд з звичним для нас 

санаторно-курортним лікуванням, з використанням природних та преформо-

ваних фізичних факторів, в українській медицині швидкими темпами прохо-

дить імплементація принципів європейської реабілітації. У 2018 році впро-

ваджена Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяль-

ності і здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП), яка стає головним інструментом 

при плануванні цілей та втручань. Минулого року був прийнятий закон 

України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» № 1053-ІХ від 

03.12.2020 р., який визначає правові, організаційні та економічні засади. Ме-

тою реабілітації є відновлення функціональності та щоденної активності, або 

досягнення максимально можливої активності в умовах наявних обмежень. 

Поєднання санаторно-курортних методів та реабілітаційних заходів здатне 

покращити ефективність терапії та пришвидшити функціональне відновлення 

пацієнтів, зокрема дітей з онкологічною патологією [1, 2]. Завдяки розробці 

міжнародних протоколів, результати терапії таких хворих значно покращили-

ся. Сучасне лікування в гострому періоді, окрім оперативного втручання, пе-

редбачає променеву терапію або/та хіміотерапію спрямовану на придушення 

росту злоякісних клітин. Проте вони мають виражені побічні дії та високу ток-

сичність, а саме: нейротоксичність, кардіотоксичність, гепатотоксичність, 

тромбози тощо, що можуть зберігатися декілька років та сприяти розвитку 

супутньої патології [3]. Тому, діти з онкологічною патологією потребують 

комплексу відновлювального лікування та тривалого спостереження [4].  

Мета. Опис досвіду та аналіз можливостей реабілітації дітей з онко-

логічною патологією на базі санаторних закладів. 

Обстежено 23 дитини віком 4–14 років, з онкологічною патологією, а са-

ме злоякісними новоутвореннями головного мозку, лімфомами, лейкеміями та 

коморбідним ураженням опорно-рухового апарату. Пацієнти пройшли ліку-

вання, що включало оперативне втручання, хіміотерапію та/або променеву 
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терапію, 6–18 місяців тому і знаходилися в стадії ремісії. Діти поступали в 

санаторій з метою медичної реабілітації за електронним направленням від 

сімейного лікаря, після консультації онколога або нейрохірурга. Крім огляду 

лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, що складав індивідуальний ре-

абілітаційний план, комплекс первинного обстеження включав консультацію 

лікаря ортопеда-травматолога дитячого, спірометрію, кардіографію, динамо-

метрію, тест з шестихвилинною ходьбою. Суть останнього полягає у визна-

ченні відстані, яку хворий може пройти у зручному для нього темпі упродовж 

6 хвилин, за стандартами США норма – це понад 550 метрів. Тест використо-

вується як показник функціональної здатності до фізичних вправ та для оцінки 

стану функціональних резервів організму хворого. До та після нього 

вимірювалися частота серцевих скорочень, рівень насичення киснем крово-

носних судин або сатурація (приладом Пульсоксиметр) та задишка за шкалою 

Борга (від 0 до 10 балів, де 0 – немає задишки, 10 – максимальна задишка).  

За даними первинної медичної документації при поступленні у п’яти 

пацієнтів рівень тромбоцитів був дещо нижчий за норму, у трьох – були на-

явні вентрикулоперитонеальні шунти, що вимагає додаткової уваги під час 

реабілітації. За останніми результатами МРТ всі пацієнти були без негатив-

ної динаміки. Під час первинного огляду лікарем більше 80 % дітей скаржи-

лися на неповне відновлення життєвої активності, слабкість м’язів ніг, біль-

ше 50 % – на біль в кістках, порушення координації, у майже 25 % обстеже-

них спостерігалися прояви агресії або тривоги. За результатами спірометрії у 

третини дітей були обструктивні та рестриктивні зміни легкого ступеня. Під 

час електрокардіографії у більшої половини обстежених виявлялися дихаль-

на аритмія та/або тахікардія. Значення динамометрії та шестихвилинної ходи 

були менші за загальноприйняту вікову норму майже у всіх дітей.  

Ціллю реабілітації було визначено покращення психоемоційного стану 

дитини, підвищення загального тонусу і сили м’язів, відновлення нормальної 

ходи. Батьки деяких дітей не могли визначити чітко ціль реабілітації, особливо 

короткострокову, оскільки вважали, що діти вже відновилися після лікування.  

План реабілітації передбачав заняття з медичним психологом, фізичним 

терапевтом, ерготерапевтом, розвиваюча верхова їзда, заняття з педагогом, 

дієтотерапія, кліматотерапія. Цікаво відмітити, що майже всі діти віддавали 

перевагу парним заняттям, і не хотіли щоб їх виокремлювали серед однолітків. 

Робота психолога була направлена на покращення когнітивних 

функцій, мотивацію хворого до реабілітації, використовувалися терапія 

піском, арт-терапія тощо. Пригнічений психоемоційний стан хворих на по-

чатку реабілітації можна пояснити тривалим та агресивним лікуванням он-

копатології в гострому періоді, що вимагає різких змін у звичному повсяк-

денному житті, повторних болючих процедур, тривалого перебування в 

лікарні і обмеження спілкування з однолітками.  

Терапевтичні вправи проводились щодня, крім вихідних, по 45–60 хви-

лин, були спрямовані на відновлення сили, рівноваги, гнучкості та коорди-
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нації. Використовувалися такі допоміжні засоби як м’ячі різного розміру та 

різного матеріалу, диски, балансири, гімнастичні палиці тощо. Починали з 

простих вправ, поступово доповнюючи та ускладнюючи їх. Вправи не по-

винні викликати больових відчуттів, перевтоми. Простим та точним спосо-

бом контролю адекватного рівню навантажень є моніторинг частоти дихаль-

них рухів, частота серцевих скорочень та сатурації кисню в крові. 

Заняття з ерготерапевтом були направленні на розвиток дрібної мото-

рики рук, використовувалися тренажер для зав’язування шнурків, ортопе-

дичне взуття, спеціальний одяг, фарби та пензлики. Такі заняття тривали 45 

хвилин, проводились щодня або через день. 

Розвиваюча верхова їзда на конях проводилася лише за бажанням дити-

ни (деякі пацієнти мали тривогу та страх коней) по 20–30 хвилин, через день, 

з обов’язковим виконанням дихальних вправ.  

Заняття з педагогом проводилися в маленьких групах, мали на меті 

збільшити соціалізацію дитини, сформувати стосунки з однолітками, прово-

дилися у невимушеній атмосфері з елементи музикотерапії, гончарства, ак-

тивних ігор на свіжому повітрі.  

Саме педагогічна робота разом з дієтотерапією та кліматотерапією є 

важливим та незамінним доповненням сучасної реабілітації, яке можна за-

безпечити на базі санаторних закладів.  

У дітей з онкологічною патологією навіть після закінчення лікування 

зберігаються порушення основних категорій життєдіяльності, найчастіше 

здатності до самообслуговування, пересування, спілкування. Такі діти по-

требують відновлювального лікування, з акцентом на психотерапію та тера-

певтичні вправи. Саме в санаторно-курортних закладає реабілітація стає 

полікомпонентною завдяки включенню в комплекс педагогічної роботи, 

дієтотерапії, кліматотерапії. 

Список використаних джерел 

1. Каладзе Н. Н. Реабилитация иммунной системы у детей, проле-

ченных по поводу онкопатологии, на этапе санаторно-курортного лече-

ния / Н. Н. Каладзе, И. В. Кармазина, Е. М. Мельцева // Вестник физиоте-

рапии и курортологии. 2016. № 3. С. 4–12. 

2. Шаповалова Г. А. Порівняльна клінічна характеристика дітей у різні

періоди ремісії онкологічних захворювань в умовах санаторно-курортної 

реабілітації у супроводі батьків / Г. А. Шаповалова // Актуальні проблеми 

транспортної медицини. 2017. Т. 49, № 3. С. 98–104. 

3. Cooper S. L. Treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia / S. L.

Cooper, P. A. Brown // Pediatr Clin North Am. 2015. Vol. 62, № 1. P. 61–73. 

4. Darcy L. The development of the clinical assessment tool «Health and

Everyday Functioning in Young Children with Cancer» / L. Darcy, M. Granlund, 

K. Enskär, M. Björk // Child Care Health Dev. 2020. Vol. 46, № 4. – P. 445–456.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Darcy%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31944353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Darcy%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31944353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granlund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31944353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ensk%C3%A4r%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31944353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bj%C3%B6rk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31944353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31944353


91 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГВЧ-ВИПРОМІНЕННЯ, ЯК 

ЛІКУВАЛЬНОГО ЧИННИКА У ХВОРИХ ІЗ ДЕГЕНЕРАТИВНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ХРЕБТА ПРИ СУПУТНІХ ДОБРОЯКІСНИХ 
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Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України 

Терапія та медична реабілітація хворих із дегенеративними захворю-

ваннями хребта залишається актуальною проблемою. Особливі труднощі 

при терапії виникають тоді коли у таких пацієнтів не можна використовува-

ти весь спектр терапевтичних засобів, а саме фізичних чинників тому, що 

більшість з них протипоказані при доброякісних новоутвореннях [1]. 

Метою даної роботи є експериментально-клінічне обґрунтування мож-

ливості використання електромагнітного випромінення в субміліметровому 

діапазоні у хворих із дегенеративними захворюваннями хребта при наявнос-

ті у них і доброякісних новоутворень. 

В інституті радіофізики та електроніки НАН України було розроблено 

стаціонарний радіофізичний комплекс, до складу якого входить ціаністо-

водневий (HCN) лазер, який працює в субміліметровому діапазоні (довжина 

хвилі 0,337 мм). Його було використано для проведення експериментальних 

досліджень [2]. 

Експериментальне дослідження по формуванню дегенеративних змін у 

міжхребцевих дисках та їх корекції за допомогою ГВЧ-лазерного випромі-

нення виконано на 74 лабораторних білих щурах-самцях лінії Вістар попу-

ляції експериментально-біологічної клініки ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка 

НАМН України», у віці 3–6 місяців, живою вагою 200–300 г. Також було 

проведено вивчення впливу ГВЧ-випромінювання на імунологічні та мета-

болічні показники крові добровольців із остеохондрозом хребта. В групу 

увійшло 8 чоловік та жінок з середнім віком (49±7) років. Кожному з них 

проводили триразове (щоденне) опромінення біологічно активних точок 

шкіри загальної дії. 

Експериментальною моделлю новоутворення служили 30 щурів-

пухлиносіїв масою 160–180 г з перевитою карциномою Герена. Штам щурячої 

карциноми Герена був отриманий з Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Пухлину перевива-

ли стандартним методом імплантації під шкіру 20 % суспензії клітин з ро-

зрахунку 4 мл/кг. Кількісними параметрами оцінки ефективності впливу елек-

тромагнітного опромінення служили показники змін об’єму пухлини в ди-
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наміці експерименту (V см
3
), час подвоєння її об’єму (Тd, доба), а також відсо-

ток гальмування росту пухлини (ГРП, %) під впливом опромінення. 

В експерименті виявлено, що ГВЧ випромінення є фактором який акти-

візує обмінні процеси в організмі. При наявності деструктивних змін з еле-

ментами дестабілізації (часткове відокремлення дисків від хребців) ГВЧ 

опромінення оптимізує обмін вуглеводних похідних сполучної тканини і 

загальний соматичний статус організму, що може бути використано як дода-

тковий лікувальний захід в комплексній терапії даної патології [3, 4, 5, 6].  

Використання ГВЧ опромінення на пацієнтах дозволило покращити ви-

хідні імунологічні дані. Крім того у хворих спостерігалася нормалізація біо-

хімічних показників у сироватці крові, котрі характеризують загальний ме-

таболічний статус і стан сполучної тканини (концентрації сіалових кислот, 

рівня фракцій β-глобулінів, рівня кератансульфатмісткої фракції глікозамі-

ногліканів, вмісту альбумінів). Клінічна картина: у всіх пацієнтів після трьох 

сеансів зникав больовий синдром 4 [7, 8, 9].  

Отримані результати дозволили розробити технологію консервативного 

лікування ортопедичних захворювань хребта на основі використання ГВЧ-

випромінення [4]. 

Після ГВЧ-опромінення пухлини Герена у її клітинах відбуваються значні 

ультраструктурні зміни. Поряд з майже незміненими формами спостерігаються 

темні клітини із зниженою функцією, для яких характерно ядро із звивистим 

контуром, конденсованим хроматином, щільним ядерцем, темною цитоплаз-

мою. Підвищується кількість клітин, які містять великі аутофагосоми, тоді як у 

цитоплазмі не відзначається майже ніяких змін та зберігається цілісність плаз-

матичної мембрани. Можливо, ці аутофагосоми являють собою залишки ядер, 

зруйнованих внаслідок процесу апоптоза, оскільки в цих клітинах не виявляєть-

ся ядра. Ще однією з особливостей дії ГВЧ є з’явлення серед неушкоджених 

пухлинних клітин поодиноких некротизованих форм. Притаманні зрілим пух-

линам Герена ділянки некрозу спостерігаються і після ГВЧ-опромінення, але в 

них з’являються сегментоядерні лейкоцити, що може бути ознакою запальної 

реакції у пухлині. Характерним для дії ГВЧ є значна кількість мітозів. 

Проведені дослідження свідчать про те, що ГВЧ-опромінення пухлини 

Герена призводить до зниження функціональної активності її клітин, ура-

женню окремих пухлинних клітин, можливо за рахунок апоптозу, стимуляції 

мітотичної діяльності та запалення у пухлині. 

По результатам дослідження отримано два деклараційних патенти 

України 5 [10, 11]. 

На основі отриманих експериментально-клінічних даних можна зробити 

висновок, що ГВЧ-лазерне випромінення можна і доцільно використовувати в 

комплексній терапії у хворих із дегенеративними захворюваннями хребта навіть 

при наявності у них доброякісних новоутворень. Даний терапевтичний немеди-

каментозний чинник з великою вірогідністю може покращити результати ліку-
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вання пацієнтів із вище зазначеною патологією і при цьому не буде негативно 

впливати на доброякісні новоутворення, тобто не стимулюватиме їх ріст. 
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ  

У ЖІНОК ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ ЦИФРОВОЇ МАМОГРАФІЇ 

Мандрика Я.А., Шатець Л.В., Гавриленко В.І. 

Відділення філії Приватного акціонерного товариства  

лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт» - «Санаторно-курортний 

 комплекс «Миргород» – «Санаторій «Березовий гай» 

На сьогоднішній день загальносвітовою тенденцією є постійне зростан-

ня онкологічної патології. Серед онкологічних захворювань репродуктивної 

системи першість належить пухлинам молочної залози, виникнення яких 

здебільшого пов'язують із численними гормональними та дисфункційними 

змінами. Згідно статистичних даних, рак молочної залози (РМЗ) становить 

від 13,5 % до 30 % від усіх випадків злоякісних утворень у жінок. Доброякі-

сні захворювання молочних залоз діагностують у 25 % пацієнток віком до 30 

років, а у жінок після 40 років – патологічні зміни молочних залоз виявляють 

вже у 60 % випадків. Провідним пусковим фактором формування та розвит-

ку РМЗ вчені вважають різноманітні форми мастопатії. Адже встановлено, 

що частота виникнення РМЗ у 2–3 рази вища за наявності дифузних гіперп-

ластичних процесів у молочній залозі, та у 24–28 разів вища за умови локалі-

зованих форм даної патології, порівняно із інтактними молочними залозами. 

Така сумна статистика обґрунтовує актуальність профілактики та необхід-

ність ранньої діагностики захворювань молочної залози. 

Метою роботи було скринінгове обстеження молочних залоз із застосу-

ванням методу цифрової мамографії у жінок перименопаузального віку із 

виявленими при огляді та пальпації змінами у молочних залозах. 

Для досягнення вказаної мети використовували цифровий мамографіч-

ний комплекс SIEMENS Mammomat 3000 Nova. Вибір даного методу дослі-

дження був зумовлений його високою інформативністю, низькою дозою 

опромінення (що особливо актуально при необхідності багаторазових об-

стежень), можливістю поліпозиційного дослідження органу, високою ефек-

тивністю діагностики безсимптомних злоякісних новоутворень, які не паль-

пуються або знаходяться глибоко у тканині молочної залози, виявлення мік-

рокальцинатів, як характерних маркерів РМЗ. 

Об'єктом дослідження були 285 пацієнток 1962–1976 рр. народження, 

які знаходилися на санаторно-курортному лікуванні у відділенні захворю-

вань органів травлення санаторію «Березовий гай».  

У результаті проведеного скринінгового обстеження виявлено наступні 

нозологічні форми: дифузна фіброзно-кістозна мастопатія діагностована у 

185 пацієнток (64,9 %), вузлова фіброзно-кістозна мастопатія – у 19 (6,7 %), 

фіброзно-кістозна мастопатія з макрокістами – у 11 (3,9 %), фіброаденома – 
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у 12 (4,2 %), підозра на новоутворення – у 18 (6,3 %), та фіброзно-жирова 

інволюція молочних залоз, як варіант вікової норми, відмічалася лише у 40 

(14 %) жінок. Крім цього, аномалії розвитку у вигляді додаткових часточок 

чи додаткових сосків виявлено у 13 (4,6 %) обстежених, а ліпоми молочних 

залоз – у 15 (5,3 %) жінок. 

Зважаючи на високу частоту виявлення патології молочних залоз у об-

стежених жінок, обґрунтованим є скринінгове проведення мамографії. Це 

дасть змогу своєчасно виявити ранні прояви патології молочних залоз із по-

дальшим скеровуванням пацієнтки на поглиблене обстеження, залученням 

суміжних спеціалістів, та забезпечити своєчасне лікування фіброзно-

кістозної мастопатії, знизивши ризик виникнення онкологічного захворю-

вання, а за наявності останнього – забезпечити його своєчасне раннє ліку-

вання на початкових стадіях. 

 

ВПЛИВ ГАЛОАЕРОЗОЛЬНОЇ ТА МАГНІТОЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ 

НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ 

НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ У СПОЛУЧЕНІ З ІХС 

 

Мацегора Н.А., Шкуренко О.О., Лекан О.Я., Смольська І.М.,  

Шпота О.Є., Капрош. А.В., Омельян Л.П. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Актуальність. У сучасній медичній літературі використовується понят-

тя якості життя (ЯЖ) як «ЯЖ, обумовлене здоров'ям» (health-related quality 

of life), яке оцінює компоненти даного показника, асоційовані з тим чи ін-

шим захворюванням, і дозволяє диференційовано визначати вплив хвороби і 

лікування на фізичний, психологічний, емоційний стан хворого і його соціа-

льний статус [1]. У цьому аспекті заслуговує на увагу дослідження ЯЖ хво-

рих на коморбідну патологію – обструктивні захворювання бронхолегеневої 

системи та ішемічної хвороби серця (ІХС) [2–4] під впливом фізичних ліку-

вальних чинників, що досі залишається недостатньо вивченим.  

Мета. Вивчити динаміку показників якості життя хворих на бронхіаль-

ну астму у сполучені з ІХС 1–2 ФК шляхом розробки та застосування пато-

генетично обґрунтованого комплексного відновлювального лікування з 

включенням галоаерозольної та магнітолазерної терапії. 

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилося у клініці 

ОНМедУ. Кількість та вік досліджених в 1-ій групі: жінок 20, середнього 

віку 48,22 ± 4,21, та 10 чоловіків 52,45 ± 4,33 років. У другій групі – жі-

нок 18 (60 %), середнього віку 49,38 ± 3,45, та 12 (40 %) чоловіків 

51,69 ± 3,24 років. Бронхіальна астма мала інтермітуючий (21,13 %) або 

персистуючий перебіг легкого (45,07 %) і середнього (33,80 %) ступеня 

важкості у стані ремісії. У досліджених 3-ої групи було 22 (56,4 %) жінки 
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у віці 51,42 ± 4,17 років та 17 (43,6 %) чоловіків 53,88 ± 3,49 років. БА 

мала інтермітуючий (20,89 %) або персистуючий перебіг легкого (39,08 

%) і середнього (40,03 %) ступеня важкості у стані ремісії.  Діагноз вста-

новлювався згідно з рекомендаціями кардіологів (ESC, 2016) та пульмо-

нологів (GINA, 2017). 

Базова терапія 1-першої лікувальної групи (ЛК-1) хворих на БА у спо-

лученні з ІХС 1-2 ФК проводилася нами згідно алгоритму за Наказом МОЗ 

України № 868 від 08 жовтня 2013 р., відносно фази БА.  

Хворим другої лікувальної групи (ЛК-2) після 5–7-ої доби медикамен-

тозного лікування додатково призначали галоаерозольну терапію, що фор-

мується в спелеокліматичній камері повітряного середовища та має позитив-

ний вплив на перебіг БА [5].  

Хворим третьої лікувальної групи призначався ЛК-3, у який додатково, 

із 7-ої доби лікування, додавалася МЛТ [6, 7] від апарату МИТ-1. 

З метою вивчення показників якості лікування, пацієнти досліджувалися 

за допомогою стандартизованого неспецифічного опитувальника SF-36 

(Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Status), який включав 36 

питань, що дозволяли найбільшою мірою оцінювати взаємозв’язок ЯЖ з соці-

альним статусом, психічним здоров’ям і загальним благополуччям хворого. 

Він складається з 36 питань, об’єднаних у 8 наступних шкал: фізична актив-

ність — ФА; роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності РФ, інтен-

сивність болю — ІБ; загальний стан здоров’я — оцінка ЗСЗ; життєва актив-

ність — ЖА; соціальна активність — СА; роль емоційних проблем в обме-

женні життєдіяльності — РЕ; психічне здоров’я — ПЗ. При повній відсутності 

обмежень чи порушень здоров’я, значення показників дорівнювалися 100. Чим 

вищим був показник по кожній шкалі, тим кращою ЯЖ по цьому параметру. 

Результати дослідження. Аналіз впливу різних видів терапії на клінічний 

перебіг БА у сполученні з ІХС 1–2 ФК, біохімічні показники ліпідограми, функ-

цію зовнішнього дихання (спірографію), холтерівське моніторування ЕКГ (ХМ 

ЕКГ) показав, що найбільш ефективним способом лікування є фармакотерапія в 

поєднанні зі спелеотерапією та доповнення його магнітолазерним впливом (ЛК-

3), яке поряд з поліпшенням загального стану хворих, ліпідограм крові, сприяло 

нормалізації показників ФЗД, ХМ ЕКГ, призвело до скорочення дози і кількості 

прийнятих медикаментів. Усе це обумовило досягнення позитивних результатів 

при призначенні ЛК-1 – в 60,6 %; ЛК-2 – в 78,6 %; ЛК-3 – в 92,2 % осіб. 

Дослідження ЯЖ показало наступне: за допомогою опитувальника SF-

36 було визначено, що середній показник загальної суми балів за кожною 

ознакою опитувальника становив 41,4 балів. У сумарному значенні кількість 

негативних відповідей набувала в 90,7 % осіб.  

Порівняльна оцінка ефективності розроблених лікувальних комплексів 

терапії хворих на БА у сполученні з ІХС показала наступне: позитивні резуль-

тати при призначенні ЛК-1 склали: 68,4 %; ЛК-2 – 85,1 %; ЛК-3 – 91,1 %. Се-

редня тривалість лікування в умовах стаціонару була достовірно нижче в дру-
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гій (13,2 дні) та в третій (12,2 дні) групах, ніж у першій (16,8 дні). Показники 

якості життя за опитувальником SF-36 у хворих на БА у сполученні з ІХС піс-

ля лікування за ЛК 1–3 через 12 місяців склали відповідно. 

Висновки. 1. Найбільш ефективними методами комплексного віднов-

лювального лікування в досліджених групах за даними віддалених результа-

тів виявилися ЛК-2 та ЛК-3, які включали вплив галоаерозольної та магніто-

лазерної терапії. Показники якості життя за опитувальником SF-36 у хворих 

на БА у сполученні з ІХС після лікування за ЛК 1–3 через 12 місяців склали 

відповідно: ЛК-1 – 43,8 %; ЛК-2 – 73,8 %; ЛК-3 – 90,5 %. 

2. Пoказники якoсті життя, так само як і характеристики самого захво-

рювання, змінюються з часом залежно від стану хворого, що дозволяє здійс-

нити моніторинг проведеного лікування і, у разі необхідності, проводити 

його корекцію. Досягнення покращення ЯЖ є суттєвим фактором в оцінці 

ефективності відновлювального лікування. 
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АНАЛІЗ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ДО РІЗНИХ ГРУП  

ПИЛКОВИХ АЛЕРГЕНІВ І КЛІНІЧНИХ ФОРМ  

АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ,  

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Осінцева В.І., Філоненко О.В. 

Одеський національний медичний університет 

Кліматичні особливості південного регіону сприяють можливості роз-

витку медичного туризму, в тому числі як морського і бальнеологічного ку-

рорту. Однак крім позитивних кліматичних факторів слід зазначити, що пів-

денний регіон відноситься до степової зони, що зумовлює наявність великої 

різноманітності трав, які змінюють одна одну в залежності від сезону до 

трьох разів. У зв'язку з цим частішають алергічні реакції до пилкових алер-

генів: дерев, злакових трав і бур’янів. 

Сенсибілізація до пилку рослин клінічно проявляється як чхання, за-

кладеність носа, ринорея, сльозотеча, почервоніння очей, набряк повік, пер-

шіння в горлі, сухий кашель, бронхо-обструктивний синдром (загострення 

бронхіальної астми). 

За даними світової статистики приблизно 500 мільйонів людей страж-

дають на алергічний риніт і більш ніж у 300 мільйонів осіб діагностовано 

астму. Поширеність риніту і/або рино-кон'юнктивіту варіює в глобальному 

масштабі від 1 % до 45 % і астми від 1 % до 21 % [1]. У Західній Європі по-

ширеність на алергічний риніт і/або рино-кон'юнктивіт коливається від 17 % 

до 29 % [2], а поширеність астми від 6 % до 18 % [3, 4]. 

При вивченні даного питання на території України було виявлено, що 

останні масові дослідження поширеності алергічних захворювань проводили-

ся в кінці 70-х років. Отримані дані не відповідають сучасним тенденціям [5]. 

Метою нашої роботи було проаналізувати особливості сенсибілізації до 

різних груп пилкових алергенів і клінічні форми алергічних захворювань у 

пацієнтів, які проживають в південних регіонах України. 

В досліджені прийняли учать 46 осіб у віці від 18 до 65 років, які про-

живають на півдні України (Одеська, Херсонська, Миколаївська області). 

Учасники були розподілені на три групи в залежності від віку: I група – від 

18 до 29 років (15 осіб), II група – від 30 до 50 років (20 осіб), III група – від 

51 до 65 (11 осіб). 

Від усіх пацієнтів було отримано інформовану згоду та проведено ком-

плексне обстеження: анкетування, алергологічний анамнез, фізикальне об-

стеження пацієнта, шкірні тести (стандартизовані прик-тести з алергенами), 

спірометрія, лабораторні дослідження специфічних імуноглобулінів Е до 

екстрактів алергенів, а також окремих білків методом ImmunoCAP – золотим 

стандартом алергодіагностики, згідно страндартам ВООЗ і рекомендаціям 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

99 

Європейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI), і Всесві-

тньої організації алергологів (WAO). 

За методом ImmunoCAP нами були визначені мажорні і мінорні ком-

поненти трьох груп пилкових алергенів: дерев – t215, rBet v1 (кількісне 

визначення в крові специфічних антитіл класу імуноглобулінів E до голо-

вного «мажорного» алергену пилку берези, PR-10, виявлення якого дозво-

ляє діагностувати справжню алергію до пилку берези, структура PR-10 

гомологічна до білків пилку інших дерев з сімейств березових, букових, 

горіхових), t221, rBet v2, rBet v4 («мінорні алергени» – імуноглобуліни E – 

до другорядних алергенів пилку берези, виявлення яких дозволяє оцінити 

перехресну реактивність з алергенами інших рослин і спрогнозувати ефе-

ктивність алерген-специфічної імунотерапії); обумовлені пилком злакових 

трав – g213, rPhlp1, rPhlp5b (специфічні імуноглобуліни класу Е до голов-

них (мажорних) алергенів пилку тимофіївки, яка є основним представни-

ком злакових трав), g214, rPhlp7, rPhlp12 (специфічні імуноглобуліни кла-

су Е до мінорних алергенів пилку тимофіївки); обумовлені пилком бур'я-

нів – w1 (кількісне визначення в крові специфічних антитіл, імуноглобу-

лінів класу E, що з'являються при наявності алергічної реакції до амброзії 

високої), w6 (специфічні імуноглобуліни класу E до пилку полину зви-

чайного), w230, nAmb a1 (кількісне визначення в крові специфічних анти-

тіл, імуноглобулінів класу E, до головного алергену амброзії Amba 1, ви-

явлення яких дозволяє діагностувати справжню алергію до амброзії і ди-

ференціювати перехресну реактивність з іншими травами), w231, nArt v1 

(мажорний білок полину звичайного), w233, nArt v3 LTP (головний білок 

полину звичайного). 

За результатами наших досліджень реакція на три групи алергенів (де-

рева, злакові, бур’яни) виявлена у 8,7 % пацієнтів (4 осіб). Сенсибілізація до 

двох груп алергенів відзначалась у 34,8 % пацієнтів (16 осіб).  

При дослідженні поєднань різних груп алергенів виявлено: реакції до 

пилку дерев і бур'янів – у 17,4 % пацієнтів (8 осіб); реакції на пилок злако-

вих трав і бур'янів відзначались у 13,0 % пацієнтів (6 осіб), реакції на пилок 

дерев і злакових трав – 4,3 % пацієнтів (2 осіб).  

При аналізі алергокомпонентів виявлено, що істотно переважає реакція 

на мажорні компоненти алергенів – 89,1 % обстежених (41 особа), тоді як 

поєднання реакції на мажорні і мінорні компоненти алергенів виявлено у 

6,5 % (3 осіб), а реакція на мінорні компоненти алергенів спостерігається 

лише у 2,1 % (1 особи). 

При оцінці профілю сенсибілізації у пацієнтів у всіх групах переважає 

реакція на бур’яни (амброзія, полин): в І групі – 93,1 %, в IІ – 92,1 %, в IІI 

групі – 85,6 %. Реакція на пилок дерев відзначена максимальною в IІI групі – 

24,2 %, серед пацієнтів I групі – 17,5 %, IІ групі – 14,9 %. Сенсибілізація до 

злакових трав в І групі – у 3,8 %, в IІ групі – у 1,4 %, в IІI групі – у 1,2 % об-

стежених.  
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Серед пацієнтів I групі полісенсибілізація (до декількох видів пилку) 

зустрічається у 32,1 %, в IІ групі – 22,1 %, в IІI групі – 15,6 %.  

Серед клінічних проявів у пацієнтів південного регіону України най-

більш часто відзначається поєднання риніту і кон’юнктивіту в групі дослі-

дження – 84,6 %, в І групі – 88,6 %, в IІ групі – 83,2 %, в IІI групі – 78,8 %. 

Частота бронхіальної обструкції в І групі – 6,2 %, в IІ групі – 11,0 %, в IІI 

групі – 12,1 %.  

Серед причинно-значущих алергенів в нашому регіоні переважають 

бур’яни (амброзія і полин) – 90,3 % виявлення сенсибілізації в групі обсте-

жуваних. Вірогідної різниці в різних вікових групах не відзначається 

(р>0.05). 

Сенсибілізація до пилку дерев вірогідно переважає в IІI групі (р<0.05). 

Мінімальний рівень сенсибілізації спостерігається до злакових алерге-

нів (2,1 %). 

Максимальний рівень полісенсибілізації спостерігається серед пацієнтів 

I групи – 32,1 %. Відзначений тренд зниження з віком: IІ вікова група – 

22,1 % (р<0.05), IIІ група – 22,1 % (р<0.05).  

Серед показників алергокомпонентів вірогідно (р<0.01) переважають 

мажорні компоненти алергенів – 89,1 %. 

Серед клінічних проявів найбільш часто відзначається поєднання рині-

ту і кон’юнктивіту – 84,6 %, що збігається з міжнародними даними. 

Частота бронхіальної обструкції з віком вірогідно більше в IІI групі по 

відношенню до I групи. 

У зв'язку з вищевказаним, необхідно враховувати можливу сенсибіліза-

цію і її сезонність у пацієнтів, які направляються на курортно-санаторне лі-

кування в південний регіон України. 
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РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ  

ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Панченко О.А. 

Державний заклад «Науково-практичний медичний  

реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» 

На сьогодні актуальність розвитку реабілітаціїі абілітації в системі охо-

рони здоров’я зумовлена тим фактом, що хвороба та її наслідки порушують 

необхідний баланс медико-психологічних і соціальних компонентів, ведуть 

до зміни якості життя людини, до її часткової або повної ізоляції від суспі-

льного життя, що не сприяє соціальній адаптації [1, 2, 3]. Здійснення реабілі-

таційних заходів пацієнтів покращує якість їх життя, яке включає оцінку 

хворими свого фізичного, психічного і соціального благополуччя. 

Мета  запропонувати модель клінічної реабілітації та абілітації. 

Матеріал і методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація 

та порівняння відомостей науково-методичної літератури з проблематики 

дослідження. 

Поняття реабілітації включає комплекс медичних, психологічних, фізи-

чних, соціальних,педагогічних, юридичних та професійних заходів, направ-

лених на відновлення порушених функцій організму та працездатності хво-

рих. Клінічна реабілітація має два важливих і принципових напрямки: пси-

хологічний і власне медичний, що обумовлює необхідність комплексного 

підходу із залученням різноманітних фахівців суміжного профілю (психоло-

гів, фізіотерапевтів, психотерапевтів та ін.).  

На базі державного закладу «Науково-практичний медичний реабіліта-

ційно-діагностичний центр МОЗ України», створено комплексну модель 

клінічної реабілітації та абілітації. Клінічна реабілітація здійснюється шля-

хом проведення комплексу лікувальних, оздоровчо-профілактичних заходів 

з максимальним використанням природних лікувальних ресурсів, традицій-

них та нетрадиційних методів відновлюваного лікування лікарями та іншими 

фахівцями відповідної спеціальності за напрямком антикризової терапії. 

Реабілітаційне обстеження хворого включає аналіз скарг і анамнез паці-

єнта, проведення клінічних і інструментальних досліджень. Особливістю 

реабілітаційного обстеження є аналіз не лише фізичних дефектів, але й 

впливу цих дефектів на життєдіяльність пацієнта. В процесі обстеження не-

обхідно визначити, як міру ушкодження органів і систем, так і рівень соціа-

льних обмежень внаслідок хвороби або травми. Мультидисциплінарна реа-

білітаційна бригада об’єднує фахівців. 

На підставі всебічного обстеження хворого спеціалістами мультидис-

циплінарної реабілітаційної бригади, які працюють як єдине ціле з чіткою 

узгодженістю дій, що забезпечує цілеспрямований підхід до реалізації за-
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вдань реабілітації, формується реабілітаційний діагноз пацієнта, що служить 

відправним моментом при плануванні програми відновного лікування. 

Реабілітаційний діагноз включає як клінічно-функціональний діагноз, 

що зображає характер і вираженість анатомо-фізіологічних і функціональних 

порушень, співвідношення патогенетичних і саногенетичних механізмів на 

даній стадії захворювання (за даними клінічної картини, анамнезу і характе-

ру перебігу хвороби), так і характеристику порушень звичної життєдіяльнос-

ті. Він показує всі актуальні аспекти функціонування пацієнта, дозволяє 

сформулювати мету, завдання і виробити стратегію реабілітації. Саме тоді 

відбувається індивідуалізація реабілітаційного втручання. 

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) рекомендує викорис-

товувати Міжнародну класифікацію функціонування (МКФ), яка дозволяє 

формулювати реабілітаційний діагноз, описувати всі складові здоров'я та 

пов'язані з ним проблем, що обмежують життєдіяльність пацієнта.  

Реабілітаційний діагноз описує порушення функцій органів і систем, що 

виникли у пацієнта внаслідок захворювання або пошкодження, що спричи-

нили порушення в самообслуговуванні, взаємодії з природним і соціальним 

середовищем, у сфері комунікацій, в професійній та соціальній активності. У 

реабілітаційному діагнозі формулюються тільки його актуальні проблеми, 

які визначають його функціонування на момент оцінки. 

Визначення сукупності інструментів необхідних для постановки точно-

го і повного реабілітаційного діагнозу є найважливішою проблемою, з якою 

зустрічається лікар в процесі реабілітації. 

Визначивши цілі та завдання відновного лікування, мультидисципліна-

рна реабілітаційна бригада складає індивідуальний план реабілітаційних 

заходів, враховуючи індивідуальні особливості особи, яка підлягає реабілі-

тації та характер перебігу в нього процесу захворювання. До основних реа-

білітаційних засобів належать: медикаментозне лікування, фізіотерапія, кіне-

зотерапія, психотерапія, психокорекція, нетрадиційні методи лікування. 

Одним із перспективних методів реабілітації є загальна екстремальна ае-

рокріотерапія (ЗЕАКТ), що подразнює все рецепторне поле шкіри й впливає на 

центральну нервову систему. Велика кількість проведених наукових дослі-

джень довело ефективність даного методу. Результати наукових досліджень 

щодо високої клінічної ефективності короткочасного впливу екстремально ни-

зької температури на організм людини, активно застосовуються при відновлю-

вальному лікуванні та реабілітації пацієнтів з різноманітною патологією опор-

но-рухового апарату в реабілітаційних клініках, ревматологічних центрах, а 

також спортивно-медичних установах країн Європи [5]. Клінічна ефективність 

повітряної кріотерапії залежить від характеристик температурного впливу (ін-

тенсивність, тривалість, періодичність впливу) та індивідуальних особливостей 

пацієнта (вид патології, вік, стать, переносимість низької температури).  

При проведенні процедур ЗЕАКТ було прийнято застосовувати методи-

ку R. Fricke: під час першого сеансу тривалість перебування пацієнта у пе-
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редкамері становить 10 с, в основній камері  30 с. При наступних сеансах 

час перебування пацієнта в основній камері поступово збільшується на 30 с і 

після досягнення максимальної тривалості 180 с, залишається на такому рів-

ні. Кількість процедур у курсі від 20 до 30. При проведенні термометрії після 

сеансу ЗЕАКТ було зафіксовано, що для того, щоб досягти необхідного зни-

ження температури на поверхні тіла пацієнта важливий індивідуальний під-

бір часу знаходження в основній камері від 3,5 до 4-5 хвилин [4]. 

За результатами великої кількості власних досліджень, розроблена мо-

дернізована методика ЗЕАКТ  методика Панченко О.А.: тривалість перебу-

вання пацієнтів у передкамері становить 30 секунд, після виходу з неї  10 с; 

перебування в основній камері: 1-й день  30 с, 2-й день  1 хвилина, 3-й 

день  2 хвилини, 4-й і наступні дні  3-5 хвилин; кількість процедур у курсі 

залишається від 20 до 30 [4]. Розроблений спосіб контролю системи термо-

регуляції дозволяє за допомогою оцінки фактичного приросту сумарної по-

верхневої температури тіла вибирати оптимальний режим кріопроцедури 

індивідуально для кожного пацієнта. Індивідуалізація процедур загальної 

екстремальної аерокріотерапії за тривалістю перебування дозволяє підвищи-

ти ефективність методики та розширити діапазон її застосування. 

Принцип диференційованого індивідуального характеру реабілітацій-

них заходів у пацієнтів з різною патологією дозволяє підвищити терапевтич-

ний ефект та економічну доцільність. 

Організація клінічної реабілітації передбачає взаємодію лікарів-

спеціалістів, психологів, що дозволяє комплексно оцінити стан хворого на 

початку реабілітації, сформулювати реабілітаційний діагноз, провести реабі-

літаційні заходи, оцінити їх ефективність в динаміці й після завершення кур-

су задля досягнення мети індивідуальної програми реабілітації та подальших 

рекомендацій на наступних етапах реабілітації хворого. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ КАРДІАЛГІЯМИ ВНАСЛІДОК 

ГРУДНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ 

Пилипенко О.В., Борзих Н.О., Кудрін А.П., Мосійчук С.М. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

Вертеброгенні кардіалгії – патологія досить поширена в клінічній прак-

тиці [5]. Проведення мануальної терапії (МТ) на шийному та грудному 

відділах хребта при лікуванні вертеброгенного кадіалогічного синдрому по-

требує від лікаря особливої уважливості та обережності, а також дотримання 

ним певних застережень, як це здійснюється при МТ в інших неординарних 

ситуаціях [1, 2, 3, 4]. 

Саме тому метою дослідження було вивчення ефективності мануальної 

терапії при вертеброгенних кадіалгіях (ВК) та визначення особливостей її 

проведення при означеній патології.  

Відповідно до мети і завдань дослідження нами було обстежено 43 

хворих з вертеброгенною кадіалгією на тлі шийно-грудного остеохондрозу 

хребта. Обстеження хворих складало огляд ортопеда, невропатолога, 

кардіолога; ступінь морфологічних змін з боку хребта оцінювали після 

проведення МРТ та рентгенографії; функціональний стан серцево-судинної 

системи оцінювали після проведення ЕКГ, велоергометрії та ехо-

кардіографії (УЗД).  

Абсолютним протипоказанням до проведення МТ була наявність вира-

жених структурно-морфологічних змін з боку хребта (виражений спондиль-

оз, сколіоз ІІІ–ІV ст., деформації хребців посттравматичного, вродженого, 

післяопераційного походження тощо), а також наявність значних функціо-

нальних розладів (декомпенсація) з боку серцево-судинної системи. Відно-

сними протипоказаннями були структурні зміни хребта, що несуттєво об-

межували його статико-динамічні можливості та субкомпенсований стан 

серцево-судинної системи. Головною метою проведення МТ було віднов-

лення статико-динамічної функції заблокованих рухливих хребтових сег-

ментів (РХС) грудного та шийного відділів, що своєю наявністю ініціювали 

рефлекторний відбитий больовий синдром у вигляді кардіалгії.  

Проведення МТ мало низку особливостей. Перша особливість застосова-

ної методики МТ полягала у мінімізації маніпуляцій, пов’язаних з силовими 

заходами (різкі поштовхові та тракційні дії, значні натискання, ударні маніпу-

ляції тощо). Другою особливістю було уникнення класичного випробування 

«бар’єру пружності» шийно-грудного відділу хребта (С7–Тh5). Третьою – 

обов’язкове розблокування, відновлення функціональної рухливості шийно-

грудного переходу (С7–Тh1). Остання особливість – постійна, підвищена увага 

до суб’єктивних відчуттів хворого (як то посилення дискомфорту чи болю, 
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виникнення відчуття запаморочення тощо). Загальна кількість сеансів колива-

лась від 1 до 5 з періодом їх повторення через день-два.  

З 43 обстежених хворих МТ була проведена 33 особам з дотриманням 

вище викладених особливостей, у інших 10 пацієнтів виявлено протипока-

зання для її проведення. 

З пролікованих нами 33 хворих у 12 (36,36 %) пацієнтів болі в області 

серця зникли після першого сеансу. У 12 (36,36 %) – після другого сеансу. 6-

ти (18,18 %) пацієнтам для повної ліквідації кардіалгії знадобилося 3 сеанси. 

Іншім 3 (9,9 %) хворим було проведено 4 сеанси. У всіх пролікованих хво-

рих окрім усунення кардіалгічного синдрому, було відновлено обсяг рухів 

шийно-грудного відділу хребті та ліквідовано м’язово-тонічні рефлекторні 

порушення. Також слід зауважити, що у 2 (6,01 %) хворих по завершенні 

курсу МТ залишався незначний біль у паравертебральних м’язах грудного 

відділу хребта, що існував ще до лікування та супроводжував кардіалгію. Це 

був інший прояв остеохондрозу грудного відділу хребта, обумовлений 

м’язово-тонічніми реакціями паравертебральних м’язів. Болі зникли після 

декількох сеансів масажу.  

Обґрунтовуючи нашу позицію системного підходу, зазначуємо, що МТ 

є дієвим методом лікування вертеброгенних кардіалгій, проведенню МТ по-

винно передувати ретельне обстеження хворого з метою виключення 

кардіалгій іншого походження та особливості МТ полягають у мінімізації 

силових маніпуляцій, обов’язковому відновленні функціональної рухливості 

шийно-грудного переходу (С7–Тh1) та уникненні випробування «бар’єру 

пружності». 
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРЕНКУРІВ ПРИ 

ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Польщакова Т.В., Балашова І.В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

«Розумний в гору не піде, розумний гору обійде». З цієї відомої припо-

відкою в корені не згодні не тільки туристи, альпіністи, гірськолижники, а й 

медики, фахівці з лікувальної фізкультури. Уже з другої половини минулого 

століття лікарі стали рекомендувати в лікувальних цілях прогулянки по го-

ристій місцевості. І в побут увійшло слово «теренкур», який введено у 1885 

році німецьким лікарем Максом Ертелем. Цим терміном позначають метод 

оздоровлення, лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань 

дозованою ходьбою (спеціально організованими маршрутами) огрядності і 

серцево-судинних захворювань, заснований на дозованих по відстані, темпу 

і куту нахилу (3–20 градусів) маршруту, що полягає в дозованих прогулян-

ках зі сходженням під кутом. 

Теренкур розвиває витривалість, покращує роботу серцево-судинної сис-

теми і органів дихання, стимулює обмін речовин, нервову активність [1, 2]. 

Метою є визначення алгоритму розробки інструкції, щодо використання те-

ренкурів. Що включає розробку геолого-географічних рельєфів маршрутів, хара-

ктеристику ландшафтів на теріторіях санаторно-курортних закладів та поза їх 

межами та їх диференційоване використання в залежності від функціонального 

стану (ФС) хворого. А саме, параметрів фізичного навантаження на організм лю-

дини під час застосування теренкурів, підйомів і спусків в гористій місцевості. 

Для визначення диференційованого призначення теренкуру застосову-

ють алгоритм визначення ФС хворого з врахуванням особливостей проті-

кання основної та супутніх хвороб, віку, антропометричних показників, тре-

нованості пацієнта. Для цього встановлюють на санаторному етапі: 

1. стадію коронарної недостатності (КН) (латентна, I, II, III) та усклад-

нень за клінічними показниками у осіб, що перенесли гострий коронарний 

синдром (ГКС) [3]; 

2.функціональні можливості організму хворих на хронічний коронарний 

синдром (ХКС): об`єктивні критерії оцінки функціонального класу серцевої не-

достатності за пороговою потужністю фізичного навантаження за даними ВЕМ 

(Вт), що виконується за показаннями та протипоказаннями [4, 5]; тест толерант-

ності до фізичного навантаження (формула розрахунку інотропного та хронотро-

пного резерву [6]; показники спироергометрії, середньої частоти нападів стено-

кардії за тиждень в залежності від числа метаболічних одиниць у хворих на ХКС 

при субмаксимальних навантаженнях [3]; узагальнюючу характеристику функці-

ональних класів пацієнтів з ХКС (I—IV функціональні класи) за результатами 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%95
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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проби з фізичним навантаженням за спіроерго-метрією, велоергометрією (число 

метаболічних одиниць, «Подвійний добуток» ЧСС × АТ сист × 10
-2
, потужність 

наступної ступені навантаження, кгм/min) та клінічними даними (ступінь наван-

таження, що викликає стенокардію напруження, серцева недостатність) [3]; крі-

терії оцінки рівня толерантності до фізичного навантаження за даними ВЕМ (Вт) 

(висока, середня, низька) у пацієнтів через 1 рік після ГКС [4]. 

3. функціональні можливості організму хворих у пацієнтів після ГКС:

тест з шестихвилинною ходою зі шкалою оцінки тяжкості фізичного наванта-

ження за модифікованою 10-бальною шкалою Борга [7, 8, 9]; інтегральний 

фізіологічний показник, який би відображав функціональні можливості люди-

ни та одночасно був би доступний для оцінки — «подвійний добуток» 

(ЧСС * АТ систолічний * 10
-2

). В межах субмаксимальних навантажень ций 

показник тісно корелює зі споживанням кисню міокардом і величиною ме-

ханічної роботи серця. Це було доведено при прямому вимірюванні цих пока-

зників у здорових та хворих ХКС за допомогою катеторізації коронарного 

синусу і венечних артерій [3]; критерії оцінки рівня толерантності до фізично-

го навантаження за даними ВЕМ (Вт) (висока, середня, низька) у пацієнтів 

через 1 рік після ГКС [4, 5]; проби толерантності до фізичного навантаження 

(індекс функціонального стану серця (ІФСС) за Пироговою [10]. 

На підставі цих даних призначають параметри рухової активності по 

певному організованому маршруту теренкура. 

Визначення рівня рухового навантаження на етапі санаторно-

курортної реабілітації здійснюється за ступенем режиму рухової актив-

ності відповідно ІФСС. Призначення теренкуру передбачає V, VI, VII сту-

пінь рухової активності [10]. 

Належні величини пройденої дистанції розраховувалися за формулою (1) 

Sн=(7,57 × зріст, sm) – (5,02 × вік, років) – (1,76 × вага, kg) – 309 для чоловіків 

та формулою (2) Sн=(2,22 × зріст, sm) – (5,78 × вік, років) – (1,29 × вага, kg) + 

667 для жінок. Де Sн – належна дистанція (m). 

Реабілітація здійснюється достатньо успішно та швидкими темпами при 

латентній та I ступеню СН. При II ступеню розширення режиму та призна-

чення фізичних навантажень повинно проводитися на фоні коронароактив-

ної терапії та з великою обережністю під контролем ЕКГ. При III ступеню 

СН санаторна реабілітація хворих неможлива. Ці хворі потребують пролон-

гованого лікування у стаціонарі. 

Інструкція щодо практичного використання теренкурів у лікувальній 

практиці призначається за принципом призначення рухового навантаження 

на підставі ІФСС, що включає: темп ходьби (кроків/min); кут підйому та 

спуску (º) на призначеному маршруті; max відстані (у km) для проходження, 

рекомендації застосування ландшафтних факторів [11]. 

Цей принцип призначення теренукуру здійснюється на основі даних 

обов`язкових гіолого-географічних розробок маршрутів на територіях оздо-

ровчих та санаторно-курортних комплексів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ 

Пугач Є.О. 

Державний заклад «Науково-практичний медичний  

реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України» 

Держава і суспільство відповідальні як перед сучасним, так і майбут-

німи поколіннями за рівень здоров’я та збереження генофонду України. 

Наявність інформаційно-психологічної війни [1, с.10], збройного конфлік-

ту на сході країни та пандемії, викликаної коронавірусною хворобою, не-

суть загрози фізичному і психічному здоров’ю людини. Хвороба та її нас-

лідки змінюють не тільки якість життя, але й в багатьох випадках сприя-

ють тривалій непрацездатності або стійкому зниженню соціально-

побутової активності та інвалідності. 

У зв’язку з цим, організація і надання реабілітаційної та медико-

психологічної допомоги населенню на сучасному етапі реформування си-

стеми охорони здоров’я України набуває особливого перспективного зна-

чення [2, с.37–38]. 

Мета – дослідити дієві форми і методи організації медичної реабіліта-

ційної допомоги в умовах інформаційно-психологічної війни. 

Аналіз та порівняння відомостей науково-методичної літератури з про-

блематики дослідження. 

В умовах реформування охорони здоров’я України значне наванта-

ження полягає на первинну медико-санітарну допомогу, яка є основною 

складовою медичної допомоги в амбулаторних умовах. Проте центри пер-

винної медико-санітарної допомоги не мають високотехнологічних ре-

сурсів та спеціально підготовлених кадрів для максимально ефективної 

реалізації процесу реабілітації в амбулаторних умовах. Оскільки еко-

номічний підхід в системі охорони здоров’я передбачає оптимальне за-

стосування заходів, технологій і використання ресурсів, в якісному і кіль-

кісному відношеннях достатніх для досягнення поставлених цілей, – то 

організація реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах найбільш 

ефективно може бути реалізована на базі високоспеціалізованих медичних 

реабілітаційних центрів. 

Реабілітація в умовах реабілітаційного закладу передбачає використан-

ня засобів медичної реабілітації, направлених на максимальне відновлення 

фізіологічних функцій організму, розвиток компенсаторних та замісних при-

стосувань, корекцію психічного стану пацієнтів, формування їх ставлення до 

лікування та виконання реабілітаційних заходів, створення умов для психо-

логічної адаптації хворих до зміненої внаслідок хвороби життєвої ситуації. У 

комплексній терапії, поряд із сучасними методами медикаментозного ліку-
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вання, широко використовується механотерапія, масаж, лікувальна фізкуль-

тура, фізіотерапія, психотерапія та психокорекція. 

Ефективність реабілітаційних заходів повинна оцінюватися за результа-

тами психологічної адаптації та соціальної інтеграції. 

Модель реабілітаційно-оздоровчого центру для контингенту, який по-

требує психічної реабілітації, теоретично обґрунтована в докторській ди-

сертації Панченка О.А. та практично реалізована у Державному закладі 

«Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ 

України». 

З дня свого заснування ДЗ «Науково-практичний медичний реабіліта-

ційно-діагностичний центр МОЗ України», який безпосередньо знаходиться 

на території проведення операції об’єднаних сил (ООС), впроваджує в прак-

тику комплексний підхід щодо оцінки та відновлення втраченого внаслідок 

захворювання здоров’я. Створена система дозволяє об'єктивізувати стан со-

матичного і психічного здоров'я людини та включає в себе психодіагностич-

ні, лабораторні дослідження, ультрасонографію, функціональні дослідження 

з використанням сучасних апаратно-програмних комплексів, інноваційні 

методи ендоскопічної діагностики, висококваліфіковану допомогу, в т.ч. із 

залученням фахівців провідних закладів охорони здоров'я з використанням 

телемедичних технологій. 

Колектив ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-

діагностичний центр МОЗ України», використовуючи в роботі поетапно ре-

конструктивний і профілактичний принципи, впроваджує динамічну систему 

спостереження та реабілітації хворих [3, с.114-115]. 

Найбільш оптимальною формою організації реабілітаційного процесу 

в ДЗ «НПМ РДЦ МОЗ України» є бригадний принцип організації допомо-

ги, який передбачає диференційований індивідуальний характер реабіліта-

ційних заходів, тобто пряму залежність реабілітації від нозологічної фор-

ми, характеру перебігу та клінічних проявів основного захворювання. Вод-

ночас, застосовується принцип комплексності реабілітації, який передбачає 

поряд з лікуванням наявного у хворого основного захворювання здійснен-

ня реабілітаційних програм і методик з використанням усіх реабілітацій-

них засобів [4, с. 93], [5, с. 73]. 

До складу мультидисциплінарної реабілітаційної бригади входять фахі-

вці за наступними спеціальностями: психіатр, практичний психолог, психо-

терапевт, терапевт, фізіотерапевт, фізичний терапевт, педіатр, кардіолог, 

невролог, ендокринолог, отоларинголог та ін. 

Медична реабілітаційна допомога включає пов’язані між собою насту-

пні засоби реабілітації: 

- фізіотерапевтичне лікування (електростимуляція, електрофорез лікар-

ськими засобами, електросон, динамічна електронейростимуляція, загальна 

екстремальна аерокріотерапія, гідротерапія, внутрішньовенне лазерне опро-

мінення крові, лікувальна фізкультура, масаж); 
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- психотерапію (довільне м'язове розслаблення по Джекобсону, когні-

тивно-поведінкова психотерапія, психодинамічна психотерапія, гіпнопсихо-

терапія); 

- медикаментозне лікування (за нозологією відповідно до стандартів 

медичної допомоги). 

1. Одним із конкретних шляхів в реформуванні системи охорони здо-

ров’я в Україні є підтримка та розвиток високоспеціалізованої медичної реа-

білітаційної допомоги, яка передбачає наявність сучасного медичного обла-

днання та спеціально підготовленого персоналу, та забезпечить пацієнтів 

повним замкненим циклом лікування. 

2. Впроваджена в ДЗ «НПМ РДЦ МОЗ України» система організації 

медичної реабілітаційної допомоги дозволяє охопити сучасною високоспе-

ціалізованою та високотехнологічною реабілітацією хворих з психічними, 

неврологічними, соматичними захворюваннями та запобігти тривалій не-

працездатності або стійкому зниженню соціально-побутової активності та 

інвалідності. 
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«Обласна клінічна інфекційна лікарня» 

Поява COVID-19 і поширення його по світу поставило перед 

фахівцями охорони здоров'я завдання, пов'язані зі швидкою діагностикою 

інфекції, викликаної новим коронавірусом, наданням спеціалізованої 

медичної допомоги, реабілітацією та вторинною профілактикою. Незва-

жаючи на те, що COVID-19 переважно впливає на дихальну систему, дані 

свідчать про залучення багатьох систем, що часто протікає у важкій формі 

і призводить до смерті. Довгострокові наслідки COVID-19 невідомі, але 

дані попередніх спалахів коронавірусних інфекцій свідчать про порушення 

легеневої і фізичної функції, зниження якості життя і емоційні розлади. У 

багатьох хворих, які залишилися в живих після COVID-19, яким була по-

трібна госпіталізація до відділень інтенсивної терапії, можуть розвинутися 

психологічні, фізичні та когнітивні порушення. Існує явна потреба в керів-

ництві та реабілітації тих пацієнтів, що вижили після COVID-19 (Консен-

сус Stanford Hall по реабілітації пацієнтів після COVID-19 (Великобри-

танія)). З огляду на незвичайність самої ситуації пандемії і особливості 

патогенезу захворювання, шаблонне застосування загальноприйнятих ме-

тодів може бути небезпечним або неефективним. 

В системі медичної реабілітації природні та преформовані фізичні факто-

ри (ФФ) є провідними у формуванні реабілітаційних програм. Головними пе-

ревагами фізичних факторів при проведенні реабілітації перед іншими мето-

дами є: можливість викликати загальні відповідні реакції організму хворого, 

надавати позитивну дію на різні патогенетичні ланки ряду захворювань одно-

часно, викликати незначну кількість побічних реакцій або ускладнень, оп-

тимізувати інші методи лікування і реабілітації (в першу чергу – медикамен-

тозну терапію), призначатися на всіх етапах лікування і реабілітації. 

Відомо, що ФФ викликають неспецифічні реакції організму різних хво-

рих і проявляються вони у підвищенні функціональної активності гипоталя-

мо-гипофізарно-адреналової та кровотворної систем, у зміні інтенсивності та 

напряму обмінних порушень у організмі, активації неспецифічної та специ-

фічної реакцій гуморального та клітинного імунітету, у нормалізуючої дії на 
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стан кровообігу та мікроциркуляцію, у спроможності викликати протиза-

пальну, репаративну, знеболюючу, седативну та психотерапевтичну дію. 

Метою реабілітації хворих після перенесеної коронавірусної інфекціїіз 

застосуванням ФФ є: підвищення ефективності лікування, запобігання про-

гресування порушення функціонального стану організму та виникнення 

ускладнень внаслідок основного та коморбідних захворювань, покращення 

їх якості життя шляхом розробки та впровадження індивідуалізованих про-

грам медичної, психологічної та фізичної реабілітації з подальшим ди-

намічним спостереженням та диспансерізацією. 

В клінічній пульмонології застосовують можливості фізичних факторів 

надавати етіотропну та патогенетичну дії: бактерицидну, бактеріостатичну 

та (обговорюється) – противірусну, зменшення запальних процесів в леге-

невій тканині, десенсебілізуючий, протинабряковий, муколітичний, брон-

холітичний ефекти, поліпшення функції зовнішнього дихання і легеневого 

кровотоку, вентиляційно-перфузійних взаємовідносин. У системі відновлю-

вального лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи 

принципи застосування ФФ зумовлені можливістю їх позитивної дії на різні 

патогенетичні ланки захворювань: на стан центральної нервової та гормо-

нальної систем, активність симпато-адреналової системи, функцію щито-

видної залози, нирок та наднирників, водно-електролітний обмін, системний 

центральний, периферичний та внутрішньоорганний кровообіг, скорочув-

альну здатність та метаболізм міокарда. 

Вибір ФФ при формуванні реабілітаційної програми у цих хворих має 

враховувати особливості застосування методів фізіобальнеотерапії при ін-

фекційних захворюваннях, наявність у більшості осіб після коронавірусної 

інфекції наслідків ураження бронхо-легеневого апарату, переважно рестрик-

тивного характеру, ризик виникнення тромбоемболічних та серцево-

судинних ускладнень, поліорганного ураження внутрішніх органів, особли-

вості психологічного стану (реакції на кожну процедуру), особливості іму-

нологічного статусу (після цитокінового штурму) з урахуванням обгрунту-

вання комбінації та послідовності з методами фізичних тренувань, психоте-

рапії та медикаментозної терапії. Головним є застосування комплексної 

послідовної не навантажувальної фізіобальнеотерапії, патогенетично об-

грунтованих, переважно безконтактних методик малих інтенсивностей.  

На етапі ранньої стаціонарної реабілітації хворим рекомендується за-

стосування в першу чергу інгаляційної терапії препаратів, які покращують 

імунологічний статус, реологічні властивості крові, легеневу, церебральну та 

коронарну гемодинаміку, скоротливу здатність правого та лівого шлуночків 

міокарда та потенціюють медикаментозну терапію (циклоферону, дипири-

дамолу, кавінтону, цитиколіну). Через 4-6 місяців після перенесеної коро-

навірусної інфекції із ФФ методом вибору є природні фактори: кліматоте-

рапії (аеротерапії та таласотерапії), внутрішнє застосування мінеральних вод 

та водобальнеотерапевтичні процедури різних варіантів та хімічного складу 
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води, методи магнітотерапії, магнітолазеротерапії, ультрависокочастотної та 

надвисокочастотної терапії та інш. 

Рекомендовані наступні методи дослідження (обов’язкові та за необ-

хідністю) стану хворих та їх реабілітаційного потенціалу: рентгенографія, 

комп’ютерна томографія, електрокардіографія, за показаннями – добове 

моніторування ЕКГ; ехокардіографія; спірографія, ультразвукові до-

слідження внутрішніх органів та судин; пульсоксиметрія; клінічний аналіз 

крові, коагулограма; біохімічний аналіз крові з визначенням рівнів калію і 

натрію крові, трансаміназ, загальногобілка, альбуміну, С-реактивного 

білка, креатиніну, загальний аналіз сечі і оцінка добової втрати білка за 

показаннями, тест з шестихвилинною ходьбою, оцінка психологічного ста-

тусу за Госпітальною шкалою тривоги та депресії HADS, Мінесотський 

опитувальник якості життя. 

Рекомендовані критерії для проведення реабілітації : стан після пере-

несеної коронавірусної інфекції (після стаціонарного чи амбулаторного 

лікування) з реабілітаційним потенціалом; від’ємні результати лаборатор-

ного обстеження на наявність COVID-19 (ПЦР чи ІФА) за 2–3 дні до за-

планованої реабілітації; відсутність клінічних ознак гострих інфекційних 

захворювань у хворого та контактних осіб; стабільні показники інтервалу 

RR на ЕКГ і SpO2; клінічні та/або рентгенологічні докази стабільності ле-

геневої картини (за даними КТ або УЗД легень); наявність письмової ін-

формованої згоди на проведення реабілітаційних заходів. Протипоказання 

для проведення ранньої стаціонарної реабілітації є : відсутність реабіліта-

ційного потенціалу; позитивні результати лабораторного обстеження на 

наявність COVID-19 (ПЦР чи ІФА);не стабільні показники інтервалу RR на 

ЕКГ і SpO2; низький рівень свідомості або функціональні особистісні 

зміни; наявність двох і більше ознак системної запальної реакції (лейкоци-

тоз або лейкопенія, лихоманка вище 38 °С, С-реактивний білок більше 

двох стандартних відхилень від норми (більше 10 г/л або шкала SOFA ≥ 2 

балів); стан гіперметаболізма-гіперкатаболізму (індекс маси тіла менше 19; 

втрата маси тіла більше 10 % за місяць); наявність персистуючих інфек-

ційних ускладнень бактеріальної природи (інфекція дихальних шляхів, се-

чостатевої системи, декубітальні виразки), найбільш імовірною причиною 

яких є наявність інвазивних пристроїв (трахеостома, гастростома, сечовий 

катетер); наслідки тривалої іммобілізації: спастичний синдром, дегенера-

тивні зміни в суглобах; неможливість самостійного пересування та самооб-

слуговування; декомпенсований стан коморбідних захворювань; загальні 

протипокази для призначення ФФ.  

Застосування ФФ в медичній реабілітації хворих після перенесеної ко-

ронавірусної інфекції, в першу чергу – в санаторно-курортнихумовах, мож-

ливе та доцільне. Головною умовою застосування ФФ є індивідуалізований, 

компексний, послідовний та етапний підхід у поєднанні з медикаментозною, 

психологічною та фізичною реабілітацією, спрямований на відновлення у 
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хворих функції зовнішнього дихання, транспорту та утилізації кисню 

працюючими тканинами, органами і системами, на корекцію м’язової слаб-

кості та підвищення мобільності, на нормалізацію чи покращення стану ко-

морбідних захворювань, на підвищення толерантності до фізичних наванта-

жень, відновлення психоемоційної стабільності, подолання стресу, неспокою 

або депресії; корекцію порушень сну, повсякденної та професійної актив-

ності, на підвищення рівня якості життя. 

 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ВІДНОВНОМУ 

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ТОРАКАЛГІЄЮ  

НА ФОНІ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

Рой І.В., Борзих Н.О., Катюкова Л.Д., Кудрін А.П.,  

Русанов А.П., Кравчук Л.Д. 

 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

 

В роботі представлена удосконалена реабілітаційна програма хворих з 

торакалгіями на фоні остеохондрозу грудного відділу хребта.  

Як показує досвід, найчастіше зустрічається поєднана патологія із 

кардіоваскулярними порушеннями. Таким чином, слід визнати необхідність 

міждисциплінарного підходу до діагностики та вибору тактики лікування на 

етапах надання спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги 

пацієнтам з торакалгіями.  

На підставі аналізу обстежених хворих, та аналізу джерел інформації, 

дедалі більше наголошується на поширеності та значенні поєднаних пато-

логій, які ускладнюють та посилюють одна одну 24 % пацієнтів. Біль в 

грудній клітині та грудному відділі хребта є однією з причин звернення до 

амбулаторної. Тому з’являється необхідність диференційованого підходу для 

розробки комплексної системи відновного лікування.  

Метою роботи є удосконалення реабілітаційної програми хворих з то-

ракалгією на фоні остеохондрозу грудного відділу хребта.  

У відділенні реабілітації ДУ «Інститут травматології та ортопедії 

НАМН України» було проведене відновне лікування у 48 пацієнтів (середній 

вік 34,2 ± 2,4 роки) з проявами торакалгії на фоні остеохондрозу грудного 

відділу хребта. Після обстеження хворі розподіляли на дві групи: 1 група – 

хворі з остеохондрозом грудного відділу хребта; 2 група – поєднання остео-

хондрозу з серцево-судинною патологією.  

В першій групі з торакалгіями на фоні остеохондрозу грудного відділу 

хребта програма фізичної реабілітації була розроблена в залежності від пе-

ребігу хвороби (гострий, підгострий, ремісія) відповідно наступних рухових 

режимів, а саме: гострий перебіг – щадний режим; підгострий – щадно-

тренувальний; ремісія – тренувальний режим.  
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В другій групі (остеохондроз та серцево-судинна патологія) призначен-

ня рухового режиму підпорядковувалось стану серцево-судинної системи з 

врахуванням перебігу остеохондрозу грудного відділу хребта.  

Відновне лікування хворих за удосконаленою програмою було ком-

плексним і включало медикаментозну терапію, фізіотерапію, кінезіоте-

рапію, масаж. Результати наданої допомоги оцінювались за даними 

порівняльного аналізу до, після курсу лікування, також через 1,5 та 3 місяці 

по його завершенню.  

 Кількісну та якісну оцінки больового синдрому проводили за 10-ти 

бальною візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) та анкетою болю Мак-

Гилла – MPQ (McGill Pain Questionnaire). Також оцінювали ступінь психое-

моційного стану пацієнтів з використанням «Шкали самооцінки ситуатив-

ної та особистісної тривожності С. Спілбергера». Для визначення реакції 

серцево-судинної системи на навантаження використовували стандартизо-

вану пробу Мартіне. Інтенсивність рухового режиму визначали за індексом 

Руф’є (менше 0–5 – тренувальний режим; 6–10 – щадно-тренувальний ре-

жим; >15 – щадний режим).  

Запорука успішного виконання запропонованої удосконаленої програ-

ми комплексної фізичної реабілітації полягає у дотриманні основних її 

принципів: адекватності вибору заходів, їх тривалості, типу, регулярності, а 

також поступовості збільшення інтенсивності навантажень.  

Після проходження курсу відновного лікування у пацієнтів 1 групи ве-

личина больового синдрому дорівнювала 2,2±0,2 бали, тоді як в 2-ій вона 

була в двічі більшою – 4,2±0,4; кожна із них вірогідно відрізнялась від даних 

до лікування. Через 1,5 місяця по завершенню лікування больовий синдром, 

як основний клінічний прояв, що турбував пацієнтів продовжував зменшу-

ватись, про що свідчать відповідні значення показника, що був проаналізо-

ваний: 1,5±0,2 та 2,9±0,2 балів, відповідно в 1 та 2 групі хворих, що достові-

рно менші за попередні. Впродовж наступного періоду спостереження (через 

3 місяця) підтверджена практична стабілізація ситуації. В 1 групі показник 

болю дорівнював 1,8±0,4, в 2-ій – 2,8±0,6.  

 З вищевказаних даних випливає, що відновне лікування у хворих пер-

шої групи більш ефективне, в силу необтяженого перебігу хворобами серце-

во-судинної системи, які притаманні хворим 2 групи.  

При аналізі результатів анкетування за шкалою самооцінки ситуатив-

ної та особистісної тривожності С. Спілбергера, рівень «особистісної три-

вожності» суттєво різнився між пацієнтами в групах до початку лікування. 

В 2 групі, на відміну від 1-ої, переважав високий її рівень – 48,4±3,1 балів, 

тоді як в 1-й він був помірний – 34,6±2,4. Після завершення курсу лікуван-

ня позитивна динаміка відзначалася переходом 1 групи пацієнтів до низь-

кого рівня (17,8±1,5 балів), 2-ої до помірного (34,0±2,1 балів); зміни до-

стовірні. Що стосується ситуативної тривожності, то вона була практично 

однаковою в обох групах спостереження до початку лікування: 47,0±3,3 та 
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46,0±4,2 балів відповідно в 1 та 2 групі. Кардинально ситуація змінилася 

особливо в 1 групі, коли після лікування у пацієнтів вона стала низького 

рівня (7,7±2,7 балів), а в 2-ій – показник статистично достовірно став мен-

ше та перейшов до помірного рівня.  

Вихідний статус пацієнтів обох груп свідчив про напруженість, що 

підтверджено високими рівнями показників серед усіх хворих. Їх ди-

намічність за часом носила сприятливий характер, який був суттєво вираз-

нішим у хворих з ізольованою патологією. 

Запропонована удосконалена програма відновного лікування хворих, 

суть якої в персоніфікованому підходу до нього з урахуванням наявності 

ізольованої чи поєднаної з серцево-судинними захворюваннями патології, а 

також ступеня вираженості больового синдрому, як одного з основних кри-

теріїв звернення пацієнтів за допомогою.  

Використання удосконаленої програми реабілітації дозволило до-

стовірно знизити больовий синдром у пацієнтів обох груп, результат продо-

вжував набувати позитивної динаміки через 1,5 міс поспіль і залишався 

практично стабільним впродовж наступних 1,5 місяців. Виявлені особли-

вості психоемоційного стану пацієнтів з торакалгіями, в залежності від їх 

етіології, які потребують міждисциплінарного підходу. 

 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ГОНА-, КОКСАРТРОЗА (-ИТА)  

З ПОЗИЦІЙ ЕЛЕМЕНТОЗА 

 

Сокрут В.М., Сокрут М.В., Алексеєва Л.А., Попов В.М.,  

Яковленко В.В., Сподинюк А.Г.  

 

Донецький національний медичний університет 

 

Важлива роль в патогенезі артритів згідно «вегето-гомеокінетичної тео-

рії патології» відводиться порушенням регуляції на системному рівні, мікро-

циркуляції – на органному рівні та водно-електролітниму дисбалансу на клі-

тинному рівні. Часто суглобовий синдром розглядають як диселементоз. 

Дисбаланс гістаміну та серотоніну вказує на соматогенію тривожно-

депресивну чи маніакально-паніко-фобічну, що діагностують з допомогою 

психологічних тестів. Вміст внутрішньо-клітинного кальцію визначає форму 

коморбідності (кальцій-дефіцитну чи кальцій-залежну), який встановлюють 

при спектральному аналізі волосся. Остеопороз часто корелює з ваготонією, 

а атеросклероз – з високим кальцій-коронарним індексом. Запуск механізмів 

пошкодження при суглобову синдромі залежить від «вегетативного паспорту 

пацієнта – вмісту щільності та сенситивності адренорецепторів». У ваготоні-

ків домінує аутоімунна агресія, у симпатотоніків – оксидантний стрес. Важ-

ливу роль в розвитку алергічних реакцій відводять гістаміну на тлі дефіциту 

Ca, Co, Li та надлишку V, Ni, Mg. Активація ПОЛ відслідковується при ви-
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сокому рівні адреналіну, серотоніну, Fe, Si, домінування симпатики. Визна-

чення ролі елементоза в патогенезі різних форм суглобового синдрому до-

зволить розробити корегуючу електролітну терапію. 

Обстежено 173 хворих на артрит віком від 18 до 79 років. Всім пацієн-

там виконували рентгенологічне дослідження периферичних суглобів, кри-

жово-клубових і хребцевих зчленувань, остеоденситометрію проксимально-

го відділу стегнової кістки. Визначали «вегетативний тонус» та «вегетатив-

ний паспорт» хворих. Вміст в волоссі встановлювали Ca, Co, Li, V, Ni, Mg, 

Fe, Si методом спектрального аналізу волосся, а кальцій-дефіцитну та каль-

цій-залежну коморбідність розраховували по нормованому рівню внутріш-

ньо клітинного кальцію. Проводили психологічні тести. Статистичну оброб-

ку результатів досліджень проводили за допомогою комп’ютерного варіа-

ційного, непараметричного, кореляційного, регресійного, одно- (ANOVA) і 

багатофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсійного аналізу (ліцензійні 

програми «Microsoft Excel» і «Statistica-Stat-Soft». США). 

Встановлено, що «вегетативний паспорт» формує позасуглобову пато-

логію, наявність остеопорозу (BF=0,89, p=0,412) чи атеросклерозу (BF=0,63, 

p=0,533), тип коморбідності та соматогенії. За результатами виконаного ба-

гатофакторного аналізу Уілкоксона-Рао, встановлено, що «вегетативний па-

спорт» впливає на інтегральні клініко-лабораторні ознаки артриту (WR=1,56, 

p=0,044), від нього залежать екстраартрикулярні ознаки захворювання 

(WR=1,34, p=0,116), в тому числі ті, які стосуються ураження серцево-

судинної системи (WR=1,16, p=0,306). 

При запальних захворюваннях суглобів рівень Fe у сироватці крові сут-

тєво коливається. Fe виступає активатором ПОЛ. Його високий вміст запускає 

механізми оксидантного стресу на тлі домінуючої симпатотонії. Низький рі-

вень заліза в крові пов’язують з ваготонією, або розвитком анемії у артрологі-

чних хворих, ступінь якої співвідноситься з активністю патологічного процесу 

та рівнем прозапальних цитокінів у крові. Зазначені зміни багато в чому пов'я-

зані зі зміною рецепції трансферину-феритину. Надається важливе значення й 

метаболізму системи оксиду азоту. M. Yazar et al. вивчали роль Fe в патогенезі 

остеоартрозу. Рівень цього металу був досліджений в плазмі крові і суглобовій 

рідині, при цьому розвиток синовіту та прогресування артрозних змін супро-

воджувалися накопиченням Fe в артикулярному випоті, що корелювало зі змі-

ною активності прозапальних цитокінів. В експериментах на тваринах із мо-

деллю остеоартрозу було показано, що внутрішньо-суглобове введення цитра-

тного Fe викликає в артикулярній порожнині продукцію туморонекротичного 

фактору. За даними J. F. Telfer і J. H. Brock, акумуляція в синовіальному сере-

довищі суглобів Fe веде до пошкодження фібробластів, макрофагів і лімфоци-

тів, викликаючи деструктивні зміни хряща, особливо на тлі симпатотонії.  

У хворих на гонартроз рівень в крові Со склав (M±SD±SE) 

9,8±5,68±0,61 мкг/л, Cr – 1,3±0,49±0,05 нг/л, Fe – 426,3±33,33±3,57 мг/л, Mo 

– 1,7±0,69±0,08 мкг/л, Ni – 4,5±2,11±0,23 мкг/л, V – 1,8±0,78±0,08 мкг/л, що
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порівняно зі здоровими людьми достовірно вище на 29 % концентрації V 

(t=2,70, p=0,008) при зменшенні на 4 % вмісту Fe (t=3,01, p=0,003). В цілому, 

мікроелементоз металів (1 бала) у крові хворих на гона-, коксартроз відзна-

чений у 36 (41,4 %) випадках, а  =0,90±0,348±0,037.о.  

За даними однофакторного аналізу Брауна-Форсайта встановлено зв'я-

зок зі статтю параметрів Fe (BF=11,74, p<0,001). При цьому частота мікрое-

лементозу металів у чоловіків і жінок мало відрізнялася між собою, склада-

ючи відповідно 41,0 % і 41,7 %, що також стосувалося значень  

(0,89±0,360±0,058 у.о. і 0,90±0,342±0,049 у.о.; t=0,16, p=0,870). Гендерні осо-

бливості середніх значень концентрацій металів у крові були відсутні. Висо-

кий рівень заліза спостерігається при Са-залежній коморбідності, що прово-

кує формування гіперегічного запалення та посилює тромбоутворення. При 

гонартрозі звертали на себе увагу прямі кореляційні зв'язки Пірсона показ-

ника феремії з рівнями Ni (r=+0,221, p=0,044) і V (r=+0,340, p=0,002).  

З урахуванням виконаного варіаційного, дисперсійного і кореляційного 

аналізу зроблені висновки, що мають практичну спрямованість: показники в 

крові Со>16 мкг/л (>M+SD хворих) є прогнозо-негативними ознаками щодо 

тяжкості перебігу гонартрозу, Cr <0,8 (<M-SD) – у відношенні до розвитку 

остеопорозу. Со відноситься до контактних алергенів, тому найбільш інтен-

сивно вивчається його можлива роль у суглобовому запаленні при запуску 

аутоіммуної агресії у ваготоніків. На запальну реакцію впливають низький 

рівень Co і Cr на тлі високого рівня Fe, який активує ПОЛ.  

Розвиток синовіту та формування остеопорозу відслідковують на тлі Са-

дефіцитної коморбідністі, активацї вагуса і підвищення активності лужної 

фосфатази (BF=5,35, p=0,023). Виразність гонартроза тісно пов'язана (р<0,001) 

з рівнями Fe (BF=178,28), Mo (BF=8,89), Ni (BF=13,47), і V (BF=9,07).  

З урахуванням результатів виконаного дисперсійного та кореляційного 

аналізу зроблено висновок, що в патогенезі гонартрозу на тлі Са-дефіцитної 

коморбідності головне значення надається Ni, причому показники в крові 

Ni>6,6 мкг/л можна вважати прогностично несприятливою ознакою щодо 

виникнення алергічних реакцій. Це положення особливо важливе для ваго-

тоніків, у яких надлишок Ni посилюють механізми аутоімунної агресії при 

суглобовому синдромі. 

Важливо, що V та Ni, як імуностимулятори, будуть запускати аутоіму-

нну агресію на тлі Са-дефіцитної коморбідності у хворих гона-, коксартро-

зом. Є дані, що сульфат Ni здатний модифікувати перебіг суглобової патоло-

гії, хоча ці дані потребують подальших досліджень. Важливо при цьому вра-

ховувати, що гіперпластичне запалення з набряком і алергічним компонен-

том більш характерно для ваготоніків, а деструктивне і ішемічне для симпа-

тотоніків, що слід враховувати при виборі тактики лікування артропатії. 

Аналіз клінічних проявів артропатії з урахуванням «вегетативного пас-

порта» пацієнтів, показав, що для Са-дефіцитної коморбідності характерні 

ознаки остеокистозу, остеопорозу, кисти, набряк гомілкової і стегнової кіст-
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ки і підвищений рівень V, знижений рівень Fe. В анамнезі цих хворих вияв-

лялась схильність до алергії, мікотичні ураження, варикозна хвороба, 

об’ємзалежна артеріальна гіпертензія. При Са-залежній коморбідності домі-

нували ознаки: остеоузури, артрокальцинати, зміни меніска, підвищений 

рівень Ti і V, на тлі атеросклероза, ішемічної хвороби серця, симпатоадрена-

лової артеріальної гіпертензії. 

Мікроелементоз в крові хворих на гона- коксартроз залежить від «вегета-

тивного паспорта» пацієнта, форми коморбідності. Для Са-дефіцитної комор-

бідності більш характерний підвищений рівень V і Мо, знижений рівень Fe, 

для Са-залежної коморбідності – підвищені Со, Cr. Взаємопов'язані з остеопо-

розом Co, Cr, Ni, а значення Cr, і V в різних об'єктах дослідження (кров, во-

лосся) корелюють між собою і мають прогностичну значущість. Встановлено 

прямий кореляційний зв'язок між параметрами NiFe (r=+0,220, p=0,040), а 

зворотній – CoMo (r= –0,617, p<0,001) і CrV (r= –0,392, p<0,001), що не-

обхідно брати до уваги при оцінюванні впливу цих мікроелементів на параме-

три гомеокінезу. Ni і Ti активують кислу фосфатазу, прямо корелюють з Мо і 

V та є прозапальними чинниками. В зв’язку з чим, Со, Cr можуть оптимізува-

ти порушені параметри гомеокінеза та гіпоергічне запалення у ваготоніків з 

артропатіями, а Ni і V, напроти, посилять алергічний компонент запалення при 

патології суглобів, що слід враховувати при виборі замісної дієти.  
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Донецький національний медичний університет 

Хронізація запалення в суглобах проходить на тлі порушених систем-

них механізмів регуляції, серед яких центральне місце відводиться ВНС та 

остеопорозу згідно «вегето-гомеокінетичної» теорії патології. Функцію ВНС 
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відображає «вегетативний тонус», який визначають методом спектрального 

аналізу ЕКГ. «Вегетативний паспорт» пов’язують з структурними особливо-

стями, котрі оцінюють за щільністю адренорецепторів на мембранах тромбо-

цитів. Як показує однофакторний дисперсійний аналіз Брауна-Форсайта, «ве-

гетативний паспорт» артрологічних хворих впливає на розвиток остеопорозу 

(BF=3,78, p=0,020) та мало залежить від статі і віку пацієнтів (відповідно 

BF=1,22, p=0,208 і BF=0,80, p=0,452), оскільки щільність адренорецепторів з 

віком не змінюється. «Вегетативний тонус» дозволяв виявити домінуючу 

ваготонію, ейтонію та симпатотонію. 

Обстежено 173 хворих на артрит віком від 18 до 79 років. Всім пацієн-

там виконували рентгенологічне дослідження периферичних суглобів, кри-

жово-клубових і хребцевих зчленувань, остеоденситометрію проксимального 

відділу стегнової кістки. Визначали «вегетативний тонус» та «вегетативний 

паспорт» хворих. Кальцій-дефіцитну і кальцій-залежну коморбідність вста-

новлювали по нормованому рівню внутрішньо клітинного кальцію методом 

спектрального аналізу волосся. Проводили психологічні тести. Статистичну 

обробку результатів досліджень проводили за допомогою комп’ютерного 

варіаційного, непараметричного, кореляційного, регресійного, одно- 

(ANOVA) і багатофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсійного аналізу 

(ліцензійні програми «Microsoft Excel» і «Statistica-Stat-Soft». США). 

Характер вегетативного статусу формує позасуглобову патологію 

(BF=0,89, p=0,412), наявність остеопорозу (BF=0,63, p=0,533), тип коморбід-

ності та соматогенії. За результатами виконаного багатофакторного аналізу 

Уілкоксона-Рао, «вегетативний паспорт» впливає на інтегральні клініко-

лабораторні ознаки артриту (WR=1,56, p=0,044), від нього залежать екстраа-

ртрикулярні ознаки захворювання (WR=1,34, p=0,116), в тому числі ті, які 

стосуються ураження серцево-судинної системи (WR=1,16, p=0,306). При 

хронізації запалення в суглобах відслідковуються не тільки локальні, але в 

значній мірі і системні механізми регуляції, активується симпатоадреналова 

система, ПОЛ, аутоімунні реакції. Проявляється більш виражене диференці-

ювання пацієнтів на ваго- і симпатотоніків при розвитку дисадаптаційного 

синдрому. Отримані результати вказують, що «вегетативний паспорт» ви-

значає форму суглобового синдрому та коморбідності, оскільки їх об’єднує 

єдиний патогенез. Для ваготоніків характерна серопозитивна форма артриту 

на тлі кальцій-дефіцитної коморбідності з запуском «аутоімунної агресії» та 

схильністю до серотонін-дефіцитних тривожно-депресивних соматогеній. У 

симпатотоніків відслідковується серонегативна форма артриту внаслідок 

«оксидантного стресу» на тлі кальцій-надлишкової коморбідності при схиль-

ності до серотонін-залежних маніакально-паніко-фобічних реакцій. Сомато-

генії в свою чергу посилюють клінічні прояви патології суглобів. Больовий 

синдром стає менш локалізований, слабо піддається лікуванню. 

При ваготонії існує прямий кореляційний зв'язок тяжкості вегетатив-

ної дисфункції з параметрами індексу тяжкості (SAI) ревматоїдного артри-
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ту (РА) (r=+0,532, p=0,029), а у випадках симпатотонії показник VSI прямо 

співвідноситься з ревматоїдним фактором (RF) (r=+0,420, p=0,017) і DAS 

(r=+0,633, p<0,001). Різні форми інтегральних тривимірних гістограм у 

хворих з різним типом «вегетативного тонусу» дозволяють використовува-

ти їх в диференційній діагностиці вегетативної дисфункції. У пацієнтів-

ваготоніків спостерігається вплив на рівень тяжкості вегетативних розладів 

(VSI) вихідного вмісту в крові RF, що демонструє однофакторний диспер-

сійний аналіз Брауна-Форсайта (BF=3,29, p<0,001) та вказує на запуск ме-

ханізмів автоімунної агресії на тлі домінування вагуса і кальцій-дефіцитної 

коморбідності. 

Стан мікроцикуляції та згортання крові в значній мірі залежить від «ве-

гетативного тонусу» та «вегетативного паспорту» пацієнта. Домінуюча ваго-

тонія формує схильність до геморагій, симпатотонія, напроти, визиває 

підвищення згортання крові.  

Існує прямий регресійний зв'язок інтегральних параметрів ВД і 

варіаційної пульсометрії («вегетативний тонус») з вихідними показниками 

аССP (R=+2,33, p=0,022), SAI (R=+1,98, p=0,048), BNI (індекс Бірнета-

Нордіна) (BF=5,26, p<0,001) та BMD (індекс щільності кістки) (R=+2,01, 

p=0,049). Зростання маркерів запалення супроводжується підвищенням ак-

тивності симпатоадреналової системи, що відображають отримані результа-

ти кореляційних взаємозв’язків. Прямий кореляційний зв'язок між BMD і 

VSI (r=+0,234, p=0,024) має практичне значення: 1) тяжкість ВД при артри-

тах тісно взаємопов'язана з виразністю остеопорозу; 2) значення VSI> 820 

в.о. (>M+SD хворих з ВД) є прогнозонегативною ознакою щодо остеопоро-

зу. Розвиток остеопорозу прослідковується на тлі ваготонії (BF=0,63, 

p=0,533 та BF=0,26, p=0,614). За результатами критерію Макнемара-Фішера, 

існують достовірні відмінності груп хворих з різним «вегетативним паспор-

том» за частотою розвитку остеопорозу (2=7,86, р=0,020). Хворим на осте-

опороз більшою мірою була характерна ВТ. Виконаний ANOVA/MANOVA 

показав існуючий вплив «вегетативного тонусу» і «вегетативного паспорту» 

артрологічних хворих на інтегральні маркери кісткового метаболізму. Розви-

ток остеодефіциту при артриті, у вигляді остеопорозу, має залежність від 

рівнів Ca, Mg, Pb та активності лужної фосфатази (АР). Остеопороз від-

слідковується на тлі ваготонії при кальцій-дефіцитній коморбідності та ви-

сокому рівні Mg. У хворих на артрит з остеопорозом показники Са в крові 

становлять 65,7±2,10 мг/л, Mg – 30,6±0,34 мг/л, P – 371,1±8,82 мг/л, Pb – 

63,9±4,12 мкг/л, Sr – 48,0±2,05 мкг/л, AP – 148,0±4,48 О/л. У ВТ основним 

медіатором є ацетилхолін. Кістки є компактною спеціалізованою формою 

сполучної тканини, в якій міжклітинний матрикс займає значний об’єм і ви-

конує основні функції. Остеопороз розвивається у 2/3 від загальної кількості 

артрологічних хворих, його патогенетичні побудови тісно пов'язані з на-

явністю ваготонії, тяжкість перебігу якої корелює з показниками компакт-

ності кістки, причому ті, в свою чергу, з параметрами варіаційної пульсо-
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метрії, залежать від вегетативного паспорту пацієнтів, активності процесу та 

кістково-деструктивних складових суглобового синдрому. 

З урахуванням результатів кореляційного аналізу зроблено висновок, 

що має певну практичну спрямованість: при ВТ на тлі кальцій-дефіцитної 

коморбідності показники в крові RF>40 мО/мл є прогностично несприятли-

вими щодо тяжкості порушення імунітету та алергічних реакцій. Показник 

LFN> 55 o.e. свідчить про серопозитивність захворювання за RF. Важлива 

роль вегетативної дисфункції в патогенезі остеопорозу, потребує вегето-

корегуючого лікування в санаторіях. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

З РІЗНИМИ ТРАВМАМИ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМИ  

В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ  

ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ 

Тертишний С.В. 

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, м. Одеса 

Поглиблено знання про застосування методів фізичної реабілітації та 

апаратної фізіотерапії в різних періодах реабілітації поранених після 

хірургічного лікування дефектів м’яких тканин.  

Вперше науково обґрунтовано розділення етапу ранньої санаторно-

курортної реабілітації для поранених з тяжкими ушкодженнями м’яких 

тканин залежно від етапного хірургічного лікування. 
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Метою є розробка організаційно-методичних основ системи етапної 

реабілітації поранених військовослужбовців з дефектами м’яких тканин на 

різних рівнях надання медичної допомоги залежно від тяжкості поранення та 

тактики хірургічного лікування. 

За нашими спостереженнями збільшується питома вага вогнепальних 

ушкоджень з дефектами м’яких тканин в структурі бойової хірургічної трав-

ми (6,9–35,9 %), значної тяжкості та кількості незадовільних результатів 

лікування поранених, високого рівня ускладнень (9,3–81,0 %) та летальності 

(6,3–39,3 %). Це обумовлює актуальність та необхідність реабілітаційного 

лікування, зокрема й санаторно-курортного. 

За статистичним аналізом клінічних випадків бойової травми Гайдою 

І.М. проаналізовано структуру поранень, в якій поранення нижніх кінцівок 

становили 58,8 %, до військової служби після лікування повернулись 63,3 %, 

тоді як 36,1 % за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби; 

тривалості періоду лікування та реабілітації склала: при тяжких пораненнях – 

в середньому 36,6 доби, із пораненням середнього ступеня тяжкості – 21,8 

доби, легкого ступеня – 24,2 доби. Це підтверджують інші автори: пошкод-

ження опорно-рухового апарату зустрічаються у 52,7 % (з них контрактури 

суглобів в 24 % та травми кісток та суглобів в 22,5%); ураження нервової си-

стеми в 33,3 % (невропатії, дорсалгії, радикулопатії – 18 %, посттравматичні 

невралгії, неврити – 8 %, віддалені наслідки травм голови – 7,3 %).  

Одним з принципів «Воєнно-медичної доктрини України», затвердженої 

Постановою Кабінету міністрів України від 31.10.2018 № 910, є: єдині погляди 

на профілактику, діагностику, надання медичної та психологічної допомоги, 

евакуацію, лікування, медичну та психологічну реабілітацію поранених (ура-

жених, хворих), профілактику бойового стресу (превентивну реабілітацію). 

В «Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на 

2021 рік», затвердженій Указом Президента України від 11.05.2021 

№189/2021, зокрема, вказано, що «національна система медичної, фізичної, 

психологічної реабілітації та соціальної і професійної адаптації військово-

службовців, звільнених з військової служби, і тих, які підлягають звільнен-

ню, та членів їх сімей функціонує відповідно до підходів НАТО та ЄС». 

В Законі України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» від 

03.12.2020 № 1053-IX, надане визначення: «реабілітація – комплекс заходів, 

яких потребує особа, яка зазнає або може зазнати обмеження повсякденного 

функціонування внаслідок стану здоров’я або старіння у взаємодії з її сере-

довищем». 

Тому основною метою реабілітаційних заходів є найскоріше повернен-

ня хворої людини до повноцінного соціального життя та найбільш повне 

відновлення втраченої працездатності. Це повною мірою відповідає основ-

ним пріоритетним аспектам ефективності реабілітації – економічному та 

соціальному. Для військовослужбовців це повернення до виконання своїх 

службових обов’язків, що є вкрай актуальним в теперішній час. Слід накрес-
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лити на тому, що зниження або втрата функціональної спроможності пора-

нених, яка призводить до інвалідизації, є підставою для демобілізації війсь-

ковослужбовця (тобто повної втрати боєздатності, неможливості виконувати 

військовий обов’язок та необхідності перекваліфікації, працевлаштування та 

соціалізації в цивільному житті). Це супроводжується великими еко-

номічними затратами та складнощами в соціальній адаптації. 

За нашими спостереженнями збільшується питома вага вогнепальних 

ушкоджень з дефектами м’яких тканин в структурі бойової хірургічної трав-

ми (6,9–35,9 %), значної тяжкості та кількості незадовільних результатів 

лікування поранених, високого рівня ускладнень (9,3–81,0 %) та летальності 

(6,3–39,3 %). Це обумовлює актуальність та необхідність реабілітаційного 

лікування, зокрема й санаторно-курортного. 

Основною метою реабілітаційних заходів є найскоріше повернення 

хворої людини до повноцінного соціального життя та найбільш повне 

відновлення втраченої працездатності. Це повною мірою відповідає основ-

ним пріоритетним аспектам ефективності реабілітації – економічному та 

соціальному. Для військовослужбовців це повернення до виконання своїх 

службових обов’язків. Слід накреслити на тому, що зниження або втрата 

функціональної спроможності поранених, яка призводить до інвалідизації, є 

підставою для демобілізації військовослужбовця. Це супроводжується вели-

кими економічними затратами та складнощами в соціальній адаптації. 

В наших дослідженнях встановлено, що в структурі санітарних втрат 

хірургічного профілю питома вага поранених з вогнепальними дефектами 

м’яких тканин становить 16,7 %. Анатомо-функціональна характеристика 

локалізації дефектів м’яких тканин виглядала наступним чином: грудна 

клітка – 14,0 %, живіт – 7,0 %, таз – 4,1 %, кінцівки – 74,9 %. В структурі 

вогнепальних дефектів м’яких тканин надвеликі ушкодження становили 

6,1 %, великі – 33,7 %, середні – 60,2 %. Клінічно-епідеміологічними та 

клінічно-анатомічними дослідженнями було доведено, що у поранених з 

вогнепальними дефектами м’яких тканин нетяжка бойова хірургічна травма 

становила 36,8 %, тяжка – 45,7 %, вкрай тяжка – 17,5 %. Причиною виник-

нення дефектів м’яких тканин у 45,6 % військовослужбовців були осколкові 

поранення, кульові – у 38,0 %, мінно-вибухові – у 16,4 %. Ізольована бойова 

хірургічна травма була виявлена у 28,9 %, множинна – у 44,2 %, поєднана – 

у 26,9 % поранених з вогнепальними дефектами м’яких тканин. Непроникна 

бойова хірургічна травма була діагностована у 62,9 % поранених, проникна в 

плевральну порожнину – у 17,4 %, в черевну порожнину – у 16,3 %, в по-

рожнину малого таза – у 3,4 % військовослужбовців.  

Колективом військових медиків з США зроблено огляд основних принципів 

реабілітації після реконструкції дефектів м’яких тканин та травм нижніх 

кінцівок. Вони, насамперед, обумовлені такими післяопераційними станами, як 

обмеження осьового навантаження на пошкоджену кінцівку та діапазону рухів в 

суглобах, а на додаток до фізіологічних ускладнень, пов’язаних із тяжкістю 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку

126 

травми, на результати реабілітації впливають інші фактори, такі як комплаєнс 

пацієнта, біль, депресія та негативні наслідки нерухомості. Тімі ж авторами впро-

ваджені комплексні стратегії та запропоновані нові протоколи реабілітації, які 

включають раннє навантаження ушкодженої кінцівки, безперервний пасивний 

рух в суглобах, психосоціальне втручання та мультимодальне лікування болю. 

Медична реабілітація на санаторно-курортному етапі призводить до ро-

звантаження стаціонарних ліжок за рахунок ранньої виписки пораненого до 

спеціалізованого відділення санаторно-курортного закладу; поранений більш 

тривалий час знаходиться під наглядом висококваліфікованих спеціалістів; 

дає можливість у більшому обсязі використовувати природні лікувальні ре-

сурси та преформовані фізичні фактори як місцевих санаторіїв, так і ку-

рортів загальнодержавного значення. Стосовно медико-психологічної ре-

абілітації можна стверджувати, що саме перебування в санаторно-

курортному закладі має психотерапевтичну дію. 

Виходячи з положення про медичну реабілітацію як систему державних, 

соціально-економічних, медичних, професійних та педагогічних заходів, а 

також «сукупність заходів, які допомагають людям, які відчувають або мо-

жуть мати інвалідність, досягти та підтримувати оптимальне функціонування 

у взаємодії зі своїм середовищем», ми розглядаємо створення етапної ре-

абілітації хворих як головну соціальну та науково-практичну задачу сьогоден-

ня для поранених з вогнепальними дефектами м’яких тканин. 

Таким чином, реабілітаційні заходи військовослужбовцям повинні 

надаватися на амбулаторних, стаціонарних та санаторно-курортних умовах. 

При цьому пріоритетним є відкриття відділень ранньої реабілітації в відо-

мчих санаторно-курортних закладах Збройних Сил України. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

ПОСТКОВІДНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

В УМОВАХ САНАТОРІЮ«ЗОЛОТА НИВА» 

Ткачук Л.В. 

ТОВ «Золота нива» 

Поява COVID-19 в світі поставило перед фахівцями різного профілю 

охорони здоров'я завдання, пов'язані не тільки з швидкою діагностикою та 

лікуванням, а й наданням якісної медичної допомоги, що включає реабілі-

таційні заходи після перенесення коронавірусної інфекції. Рекомендації, 

розроблені нами, в значній мірі базуються на матеріалах з реабілітації па-

цієнтів з COVID-19, опублікованих фахівцями ВООЗ, аналізі вітчизняних 

і зарубіжних наукових публікацій, клінічних спостереженнях, норматив-

но-правових документах МОЗ. На протязі останнього року нами розроб-

лено, затверджено та застосовано програми як ранньої, так і відтермінова-

ної реабілітації хворих, які перенесли COVID-19. Пацієнти організовані в 

3 групи, а саме: 

1. реабілітація легеневої системи;

2. реабілітація опорно-рухової системи;

3. реабілітація неврологічних розладів та психо-емоційної нестабільності.

Програма відновлення підбиралась індивідуально відповідно до встано-

вленого Порядком організації медичної реабілітації та традиційно прийнятих 

стандартів санаторно-курортного лікування. 

Перша група пацієнтів (37 осіб) – відтермінована легенева реабіліта-

ція. У хворих, котрі перенесли COVID-19, метою респіраторної реабіліта-

ції є зменшення проявів задишки, полегшення занепокоєння і депресії, 

запобігання дихальній дисфункції, зниження частоти інвалідизації, збере-

ження дихальної функції у максимальному обсязі, а також поліпшення 

якості життя. 

В комплексне лікування входили наступні методи: інспіраторний тре-

нінг щодня на курс 10–12 процедур, дихальні вправи 30 хв щодня; форсова-

ний експіраторний маневр з форсованим видихом перший тиждень 3–5 хв. 

На курс 5–7 процедур; метод активного циклічного дихання; щодня на курс 

10–14 процедур, постуральний дренаж через день на курс 7–10 процедур; 

сухі вуглекислі ванни тривалістю 30 хв на курс 7–10 процедур. щодня на 

курс – 8–10 процедур, гальваногрязь на міжлопаточну ділянку та нижньобо-

кові відділи грудної клітини 10–15 мА 15 хв, електорофорез лідази на ниж-

ньобокові відділи грудної клітини 10–15 хв 10 мА, скандинавська ходьба І–

ІІІ маршрути 30–60 хв, аромотерапія 30 хв, киснево-синглетна терапія, аеро-

терапія при ЕЕТ 21 град., таласотерапія 5–10 хв щодня при температурі води 

22–23 град. 
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Друга група пацієнтів (54 особи) – відтермінована реабілітація опорно-

рухової системи. До цієї групи пацієнтів застосовували наступні методи лі-

кування: фізичні вправи, струс тренінг з використання тренажерів, вібрацій-

но-перкусійна терапія, скандинавська ходьба, вологі закутування з бішофі-

том 30 хв, грязьові розвідні ванни 15 хв індиферентної температури, грязьові 

розвідні ванни 15 хв Т-38. 

Третя група (51 особа) – відтермінована реабілітація неврологічних 

розладів та психо-емоційної нестабільності. Найчастіше постковідний ас-

тенічний синдром проявляється психічними проблемами та загальним ви-

снаженням пацієнта. Ця група пацієнтів отримувала різноманітну програму 

психологічної реабілітації, психологічний релакс (аутогенні тренування), 

аромотерапію седативними фітозборами, хромотерапію 20 хв через день на 

курс – 8–10 процедур, циркулярні душі індеферентної температури 3–7 хв 

через день на курс 8–10 процедур, хлоридно-натрієво-перлинні ванни 10 хв 

індиферентної температури 10–15 хв через день на курс – 8–10 процедур, 

масаж комірцевої зони на курс 8–10 процедур, фітотерапію, киснево-

синглетну терапію щодня на курс – 10–14 процедур, бджолина медитація 

(апірелакс) через день, на курс 5–7 процедур, цигун гімнастику щодня 15 

хв на курс – 12–14 процедур. 

Тривалість санаторно-курортної реабілітації становила від 18 до 21 

днів. Кількість процедур на курс відновлення, які відпускались щодня або 

через день за класичними методиками – від 8 до 15. В першій групі було за-

фіксовано клінічне покращення стану у 32 (86,5 %) пацієнтів, за показника-

ми ФЗД – у 34 (91,9 %). 

У другій групі пацієнтів клінічне покращення було у 46 (85,2 %) осіб. 

В третій групі – клінічне покращення у 48 (94,1 %) осіб. 

Таким чином, у всіх трьох групах проведених реабілітаційних індивіду-

альних програм зафіксовано покращення клінічних та інструментальних по-

казників в процесі санаторно-курортної реабілітації на базі санаторію «Золо-

та нива». 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ АТО В ТОВ «ЗОЛОТА НИВА» 

Шимчук А.І., Руденко І.А. 

ТОВ «Золота нива» 

Події в зоні антитерористичної операції мають сильний вплив на психіку 

учасників бойових дій, піддають їх якісним змінам, що можуть проявлятися 

від чітко виражених форм до зовні мало помітних, прихованих, мов би «від-

строчених» в часі реакцій. Наслідки війни впливають не тільки на психофізи-

чне здоров’я військовослужбовців, на членів їх сімей, рідних, але і на їх пси-
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хологічну врівноваженість, світогляд, стабільність ціннісних орієнтацій та ін. І 

чим раніше надана спеціальна медико-психологічна допомога, тим краще про-

гноз розвитку особистості на майбутнє. З отриманими психотравмами психо-

логічна служба довіри ТОВ «Золота нива» працює комплексно.  

Основним психотравмуючим впливом бойової обстановки є досить 

тривале перебування військовослужбовців в умовах специфічного бойового 

стресу, що накладає свій негативний відбиток. Основна мета практичного 

психолога: підтримка й відновлення психофізичного та соматичного здо-

ров’я. Психологічна служба проводить роботу з виявлення умов, що переш-

коджають гармонійному розвитку особистості пацієнта. Психологічна допо-

мога бійцям АТО сприяє успішній адаптації військовослужбовця до нових 

умов життя. Робота психолога з учасниками АТО потребує індивідуального 

підходу. Хоча існує стандартна схема.  

Напрямки психологічної допомоги учасникам АТО в санаторії «Золота 

нива»: 

1. Діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації у війсь-

ковослужбовця (психоемоційного стану на «громадянці», використовуваних 

стратегій адаптації, поведінки) на підставі результатів психодіагностики ін-

дивідуальних особливостей військовослужбовця. На первинному прийомі 

проводиться бесіда з пацієнтом, збирається основна інформація, проводиться 

тестування. Надається інформація про особливості психологічної допомоги 

учасникам бойових дій та іншим категоріям пацієнтів; ознайомлення з тех-

ніками релаксації, дихання; робота з ресурсом.  

2. Психологічне консультування (індивідуальне та сімейне). В індивіду-

альних бесідах необхідно дати військовослужбовцям можливість висловити 

все наболіле, виявляючи зацікавленість їх розповіддю. Потім доцільно 

роз’яснити, що пережитий ними стан – тимчасовий, він притаманний всім, 

хто брав участь у бойових діях. Дуже важливо, щоб вони відчули розуміння і 

побачили готовність допомогти їм з боку не тільки фахівців, але і близьких, 

рідних. Потужним засобом психологічної реабілітації є щирий прояв розу-

міння і терпіння до проблем осіб, які пережили психотравматичні військові 

умови. Відсутність такого розуміння і терпіння з боку близьких призводить 

часом до трагічних наслідків.  

3. Психокорекційна робота. Психологічна корекція або психокорекція –

це діяльність по виправленню (коригуванні) тих особливостей психічного 

розвитку, які за прийнятою системою критеріїв не відповідають оптимальній 

моделі (нормі). Корекція за допомогою методів арт-терапії (малювання, ліп-

лення, аплікація, пісочна терапія, музико-терапія, метод мандала-терапія, 

робота з метафоричними картами). Робота з мисле образами в станах розсла-

блення дозволяє відключати зовнішню реальність і припиняти за рахунок 

цього збудження центральної нервової системи. В цей період відновлюються 

енерговитрати, оптимізуються процеси центральної нейрорегуляції. Забезпе-

чується самовідновлення. Це дає індивідууму значний резерв міцності в екс-
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тремальних умовах, відновлює енерговитрати, активізує внутрішньоособис-

тісні резерви психіки. 

4. Навчання навичкам саморегуляції (прийомам зняття напруженості за

допомогою, аутотренінгу, афірмаціям, дихальним вправам, зняття напруги 

(нервово-м’язова (прогресивна) релаксація по Джекобсону), бджолина меди-

тація (апірелакс) та іншим методам).  

5. Соціально-психологічні тренінги з метою підвищення адаптивності

військовослужбовця, членів родини та їх особистісного розвитку. Тренінги 

(«Мені боляче», «»Моя самооцінка», «Вся справа в …татові», «Моя мама – 

моя драма», та ін) направлені на усунення неврозів з порушенням труднощів 

у міжособистісному спілкуванні. Це спільна діяльність, яка активізує подо-

лання неконструктивної фіксації на хворобливому стані, розширює коло ін-

тересів і сферу контактів, розвиває комунікативні навички. 

6. Технології сімейної терапії мають на меті допомогу членам сім’ї у

встановленні взаємин, розумінні виникаючих проблем, конструктивному 

веденні діалогу між членами сім’ї і оточуючими системами, знаходженні 

шляхів вирішення проблем. 

7. Визначення життєвих перспектив. Цілі реабілітації: Відновлення

особистого і соціального статусу пацієнтів, що перенесли ПТСР у локальних 

бойових діях; корекція соціальної поведінки пацієнта, покращення комуні-

кабельності, розвиток здібностей до самореалізації, дозвіл психологічних та 

подолання соціальних конфліктів; відновлення виснаженої, деформованої 

депресіями, стресами і перевантаженнями психіки, зняття внутрішньої на-

пруженості і тривожності. Збільшення ресурсності і стресостійкості організ-

му; мобілізація внутрішніх резервів на подолання залежності від психоакти-

вних засобів (алкоголь, наркотики, нікотин). 

Є невеликий відсоток осіб, які не потребують психологічної реабілітації 

– не виявляють скарг на порушення емоційного стану, погіршення самопо-

чуття. Ці люди, зазвичай, ведуть здоровий спосіб життя: займаються спор-

том, не вживають алкоголь, наркотики. На даний час вони можуть не зверта-

ти уваги на присутність негативних сновидінь, або гостру реакцію справед-

ливості на поточні події в країні. Але це також може бути сигналом пору-

шення адаптації після повернення з зони АТО. Тому, якщо пацієнт і зазна-

чає, що скарг нема, то все рівно надається інформація про особливості пси-

хологічної реабілітації. 

При більш проблемних ситуаціях проводиться поглиблена діагностика 

та психокорекція. Це частіше відбувається на повторному прийомі та пода-

льшій роботі. Використовуються тести (профіль особистості по тесту 

MMPI), тест малювання годинника (діагностика значущих когнітивних по-

рушень) та опитувальники на виявлення посттравматичного стресового роз-

ладу (ПТСР), тривожного розладу (шкала Гамільтона для оцінки тривоги 

HARS, HADS), депресивних проявів (Шкала депресії Цунга і Бека), рівня 

агресивності, шкала для оцінки ментального статусу (MMSE). Проводиться 
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діагностика стану особистості та її стану. Діагностичний матеріал дозволяє 

розглянути більш детально психічний стан пацієнта, визначити рівень емо-

ційної стійкості, якість комунікативної сфери особистості, екстраверсії – 

інтроверсії тощо. Відсутність спеціальних психологічних заходів з віднов-

лення травмованої, деформованої психіки (психологічна реабілітація) веде 

до хронічного перебігу психічних розладів. Наслідки ПТСР (посттравматич-

ний стресовий розлад) призводять до зміни особистості, соціальної та про-

фесійної дезінтеграції, алкоголізації і наркотизації, суїцидів. 

Проведення психологічної реабілітації в ТОВ «Золота нива» сприяє: 

інформативності (про себе, свій організм, внутрішній стан, емоції, почуття); 

впевненості в своїх силах пацієнта, його підтримці і розумінню; покращен-

ню психологічного здоров’я; профілактиці порушень психіки, емоційних 

розладів. 

 

ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАН-

НІ ГОЛОВНОГО БОЛЮ НАПРУГИ 

 

Школьна М.В., Горша О.В.  

 

Одеський обласний благодійний фонд реабілітації  

дітей-інвалідів «Майбутнє» 

Медичний інститут Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили 

 

Проблема терапії головного болю у дітей залишається вкрай актуаль-

ною. Найбільш поширеним у дітей старшого шкільного віку є головний біль 

напруги (ГБН) [1–2]. Відповідно до МКХ це захворювання є самостійним, 

має код G44.2 «Головний біль напруженого типу» та відноситься до первин-

ного головного болю.  

Методи фізичної терапії в дитячій практиці є пріоритетними, оскільки 

не викликають небажаних сторонніх реакцій та, в більшості, володіють ком-

плексним пато- та саногенетичним впливом [3–5]. Зокрема, рефлексотерапія 

(акупунктура), як відомо, відрізняється виразним аналгезуючим впливом, а 

отже може бути застосована для лікування головного болю [6–7]. Проте, 

дослідження механізмів такого впливу поодинокі, тоді, як залучення ефекти-

вних немедикаментозних засобів для лікування хронічного ГБ, особливо у 

дітей, є необхідним. 

Отже, мета роботи полягала у визначенні клінічної ефективності мето-

дів фізичної терапії (релаксаційних технік, масажу та рефлексотерапії) у ді-

тей старшого шкільного віку з головним болем напруги.  

Знаходились під спостереженням 24 дитини старшого шкільного віку 

(15–18 років) з головним болем напруги. Діти хворіли тривалий час (більше 

року). ГБН діагностували після попереднього соматичного та невро-
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логiчного обстеження, у відповідності до рекомендацій Міжнародної асоціа-

ції з вивчення головного болю [8]. Обстеження проводили в динаміці: до 

курсу лікування та після проходження курсу фізичної терапії хворими діть-

ми. Після первинного обстеження вивчали результат впливу застосованих 

комплексів на динаміку в стані хворих дітей. Усі хворі діти методом суціль-

ної вибірки були розподілені (залежно вiд характеру впливу) на дві підгрупи: 

у 1 підгрупi (12 дітей) застосовували лікувально-реабілітаційний комплекс 

№1 (ЛРК №1), а у 2 підгрупi (12 дітей) – ЛРК №2. Контингент підгруп був 

зіставним за клінічним станом, статтю та віком. Також критерієм залучення 

дітей до дослідження було отримання інформованої згоди дітей та їх бать-

ків/опікунів. Хворим дітям проводили оцінку інтенсивності та частоти голо-

вного болю, що визначає існуючий стан хворого, а також є критерієм ефек-

тивності терапії. Оцінку інтенсивності головного болю проводили за візуа-

льною аналоговою шкалою (ВАШ): 0 – «біль відсутній», 10 балів – «біль 

нестерпний». Оцінку частоти проявів клінічних симптомів проводили за до-

помогою шкали Р. Лайкерта: 0 – немає, 1 – рідко, 2 – часто, 3 – постійно.  

Методи фізичної терапії. Хворі діти отримували фізичну терапію в ам-

булаторних умовах. Лікувально-реабілітаціний комплекс №1 (ЛРК №1) 

отримувало 12 дітей (1 підгрупа), який включав застосування в умовах реа-

білітаційного центру, під наглядом фізичного терапевта, релаксаційних тех-

нік (глибоке повільне дихання, м’язову релаксацію, релаксаційну світло- та 

музикотерпію) та курс масажу шийно-комірцевої зони з акцентом на тригер-

ні точки та зони. 12 дітей 2-ї підгрупи отримували ЛРК №2 – попередньо 

вивчали з допомогою інструктора аналогічні релаксаційні вправи та техніки 

психоемоційного розвантаження, які виконували щодня самостійно та отри-

мували комплексний курс рефлексотерапії. Сеанс РТ складався з акупункту-

ри, та рефлексогенного масажу багатоголковим валиком зон ділянки шиї, 

потилиці і комірцевої області. Кожен із курсів складався із 15 процедур. 10 з 

яких проводили щоденно у будні дні, а інші через день у будні дні. Трива-

лість кожного курсу 4 тижні.  

У обстежених дітей головний біль проявлявся цефалічними епізодами 

тривалістю від декількох хвилин до декількох діб. Біль був зазвичай двосто-

ронній, стягуючого або тиснучого характеру, різної інтенсивності, іноді з 

присутністю фото- або фонофобії, не посилювався при фізичному наванта-

женні. У 79,1 % (17/24) хворих дітей інтенсивність болю за візуальною ана-

логовою шкалою відповідала градації від 4,0 до 6,0 балів. Окрім ГБ цим 

дітям були властиві інші скарги, з яких частіше виявляли швидку 

втомлюваність, емоційну лабільність, порушення сну, метеозалежність, та 

одночасно декілька скарг. При об’єктивному огляді частіше виявляли напру-

ження шийно-потиличних м’язів, міогенні тригерні точки і зони перікраніальної 

та шийної мускулатури та ознаки диспластичності сполучної тканини: сколіо-

тичну осанку або сколіоз, посилений поперековий лордоз з рекурвацією в 

суглобах, ознаки гіпермобільності суглобів. 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

133 

Після застосування обох визначених нами комплексів інтенсивність го-

ловного болю за ВАШ суттєво зменшилася. Так, інтенсивність у 4–6 балів до 

та після курсу достовірно зменшилася в обох підгрупах (р<0,05). Та, відпові-

дно, достовірно (р<0,05) зросла кількість дітей у категорії «0 балів». Частота 

головного болю у категорії «часто», зменшилася з 83,33 % на 33,33 % та 

8,33 % (відповідно – у 1 та 2 підгрупах), (р1-2, р1-3_<0,05). Проте порівняння 

впливу ЛРК№1 та ЛРК№2 не засвідчувало достовірної різниці між показни-

ками інтенсивності та частоти ГБ (р2-3 >0,05). Хоча вплив ЛРК №2 показував 

кращі показники, зокрема, відсутність ГБ констатували після курсу ЛРК№1 

у 41,67 % хворих дітей, а після застосування ЛРК №2 у 66,67 %. 

Також констатували суттєве зменшення скарг астеноневротичного ха-

рактеру, характеристика яких у динаміці представлена в табл. 2. Достовірне 

зменшення втомлюваності фіксували після застосування обох комплексів 

(р1-2, р1-3_<0,05). Тоді, як достовірний позитивний вплив на емоційну лабіль-

ність та порушення сну реєстрували після застосування ЛРК №2 (р1-3_<0,05). 

Однак на метеозалежність достовірного впливу не було зафіксовано. 

Отже проведеним дослідженням ми встановили, що дітям з головним 

болем напруги на тлі больового синдрому притаманні передусім скарги ас-

теноневротичного характеру.  

Проведений аналіз динаміки клінічних симптомів у дітей з ГБН дозво-

лив встановити достовірну ефективність обох застосованих методичних під-

ходів. І хоча додаткове застосування РТ допомогло досягти кращих резуль-

татів щодо частоти та інтенсивності ГБ, однак порівняння не показало дос-

товірної різниці між показниками підгруп. На нашу думку, це пов’язано, 

передусім, з малими обсягами обстежених вибірок, що потребує продовжен-

ня дослідження у даному напрямку. Однак, навіть на даному етапі можна 

констатувати більш виразний вплив додаткового застосування РТ на стан 

емоційної лабільності та інші психастенічні прояви. Ми вважаємо, що досяг-

нутий результат зумовлений вегетотропним впливом РТ (як на центрально-

му, так і периферичному рівнях вегетативної нервової системи).  

Застосування методів фізичної терапії (виконання релаксаційних вправ, 

технік психоемоційного розвантаження і масажу або рефлексотерапії) до-

зволило достовірно зменшити прояви больового синдрому та покращити 

фізичний та психоемоційний стан дітей старшого шкільного віку з головним 

болем напруги. Проведене нами пілотне дослідження показало перспективу 

подальших досліджень у обраному напрямку. 
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ВИСОКОТОНОВА ТЕРАПІЯ – НЕЙРОВIДНОВЛЮВАЛЬНИЙ  

МЕХАНIЗМ ДIЇ ТА ВПЛИВ НА ЯКIСТЬ ЖИТТЯ ПРИ ХРОНІЧНIЙ 

ІШЕМІЇ МОЗКУ ТА СУПУТНIЙ ПАТОЛОГІЇ 

Шмакова І.П., Паніна С.О. 

Одеський національний медичний університет 

Актуальність. Коморбідність – це поєднання у одного хворого двох 

або більше хронічних захворювань, які етіопатогенетично взаємопов'язані 

між собою або збігається у часі їх поява незалежно від активності кожного з 

них. Коморбідність є незалежним чинником ризику летальності та суттєво 

впливає на прогноз захворювання і життя. Кількість коморбідних захворю-

вань підвищується з віком: 10 % – у віці до 19 років та 80 % – у осіб від 80 

років і старше. 

Вплив коморбідності на перебіг захворювань у пацієнтів з коморбідни-

ми захворюваннями проявляється у наступному: зростає тяжкість перебігу і 

погіршується прогноз; утруднюється первинна діагностика захворювання; 

знижується ефективність терапії; виникає необхідність врахування взаємно-

го впливу медикаментів; значно збільшуються медичні ресурси; підвищу-
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ються ризики появи побічних ефектів; знижується прихильність пацієнтів до 

лікування; збільшується потреба в додаткових дослідженнях.  

Все це вимагає включення до стандартної терапії пацієнтів з коморбід-

ною патологією додаткових немедикаметозних методів лікування для під-

вищення ефективності лікування. Сьогодні 2,4 мільярда осіб у світі мають 

такі порушення здоров'я, які може полегшити реабілітація.  

Одним із сучасних методів реабілітації є високотонова терапія, застосу-

вання якої широко поширене у всьому світі. Головна мета високотонової 

терапії – прямий ефект на метаболізм клітин у мітохондріях. Вкрай важли-

вим є вплив високотонової терапії при таких коморбідних захворюваннях, як 

цукровий діабет 2 типу (ЦД 2), гіпертонічна хвороба (ГХ) та хронічна ішемія 

мозку (ХІМ). 

Мета: оцінити якість життя пацієнтів з коморбідною патологією при 

включенні у комплексне лікування високотонової терапії HiTOP 4 touch.  

Проведено комплексне лікування 2 груп пацієнтів з включенням до ба-

зової схеми лікування високотонової 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 групі становив (ГХ, ХІМ) – 61,5 років, у ІІ групі (ЦД, ГХ, 

ХІМ) – 65,5 років. І група отримувала лізиноприл та амлодипін у одній таб-

летці (10 мг/5 мг) 1 раз на добу та ІІ група додатково до вищезазначеної те-

рапії отримувала метформін у дозі 500 мг 1 раз на добу під час прийому їжі. 

Додатково кожна група отримала курс у вигляді 10 сеансів високотонової 

терапії HiTOP 4 touch за загальною методикою: 2 електроди на ступні, 2 на 

передпліччя та один на шийно-комірцеву зону.  

Усім пацієнтам обох груп було проведено визначення їх когнітивного 

стану, ступеню тривоги та депресії, а також оцінка якості життя до та після 

проведення курсу високотонової терапії. Для цього використовували валідні 

оціночні тести, такі як Монреальська шкала оцінки когнітивних функцій 

(Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Госпітальна шкала тривоги і депре-

сії (HADS) та SF-36 Анкета оцінки якості життя.  

Статистичний аналіз отриманих даних здійснювався з використанням 

пакетів STATISTICA 7.0 та Microsoft Excel 2003 з інтеграцією AtteStat 12.5, 

інтернет-калькулятора SISA (Simple Interactive Statistical Analysis). Середні 

вибіркові значення кількісних ознак приведені в тексті у вигляді М ± m, де 

М – середнє вибіркове, m – помилка середнього. Частки (відсотки) представ-

лені з 95 % довірчими інтервалами. У всіх процедурах статистичного аналізу 

при перевірці нульових гіпотез критичний рівень значущості p приймався 

рівним 0,05. Перевірка нормальності розподілу проводилася трьома метода-

ми: графічним (за допомогою побудови «графіків нормального розподілу»), 

Колмогорова-Смирнова і Шапіро-Уілка. У зв'язку з тим, що більшість всіх 

кількісних ознак в групах порівняння не мали нормального розподілу, тому 

для порівняння основних параметрів груп застосовувалися непараметричні 
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методи – медіанний тест Краскела-Уолліса, тест Вілкоксона, Манна-Уїтні і 

тест Ван дер Вардена. Також, з метою оцінки значущості відмінності між 

середніми в групах порівняння застосовувався дисперсійний аналіз.  

Результати оцінки якості життя до та після проходження курсу високо-

тонової терапії HiTOP 4 touch у І групі (ГХ, ХІМ) полягають у наступному. 

Динаміка показників після проходження високотонової терапії у І групі 

показала підвищення якості життя за майже усіма показниками: GH – зага-

льний стан здоров’я (p<0,05); MH – психічне здоров’я (p<0,001); PF – фізич-

не функціонування (p<0,05); RE – рольове функціонування, обумовлене 

емоційним станом (p<0,001); RP – рольове функціонування, обумовлене фі-

зичним станом (p<0,01); SF – соціальне функціонування (p<0,01); VT – жит-

тєва активність (p<0,001). 

Тільки показник BP – інтенсивності болю не досяг рівня статистичної 

достовірності (p>0,05). Зазначимо, що дані значення інтенсивності болю у І 

групі (ГХ, ХІМ) були обумовлені супутньою патологією опорно-рухового 

апарату, яка є дуже розповсюдженою у даного контингенту хворих – у 52 % 

пацієнтів з остеоартрозом встановлено діагноз гіпертонічна хвороба.  

У ІI групі (ЦД 2 типу) зміни якості життя до та після проходження кур-

су високотонової терапії характеризувались таким чином. Отримано такі 

результати покращення якості життя: BP - інтенсивність болю (p<0,01), MH 

– психічне здоров’я (p<0,05), RE – рольове функціонування, обумовлене

емоційним станом (p<0,01), RP – рольове функціонування, обумовлене фізи-

чним станом (p<0,05), SF – соціальне функціонування (p<0,05). 

Показник інтенсивності болю у даній групі пацієнтів був обумовлений 

діабетичною полінейропатією як наслідком ускладнення цукрового діабету. 

Він зазнав статистично значимого регресу за рахунок проведення даного 

реабілітаційного курсу. 

Деякі показники не досягли рівня статистичної достовірності: GH – за-

гальний стан здоров’я (p>0,05), PF – фізичне функціонування (p>0,05), VT – 

життєва активність (p>0,05).  

Тобто, 5 з 8 показників якості життя за шкалою SF-36 зазнали статисти-

чно значущого покращення. Попередні дослідження демонстрували незнач-

ну або помірну ефективність у покращенні якості життя пацієнтів з цукро-

вим діабетом. Це підкреслює високу ефективність даного реабілітаційного 

методу при коморбідній патології та необхідність його застосування. 

Проведено визначення ступеню когнітивних порушень у двох групах 

пацієнтів за допомогою Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій 

(MoCA) та оцінено ступінь змін після використання високотонової терапії 

HiTOP 4 touch. 

На початку дослідження результат MoCA тесту у І групі складав 

23,5 бали, а після 27,02 бали. Тобто, покращення когнітивних функцій на 

3,52 бала (р<0,001) дає змогу рекомендувати даний вид терапії цьому 

контингенту хворих. 
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Також було проведено тестування когнітивних порушень пацієнтів ІІ 

групи (ЦД, ГХ, ХІМ) до та після реабілітаційного курсу.  

Початкові показники тестування МоСА у ІІ групі склали у серед-

ньому 23,23 бали, а після курсу високотонової терапії 25,5 бали, тобто ми 

бачимо покращення когнітивних функцій на 2,27 бали (p<0,05), що у по-

рівнянні з І групою показує дещо нижчий результат. Це пояснюється 

більш складним метаболічним ураженням головного мозку при супут-

ньому ЦД 2 типу. 

Оцінка рівня тривоги та депресії за допомогою Госпітальної шкали три-

воги та депресії (HADS) до та після курсу високотонової терапії у І групі 

показала наступне. 

У І групі (ГХ, ХІМ) рівень тривоги на початку становив 8,63 бали, що 

відповідає субклінічно вираженій тривозі, а після проходження курсу висо-

котонової терапії показник був у межах норми – 6,57 бала, тобто рівень три-

воги знизився на 2,06 бали (p<0,01). При тестуванні на депресію обидва по-

казники (до та після високотонової терапії) знаходились у межах норми і 

склали: до – 6,86 бали, а після – 4,94 бали, тобто різниця склала 1,92 бали 

(p<0,05).  

У ІІ групі початковий рівень тривоги був вищий на 1,77 бали, ніж у І 

групі, і склав 10,4 бали, що відповідає клінічно вираженій тривозі та після 

проходження курсу високотонової терапії становив 6,1 бал, тобто повернув-

ся у межі норми, різниця склала 4,3 бали (p<0,01).  

Рівень депресії на початку терапії склав 7,03 бали, що відповідає субк-

лінічно вираженій депресії, а після проходження курсу високотонової терапії 

показник був у межах норми – 6,5 бали, тобто рівень депресії знизився на 

0,53 бали.  

Високотонова терапія є максимально ефективною за наявності тривоги 

у пацієнтів з коморбідною патологією ЦД, ГХ, ХІМ. Це пояснюється впли-

вом струмів надтональної частоти при проведенні курсу високотонової тера-

пії на молекулярні механізми клітин, а саме на мітохондрії. 

 

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ЯК СКЛАДОВА  

САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  

В ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Коверга О.П. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Останніми роками значно підвищились ефективність лікування і про-

гноз при різних онкологічних захворюваннях (ОЗ) у дітей. Реабілітація дітей 

після спеціального лікування спрямована на підвищення якості життя, але 

багато питань залишаються невирішеними. Зокрема, у СКР застосовуються 
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лише окремі природні та преформовані фізичні фактори. Наприклад, недо-

статньо використовуються мінеральні води (МВ) різного фізико-хімічного 

складу, які широко представлені в різних регіонах України, через відсутність 

доведеної ефективності, науково обґрунтованих показань та протипоказань 

до застосування у дітей після лікування ОЗ в стадії ремісії.  

Оцінити зміни клініко-функціонального та психосоматичного стану 

дітей при використанні програм CКР із застосуванням питних курсів МВ 

різного фізико-хімічного складу («Вознесенська», «Трускавецька Аква-Еко», 

«Аква Лібра», «Моршинська», «Марія»). 

Санаторно-курортна реабілітація 485 дітей з ОГЗ та СП проведена у са-

наторії ім. В. Чкалова (м. Одеса) та санаторії «Джерело» (м. Трускавець) за 

призначенням МВ різного фізико-хімічного складу Одеського, Вознесенсь-

кого, Трускавецького, Моршинського родовищ (фасована), Трускавецького 

родовища (бюветна). 

Загальний комплекс реабілітації для дітей з онкозахворюваннями вклю-

чав: щадний руховий режим; кліматотерапію; дієтичне харчування; лікува-

льну фізкультуру за методиками у спеціальних медичних групах для дітей з 

різними соматичними захворюваннями; синглетно-кисневий коктейль; дитя-

чий фіточай (холосас з аскорбіновою кислотою); програми психологічної 

допомоги хворим дітям і їх батькам.  

Додатково до загального комплексу у 5-ти лікувальних комплексах 

включали питний прийом МВ. 

Реабілітаційний комплекс № 1 – для 48 дітей з супутніми захворюван-

нями гепатобіліарної системи в періоді ремісії ОГЗ (30 осіб) та СП (18 осіб) 

додатково призначали мінеральну природну лікувально-столову воду «Воз-

несенська» гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридну натрієву. 

Реабілітаційний комплекс № 2 – для 26 дітей з супутніми захворювання-

ми гепатобіліарної системи в періоді після лікування СП додатково признача-

ли мінеральну природну столову воду «Трускавецька-Аква-Еко» гідрокарбо-

натно-магнієво-кальцієву. 

Реабілітаційний комплекс № 3 – для 74 дітей з супутніми захворюван-

нями гепатобіліарної системи в періоді ремісії ОГЗ (42 особи) та СП (32 осо-

би) додатково призначали мінеральну лікувально-столову воду «Аква-

Лібра» гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридну натрієву: 

Реабілітаційний комплекс № 4 – для дітей в періоді ремісії ОГЗ 

(18 осіб) та СП (10 осіб) включав диференційований питний прийом міне-

ральної природної столової води «Моршинська» слабкомінералізованої без 

специфічних компонентів гідрокарботнатної натрієво-кальцієвої:  

Реабілітаційний комплекс № 5 – для 48 дітей в періоді ремісії ОГЗ 

(26 особи) та СП (22 особи) в умовах дитячого санаторію «Джерело» 

(м. Трускавець) включав диференційований питний прийом бюветної міне-

ральної природної лікувально-столової води «Марія» гідрокарбонатно-

сульфатно-кальцієво-магнієвої з підвищеним вмістом органічних речовин. 
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Методи дослідження. Клінічні, функціональні (електрокардіографія – 

ЕКГ, електроенцефалографія – ЕЕГ, ехоенцефалографія – ЕхоЕГ, ультразву-

кова доплерографія – УЗДГ), лабораторні (загальноклінічні, біохімічні, неспе-

цифічні адаптаційні реакції організма – НАРО, індекси співвідношення гема-

тологічних показників для оцінки неспецифічної реактивності та рівня ендо-

генної інтоксикації), статистичні (метод варіаційної статистики для середніх 

величин – коефіцієнт Стьюдента, непараметричний критерій 
2
 Пірсона). 

МВ «Вознесенська» (РК 1) у дітей в стані ремісії онкогематологічних 

захворювань позитивно впливала на клінічний перебіг захворювань гепато-

біліарної системи та органів травлення, сприяла достовірному зменшенню 

частоти проявів диспепсичного, больового та астенічного синдромів, що 

підтверджувалося позитивною динамікою об’єктивних ознак захворювання. 

Встановлено суттєву гепатопротекторну дію, яка полягала у зменшенні ак-

тивності АлАТ – від (41,9±1,9) до (27,1±0,9) од/л (р<0,001) та АсАТ – від 

(35,9±1,6) до (31,5±1,6) од/л (р<0,05), а також рівня холестерину – від 

(5,28±0,10) до (4,07±0,12) ммоль/л (р<0,001) і тенденції до зменшення рівня 

β-ліпопротеїдів та показника тимолової проби. 

МВ «Трускавецька Аква-Еко» (РК 2) у дітей після лікування солідних 

пухлин приводила до позитивної динаміки больового, диспепсичного, 

астенічного синдромів та об’єктивних ознак захворювання, вірогідно змен-

шуючи частоту стресу (від 19,0 до 0 %, р<0,05) та надмірної активації (від 

15,4 до 0 %, р<0,05). 

МВ «Аква Лібра» (РК 3) у дітей в стані ремісії онкогематологічних за-

хворювань сприяла достовірному зменшенню частоти проявів диспепсично-

го, больового та астенічного синдромів, що підтверджувалося достовірним 

зменшенням об’єктивних ознак захворювання у 2,5–6 разів. Відмічалася сут-

тєва позитивна динаміка зменшення активності АсАТ (від (35,04±1,87) до 

(25,99±1,99) од/л, р<0,001) і АлАТ (від (30,80±1,33) до (26,70±1,90) од/л, 

0,05<р<0,1), зростання показників тимолової проби (від (1,51±0,29) до 

(4,14±0,40) ум. од., р<0,001) і загального білка (від (72,45±1,5) до 

(79,09±2,83) г/л, р<0,05), що реєструвалося у дітей в стані ремісії онкогема-

тологічних захворювань до 5 та більше 5 років. 

У дітей після лікування солідних пухлин МВ «Аква Лібра» сприяла 

зменшенню частоти скарг та клінічних ознак захворювання. За даними 

НАРО реєструвалося зменшення проявів стресу – в 3,3 та реакцій підвище-

ної активації – в 3,2 разу з тенденцією до збільшення реакцій тренування та 

спокійної активації – в 1,6 разу. Лейкоцитарний індекс інтоксикації мав тен-

денцію до нормалізації. 

МВ «Моршинська» (РК 4) у дітей в стані ремісії онкогематологічних 

захворювань сприяла достовірному зменшенню частоти проявів астенічного, 

диспепсичного, больового синдромів, що підтверджувалося позитивною ди-

намікою об’єктивних ознак захворювання. Після санаторно-курортної ре-

абілітації не реєструвалися реакції стресу, вдвічі зросли реакції тренування 
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та підвищеної активації, зросла частота високого рівня неспецифічних адап-

таційних реакцій І ступеня напруження; у 44,4 % дітей покращився показник 

співвідношення активності гуморальної та клітинної ланок імунної відповіді, 

виявлено нормалізацію співвідношення специфічного та неспецифічного 

захисту у третини пацієнтів, нормалізацію лейкоцитарного індексу інтокси-

кації у 33,3 % дітей, що свідчить про зменшення ознак ендогенної бак-

теріальної інтоксикації. 

МВ «Моршинська» у дітей в стані ремісії солідних пухлин сприяла покра-

щанню самопочуття, функціональної активності, що супроводжується змен-

шенням ступеня напруження неспецифічних адаптаційних реакцій організму, 

зникненням реакції стресу, врегулюванням співвідношення активності клітинної 

та гуморальної ланок імунітету, зменшенням проявів аутоінтоксикації. 

МВ «Марія» (РК 5) у дітей в стані ремісії онкогематологічних захво-

рювань сприяла позитивній динаміці скарг та клінічних проявів захворюван-

ня; зменшенню від 46,2 до 30,8 % частоти НАРО низького рівня і від 46,2 до 

0 % частоти реакцій ІІІ–ІV ступеня напруження (р<0,01) при збереженні 

проявів реакцій спокійної активації у 92,3 % дітей; зменшенню в 1,4 разу 

гіперчутливості миттєвого типу та в 2,5 рази – індексу лейкоцитарної інток-

сикації як у дітей в періоді ремісії до 5, так і більше 5 років. 

Водночас, цей реабілітаційний комплекс у дітей в стані ремісії солідних 

пухлин сприяв зростанню від 45,5 до 59,1 % частоти показників гіперчутли-

вості миттєвого типу як можлива реакція на інтеркурентні гострі респіра-

торні захворювання; збільшенню від 54,5 до 86,4 % неспецифічних адапта-

ційних реакцій низького рівня, ІІ ступеня напруження та реєстрації у 4,5 % 

дітей реакцій надмірної активації.  

Використання диференційованих програм санаторно-курортної ре-

абілітації дітей з урахуванням періоду ремісії онкогематологічних захво-

рювань і окремих солідних пухлин та супутніх захворювань гепатобіліарної, 

серцево-судинної і нервової систем із застосуванням мінеральних вод різно-

го фізико-хімічного складу на фоні психологічної підтримки покращують 

клініко-функціональний стан і якість життя вказаного контингенту хворих. 

«СУХІ» ВУГЛЕКИСЛІ ВАННИ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

В ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Коверга О.П. 

Одеський національний медичний університет 

Щорічно у світі захворює один з 600–700 дітей до 15-літнього віку. По-

рівняно з частотою інших захворювань, злоякісні новоутворення відзнача-

ються рідше, але в структурі дитячої інвалідизації і смертності визначаються 
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на першому місці після травм і нещасних випадків у дітей старше 5 років. 

Серед ускладнень протипухлинної терапії онкогематологічних захворювань 

(ОЗ) та злоякісних новоутворень (ЗН), за даними різних авторів, виділяють 

порушення нервової системи (гостру, підгостру та хронічну енцефалопатію, 

церебральну атрофію, периферичну нейропатію, депресивний стан, неверба-

льні інтелектуальні функціональні розлади внаслідок хіміотерапії та опромі-

нення) і серцево-судинної.  

Обстежено 85 дітей у віці від 6 до 14 років (51 хлопчик та 34 дівчинки) 

у періоді ремісії онкогематологічних захворювань із супутньою патологією 

нервової системи у вигляді вегетосудинної дистонії, астено-невротичного 

синдрому і церебросудинної недостатності.  

Діти були розділені на 2 групи. 

Перша (контрольна) (40 дітей) одержувала загальний лікувальний ком-

плекс (ЛК1), який включав щадний руховий режим; кліматотерапію; дієтич-

не харчування; лікувальну фізкультуру за методиками у спеціальних медич-

них групах для дітей з різними соматичними захворюваннями; синглетно-

кисневий коктейль; дитячий фіточай (холосас із аскорбіновою кислотою); 

програми психологічної допомоги хворим дітям і їх батькам, що виховують 

хвору дитину.  

Друга (основна) включала 45 дітей з супутніми захворюваннями нерво-

вої системи в періоді ремісії ОГЗ (34 осіб) та СП (11 осіб), яким додатково 

призначали «сухі» вуглекислі ванни на верхні та нижні кінцівки (чотири-

камерні) за наступною методикою. Через добу застосовували «сухі» вугле-

кислі ванни за таким розкладом: у періоді ремісії від 3 до 5 років швидкість 

потоку СО2 15–20 л/хв, температура газової суміші – 37–38 °С, концентрація 

СО2 № 1–3 процедури – 10 %, № 4–7 процедури – 15 % тривалістю 15 хв; у 

періоді ремісії більше 5 років тривалість курсу становить до № 10 процедур, 

з підвищенням концентрації СО2 у № 8–10 процедурах до 20 %, тривалість 

процедури – 15 хв. 

Проведено загальне клінічне обстеження (анамнез хвороби, наявність 

супутньої патології, скарги, клінічний огляд, вимірювання АТ, ЧД, ЧСС), 

оцінка неврологічного статусу; інструментальні дослідження: ехоенцефалог-

рафія (ЕЕГ) – оцінка біоелектричної активності головного мозку; ехоенце-

фалографія (ЕхоЕГ) – оцінка ліквородинаміки; ультразвукова доплерографія 

– оцінка мозкового кровообігу (УЗДГ).

Результати досліджень обчислювали за допомогою критерію Стьюден-

ту, з підрахунком частоти наявності ознаки. 

У 22,2 % дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань до 5 років та 

у 32,7 % дітей у ремісії більше 5 років після спеціального лікування онколо-

гічних захворювань, направлених на санаторно-курортну реабілітацію, вияв-

лено віддалені наслідки функціональних порушень нервової системи: верте-

бробазілярний артеріальний синдром G 45.0; розлади вегетативної нервової 

системи G 90; нейроциркуляторна астенія F 45.3; емоційна лабільність (ас-
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тенічні розлади органічного ґенезу F 06.6). Функціональні порушення серце-

во-судинної системи І 42.9 кардіоміопатія виявлені у 8,3 % дітей.  

При оцінюванні неврологічного статусу у 30 % дітей виявляли підви-

щені сухожильні і періостальні рефлекси, виражені вегетативні стигми у 

72 % дітей.  

У 55,6 % дітей виявляли легко виражені порушення електрогенезу го-

ловного мозку з наявністю у 11,1 % дітей дисфункції діенцефальних або ме-

зенцефальних, нижньостовбурних і підкіркових структур головного мозку. 

Оцінка ліквородинаміки показала легко виражений гіпертензійно-

нормоцефальний синдром у 29,4 %, легко виражений гіпертензійно-

гідроцефальний синдром у 11,8 %. 

Найбільш істотні зміни у обстежених нами за даними УЗ-доплерографії 

проявлялись порушенням гемодинаміки у вертебробазілярному басейні: з 

гіперперфузією у 56,3 %; з вираженою асиметрією кровообігу у 50 % дітей. 

Адаптаційні можливості апарату ауторегуляції мозкового кровообігу (реак-

ція на гіпервентиляцію і затримку дихання) знижені у 56,3 %. Венозна дісге-

мія відзначалася у 93,8 % дітей. Явища внутрішньочерепної гіпертензії, зу-

мовлені порушенням венозного відтоку, відзначалися у 93,8 % дітей, в тому 

числі виражені у 33,3 % дітей. 

З метою відновлення церебро-судинного кровотоку, функціонального 

стану центральної нервової системи, проявів вегетативно-судинної дисфунк-

ції у дітей в ремісії ОЗ нами вперше застосовано курсовий прийом СВВ на 

санаторно-курортному етапі реабілітації.  

Застосування камерних «сухих» вуглекислих ванн (РК 7) на верхні та 

нижні кінцівки забезпечує поліпшення клініко-неврологічного стану та са-

мопочуття хворих дітей зменшення проявів астеноневротичного та вегетосу-

динного синдромів, церебросудинної недостатності); позитивну динаміку за 

показниками мозкового кровообігу (зменшення проявів церебральної ангіо-

дистонії – в 1,8 (р<0,01); асиметрії кровообігу – в 1,9 (р<0,001) та венозної 

дисгемії – в 1,8 разу ( р<0,001); підвищення резерву кровообігу – в 2,0 

(р<0,001) та адаптаційних здатностей апарату ауторегуляції – в 1,9 разу 

(р<0,01); біоелектричної активності головного мозку (покращання електро-

генезу у 20,0 %, підвищення функціональної активності кори головного моз-

ку у 33,3 %, (р<0,001)) та ліквородинаміки (зменшення явищ внутрішньоче-

репної гіпертензії в 2 (р<0,001), гіпертензійно-лікворного синдрому – в 2 

(р<0,05) та додаткових ехо-сигналів – в 2,7 (р<0,05), підвищення індексу 

пульсацій – в 3 рази (р<0,05)). Отримані результати свідчать про регулюва-

льний (оптимізуючий) вплив даного реабілітаційного комплексу на функці-

ональний стан кори головного мозку, кровообіг та ліквородинаміку. 

За результатами оцінювання відновлювального ефекту реабілітації 45 

дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань за умов санаторно-

курортного лікування з використанням чотирикамерних СВВ розроблено 

наступні показання для призначення чотирикамерних СВВ: вертебробазіля-
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рний артеріальний синдром G 45.0; розлади вегетативної нервової системи 

G 90; нейроциркуляторна астенія F 45.3; емоційна лабільність (астенічні ро-

злади органічного ґенезу) F 06.6; кардіоміопатія І 42.9. Протипоказання для 

призначення чотирикамерних СВВ дітям зазначеної категорії наступні: зага-

льні протипоказання для бальнеотерапії, гіпотензія, схильність до кровотеч, 

тяжкі порушення ритму та провідності серця, гепатоспленомегалія.  

 

ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

МАГНІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ  

З СУПУТНІМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

В ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ 

 

Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Павлоцька І.Г., Коверга О.П. 

 

Одеський національний медичний університет 

 

Низькочастотна магнітотерапія — лікувальне застосування магнітної скла-

дової змінного електромагнітного поля низької частоти. Лікувальні ефекти низ-

кочастотного магнітного поля: судинорозширювальний, катаболічний, протиза-

пальний, ангіопротекторний, трофічний, гіпокоагулюючий, гіпотензивний. 

Обґрунтовано застосування низькочастотного магнітного поля для збіль-

шення швидкості проведення імпульсів по нервових волокнах, підвищення їх збу-

дливості, зменшення периневрального набряку, підвищення збудливості ЦНС. 

Вищезазначене свідчить про доцільність вивчення ефективності магні-

тотерапії у комплексі санаторно-курортної реабілітації (СКР) дітей з супут-

німи захворюваннями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань. 

Вивчення динаміки клінічних та клініко-інструментальних показників у 

дітей з супутніми захворюваннями нервової системи в періоді ремісії онко-

захворювань із додатковим призначення магнітотерапії. 

Фрагмент алгоритму обстеження дітей з онкозахворюваннями (ОЗ) 

на етапі реабілітації в умовах санаторію для дітей у супроводі батьків м. 

Одеса включав загальне клінічне обстеження (анамнез хвороби, наявність 

супутньої патології, скарги, клінічний огляд), оцінка неврологічного ста-

тусу; інструментальні дослідження: електрооенцефалографія (ЕЕГ) — 

оцінка біоелектричної активності головного мозку; ехоенцефалографія 

(ЕхоЕГ) – оцінка ліквородинаміки; ультразвукова доплерографія (УЗДГ) 

– оцінка мозкового кровообігу. 

Загальний комплекс санаторно-курортної реабілітації (СКР) для дітей з 

ОЗ в умовах санаторію для дітей у супроводі батьків (санаторій 

ім. В.П. Чкалова м. Одеса) включав: щадний руховий режим; кліматотера-

пію; дієтичне харчування; лікувальну фізкультуру; синглетно-кисневий кок-

тейль; дитячий фіточай (холосас з аскорбіновою кислотою); програми пси-

хологічної допомоги хворим дітям і їх батькам. 
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Для 25 дітей з супутніми захворюваннями нервової системи в періоді 

ремісії онкогематологічних захворювань (17 осіб) та солідних пухлин (8 

осіб) додатково призначали магнітотерапію на шийно-комірцеву зону за на-

ступною методикою: магнітна індукція 20–30 мТл, експозиція 10–15 хвилин, 

через добу, на курс 5 процедур. 

Встановлено позитивну динаміку всіх скарг у дітей, які отримували 

лікувальний комплекс із додатковим застосуванням магнітотерапії. До-

сягнуті наприкінці лікування значення динаміки скарг (слабкість, швидка 

стомлюваність, запаморочення, нестерпність транспорту та духоти) пере-

вищували отримані показники у дітей, яким був призначений загальний 

комплекс лікування. 

За показниками УЗДГ встановлено статистично вірогідні позитивні 

зміни мозкової гемодинаміки у дітей в ремісії онкозахворювань із супут-

ньою патологією нервової системи, які отримували лікувальний комплекс із 

додатковим застосуванням магнітотерапії, що супроводжувалося зменшен-

ням проявів церебральної ангіодистонії, асиметрії кровообігу та венозної 

дисгемії, підвищенням резерву кровообігу та покращанням адаптаційних 

можливостей апарату ауторегуляції мозкового кровообігу. 

За показниками УЗ ЕхоЕГ виявлено покращання ліквородинаміки у ді-

тей в ремісії онкозахворювань із супутньою патологією нервової системи у 

вигляді статистично вірогідного зменьшення явищ внтрішньочерепної гіпер-

тензії та частоти реєстрації додаткових Ехо-сигналів. Слід підкреслити та-

кож зменьшення удвічі проявів гіпертензійно-лікворного синдрому та утричі 

зменьшення індексу пульсації.  

За показниками ЕЕГ встановлено позитивні зміни в стані електрогенезу 

головного мозку у дітей в ремісії онкозахворювань із супутньою патологією 

нервової системи після застосування лікувального комплексу із магнітотера-

пією. Стан електрогенезу характеризувався нормалізацією біоелектричної 

активності головного мозку, що супроводжувалося  статистично вірогідним 

покращанням функціональної активності кори. Це підкреслює регулюючий 

(оптимізуючий) вплив додаткового включення магнітотерапії до загального 

комплесу лікування на функціональний стан кори головного мозку. Суттє-

вих змін з боку локальної патології не виявлено. 

Застосування лікувального комплексу СКР з додатковим призначенням 

магнітотерапії дозволяє вірогідно зменшити скарги дітей у періоді ремісії ОЗ 

із супутніми захворюваннями нервової системи. 

За показниками УЗДГ встановлено статистично вірогідні позитивні 

зміни мозкової гемодинаміки. Результати УЗ ЕхоЕГ свідчать про покращан-

ня ліквородинаміки За даними ЕЕГ встановлено позитивні зміни в стані еле-

ктрогенезу головного мозку. 

Слід визнати доцільним продовження досліджень щодо обґрунтування 

ролі інших фізичних факторів у санаторно-курортній реабілітації дітей в 

періоді ремісії ОЗ із супутньою патологією нервової системи. 
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 ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКОВІДНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Юсько Л.С., Бойко Н.В. 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

На сьогодні вже доведено, що вірус SARS-CoV-2 спричиняє системні 

порушення організму. Тобто, важка інфекція гострого респіраторного синд-

рому, спричинена SARS-CoV-2, не обмежується лише нижніми дихальними 

шляхами, а поширюється на інші органи, зокрема шлунково-кишковий тракт 

(багатотканинна інфекція). Такі прояви перебігу інфекції, як здатність SARS-

CoV-2 інфікувати і реплікуватися в ентероцитах тонкого кишечника людини, 

виявлення вірусної РНК в зразках фекалій і змінений склад мікробіоти кише-

чника при SARS-CoV-2, свідчать про істотне ураження шлунково-кишкового 

тракту під час хвороби [1]. Більше того, склад мікробіоти кишечника пацієн-

тів, що одужали, залишається значно зміненим в порівнянні з людьми, які не 

були інфіковані COVID-19, що може впливати на розвиток постковідного 

синдрому [2]. Тому вкрай необхідним є не лише правильне лікування хворих, 

а й відновлення дисбалансу, який виникає після перенесеної хвороби. 

Відновлення після коронавірусної інфекції потрібно всім, незалежно від 

ступеня важкості перенесеного захворювання. Однак, в більшій мірі віднов-

лення потребують пацієнти із середнім або важким перебігом. Для максима-

льного одужання пацієнтам із помірними чи тяжкими постковідними симп-

томами рекомендується мультидисциплінарна реабілітація в умовах санато-

рно-курортного стаціонару. Однак, обсяг відновлювальних і реабілітаційних 

програм, повинен базуватись на індивідуальному підході до кожного пацієн-

та. На сьогоднішній день, більшість країн світу пропонують протоколи з 

реабілітації постковідних станів пацієнтів, невід’ємною частиною яких є 

відновлення балансу мікробіоти шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та нут-

ритивна підтримка пацієнта [3, 4]. Проте в Україні це питання залишається 

відкритим і, тому вкрай актуальним. 

В своїх дослідженнях ми поставили собі за мету порівняти існуючу віт-

чизняну програму з реабілітації постковідних пацієнтів, і «модифіковану» 

нами, яка включає персоніфіковане відновлення після антибіотикотерапії і 

попередження цілого ряду станів, пов’язаних доказово з мікробіомом люди-

ни – в тому числі – синдром подразненого кишечнику, ментальні розлади, 

втома тощо. 

Обстежували осіб, що перехворіли на COVID-19, і знаходились на 

лiкуваннi в Державній установі «Науково-практичний медичний центр «Реабі-

літація» Міністерства охорони здоров’я України» до та після курсу реабілітації. 

Згідно комплексної методики реабілітації, пацієнтам було запропоновано 

в комплексі з іншими лікувальними впливами використання імуномодулятора 

(Бластомуніл) та галоаерозольтерапії. Ті пацієнти, які надавали інформовану 
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згоду, додатково отримували призначення індивідуально підібраного фармабі-

отика. Таким пацієнтам досліджували напруженість локального імунітету сли-

зових оболонок (назальних і кишечнику), в тому числі специфічних до 

COVID-19 антитіл, секреторного імуноглобуліну А, запальних та антизапаль-

них цитокінів. Аналізували стан мікробіоти верхніх дихальних шляхів і кише-

чнику, після чого здійснювали персоніфікований підбір фармабіотиків для 

модулювання мікробіому і спрямованої корекції локального імунітету 

Мікробіологічне дослідження оральної, назальної та кишкової мікробіоти 

проводили використовуючи рутинні мікробіологічні методи досліджень. Ви-

дову належність ізольованих штамів бактерій визначали за допомогою ви-

вчення їх культуральних властивостей, встановлення морфологічних і тинкто-

ріальних особливостей, а також мікроскопії за методом Грама. Для кінцевої 

ідентифікації використовували комерційні біохімічні тест-системи: ENTERO-

24, NEFERM-test, STAPHY-16, EN-CoccusTest (PLIVA-Lachema, Чеська Рес-

публіка). Ідентифікацію здійснювали згідно з інструкціями виробника.  

Імунологічне дослідження на визначення IgA, IL-6 та TNF-ά проводили 

методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням комерційних 

тест-систем Вектор-Бест згідно інструкцій виробника. 

Персоніфікований підбір фармабіотиків проводили сумісним культиву-

ванням ізольованих мікроорганізмів з штамами пробіотичних мікроорганізмів, 

а саме Lactobacillus bulgaricus S6, L. delbrueckii subsp. bulgaricus S19, L. 

rhamnosus S25, L. plantarum A, L. bulgaricus А6 та L. bulgaricus А 22. Здійсню-

вали оцінку антагоністичних властивостей вище зазначених штамів лактобак-

терій по відношенню до ізольованих умовно-патогенних мікроорганізмів. 

Наші дослідження вказують на те, що у пацієнтів, які перехворіли на 

COVID-19, виявлена понаднормова кількість ключових мікроорганізмів, а са-

ме: Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. та Candida 

spp., Enterococcus faecalis, Actinomyces spp. та Escherichia coli. Дисбаланс мік-

робіоти відмічали як на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів (носові 

ходи, ротова порожнина), так і кишечнику. Однак, саме мікробіом кишечника 

пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 характеризувався збагаченням умов-

но-патогенними мікроорганізмами та виснаженням коменсалів. Так, 

Escherichia coli була ідентифікована у кількості, значно нижчій, за показники у 

нормі – 10
4
–10

6
 КУО/мл. В нормі у здорової людини E. coli виявляється у кіль-

кості 10
7
–10

8
 КУО/мл. Зниження кількості типових кишкових паличок до 10

5
–

10
6
 КУО/мл або підвищення до 10

9
–10

10
 КУО/мл визначається, як перша сту-

пінь мікробіологічних порушень. Також відмічено, що у кишковій мікробіоті 

пацієнтів Lactobacillus spp. знаходились у кількості, значно нижчій за норма-

льні показники – 1,1×10
5
 КУО/мл при нормі 10

6
–10

8
 КУО/мл, а кількість 

Bifidobacterium spp. була взагалі нижчою за ліміт визначення. 

При оцінці стану локального гуморального імунітету слизових оболо-

нок у постковідних пацієнтів було досліджено, що IgA у пацієнтів, які пере-

хворіли COVID-19, був в межах нижнього показника норми – в середньому 
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0,7–0,83 пг/мл при нормі 0,7–4 мг/мл. Показник IL-6 у постковідних пацієн-

тів коливався в межах 7,5–9,41 пг/мл, що значно перевищував показник у 

нормі – 1,5–7,0 пг/мл. Це свідчить про підвищення продукції IL-6 внаслідок 

дії стресового фактору, в даному випадку SARS-CoV-2. TNF-α в наших дос-

лідженнях у всіх пацієнтів знаходився у межах 5,88–5,9 пг/мл (референтні 

значення 0–13 пг/мл), тобто не мав діагностичного значення. 

Після застосування Бластомунілу та курсу галоаерозольтерапії показники 

локального гуморального імунітету і мікробіоти слизових оболонок у постко-

відних пацієнтів значно покращились. Однак, застосування персоніфікованих 

фармабіотиків дало змогу відновити дисбаланс Lactobacillus spp. (2×10
6
 КУО) 

та зменшити кількість ключових представників умовно-патогенної мікробіоти 

до показників норми. При цьому показник IgA підвищився до 2,14–2,56 мг/мл, 

а IL-6 становив 2,32–5,58 пг/мл, що є в межах норми.  

У мікробіоті слизових оболонок пацієнтів, які перехворіли на COVID-

19, переважали представники Staphylococcus spp. (в тому числі S. aureus), 

Streptococcus spp., Clostridium spp., E. faecalis, K. oxytoca, Candida spp. та 

Actinomyces spp.  

Застосування імуномодулятора, галоаерозольтерапії у комплексі з пер-

соніфікованими фармабіотиками значно покращили стан локальної імунної 

відповіді пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, про що свідчать підви-

щення показника IgA (з 0,7–0,83 до 2,14–2,56 мг/мл) та зниження показника 

IL-6 (з 7,5–9,41 до 2,32–5,58 пг/мл). 

Таким чином, відновлення дисбалансу мікробіоти слизових оболонок 

ВДШ та ШКТ пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, повинно бути не-

від’ємною частиною реабілітації постковідних пацієнтів не лише у медичних 

закладах, а й на санаторно-курортному етапі. 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ 

ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ НЕГАЗОВАНОЇ 

СУЛЬФАТНО-ГІДРОКАРБОНАТНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 

РІЗНОГО КАТІОННОГО СКЛАДУ 

Арабаджи М.В., Коєва Х.О., Гревцева Т.С. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Бальнеогрязьовий курорт Куяльник — один з найстаріших курортів 

півдня України, гідромінеральною базою якого є лікувальні грязі (пелоїди) 

і ропа Куяльницького лиману та мінеральні хлоридні натрієві води Куяль-

ницького родовища. 

На сьогодні відбувається обміління Куяльницького лиману, що є за-

грозою втрати запасів лікувальних грязей. Його основною причиною є 

стійка тенденція скорочення притоку прісної води з водозбірної площі, що, 

насамперед, обумовлено антропогенним фактором (зарегульованість річки 

Великий Куяльник). 

Після прийняття низки державних програм було розпочато наповнення 

басейну лиману морською водою та відновлено гідротехнічні споруди по 

з'єднанню Куяльницького лиману та Одеської затоки Чорного моря. 

З 2014 року до лиману у зимово-весняний період йде запуск морської води з 

середньомісячною витратою 1,15 m
3
/s [1]. 

У зв’язку з запуском морської води до Куяльницького лиману виникла 

необхідність постійного моніторингу якості його природних лікувальних 

ресурсів. Особливу увагу було приділено стану якості пелоїдів, оскільки пе-

лоїдогенез – це складний і динамічний процес, обумовлений взаємодією фі-

зико-хімічних та мікробіологічних процесів, органо-мінеральною складовою 

пелоїдів та складом мікробіоти [2]. 

Метою дослідження було — провести аналіз динаміки фізико-хімічних 

показників пелоїдів Куяльницького лиману в умовах штучного поповнення 

лиману морською водою з Одеської затоки з 2016 по 2020 роки. 

Зразки відбирали в південній частині Куяльницького лиману (ділянка 

курорт Куяльник). Значення показників pH та Eh визначали потенціометри-

чним методом. Мінералізацію грязьового розчину (вміст іонів натрію та ка-

лію, кальцію та магнію, хлорид-, та гідрокарбонат-іонів) та вміст сірководню 

вимірювали титриметричним методом. Вміст сульфіду заліза, сульфат-іонів 

та масову частку вологи було визначено гравіметричним методом. Вміст 

органічного вуглецю визначали спектрофотометричним методом. 

За результатами досліджень встановлено динаміку зміни мінераліза-

ції грязьового розчину пелоїдів Куяльницького лиману, склала 234,00  g/l у 

2015 р., знизилась до 214,65 g/l у 2016 р., почала знову зростати у 2017 р. 
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– 227,47 g/l та досягла 324,03 g/l у 2020 р., тобто даний показник знахо-

диться за межами встановленими відповідними кондиційними вимогами 

(90,0–150,0 g/l). Спостерігалась значна зміна значень показника рН, реак-

ція середовища переходить від нейтральної-слабколужної (7,15 од. рН у 

2015 р.) до слабкокислої (5,80 од. рН у 2020 р.) при кондиційних вимогах 

6,50–7,40 од. рН. Зниження значень показника рН впливає на рівновагу 

форм знаходження сірководню в пелоїдах. Відзначено зростання значень 

показника Eh від –80 mV у 2015 р. до –120 mV у 2020 р., при кондиційних 

вимогах від –400 mVдо–150 mV, що свідчить про затухання процесів пе-

лоїдогенезу. Зменшення масової частки органічного вуглецю від 1,83  % у 

2015 р. до 1,62 % у 2020 р., є індикатором недостатнього надходження 

свіжих органічних речовин для протікання процесів пелоїдогенезу.  

Вивчення в динаміці фізико-хімічних показників показало, що на по-

чатку досліджень пелоїди Куяльницького лиману відносились до серед-

ньомінералізованих, середньосульфідних, слабколужних. На сьогодні, від-

повідно до існуючих критеріїв, пелоїди за основними фізико-хімічними 

показниками можуть бути класифіковано як соленасичені, високомінералі-

зовані, середньосульфідні, слабкокислі. Результати моніторингу свідчать 

про те, що запуск морської води до акваторії Куяльницького лиману, який 

розглядався як тимчасовий, не вирішує питання збереження природних 

лікувальних ресурсів лиману, а лише тимчасово призупиняє його обмілін-

ня. Отже, вважаємо доцільним, наряду з можливим запуском морської во-

ди, відновити живлення Куяльницького лиману прісними водами, напри-

клад, водами ріки Великий Куяльник, що несуть органо-мінеральні речо-

вини, необхідні для процесів пелоїдогенезу.  
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ОЦІНКА КОРИГУЮЧОЇ ДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ СВР. № 3 С. СЕМ’ЯНІВКА ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГАСТРИТУ 

Бахолдіна О.І., Насібуллін Б.А., Олешко О.Я. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Проблема гастриту є однією з найбільш актуальних в сучасній гастрое-

нтерології. За даними різних авторів, на них страждає від 30 % до 40 % від-

сотків населення планети [1, 2]. Найчастіше захворювання розвиваються у 

людей, що знаходяться в стані нервово-психічної напруги, що нехтують здо-

ровим харчуванням, зловживають алкоголем і курінням. 

Профілактиці цього захворювання в останні роки стали приділяти під-

вищену увагу. Санаторно-курортне лікування сприяє зниженню ризику 

ускладнень, пов'язаних з порушенням цілісності слизової оболонки шлунка. 

У цьому аспекті доцільним є застосування природних лікувальних 

ресурсів, особливо мінеральних вод (МВ) різного фізико-хімічного складу, 

ефективність яких доведено численними експериментальними та клінічними 

дослідженнями [3, 4]. 

Питний прийом мінеральних вод сприяє виведенню з організму шлаків 

токсичних сполук, алергенів, радіонуклідів, певним чином стимулює імунну 

систему, природні механізми регуляції, прискорює адаптаційно-

пристосувальницькі реакції організму [5, 6]. 

Мета – визначити наявність коригуючої дії МВ свр. № 3 с. Сем’янівка 

при її внутрішньому застосуванні на функціональний стан органів та систем 

органів лабораторних тварин в умовах розвитку експериментальної патології 

– гастриту.

Експеримент проведено на 36 білих щурах-самицях лінії Вістар аутбре-

дного розведення з масою тіла від 180,0 g до 220,0 g. Дослідження над тва-

ринами проводились згідно існуючих методичних рекомендацій та правових 

документів [7, 9].  

Щурів було ранжовано на 3 групи. Першу групу (12 тварин) складали 

інтактні тварини (група контролю), які отримували збалансований раціон та 

мали вільний доступ до поїлок з водопровідною відстояною водою. Другу 

групу (12 тварин), складали тварини з моделлю гастриту, які отримували 

звичайний раціон та у якості пиття у режимі вільного доступу до поїлок, 

отримували водопровідну відстояну воду. Третю групу (12 тварин), складали 

щури з моделлю гастриту, які отримували звичайний раціон та мали вільний 

доступ до поїлок з водопровідною відстояною водою віварію, і при цьому 

отримували МВ у режимі внутрішнього курсового водного навантаження 

шляхом введення у стравохід м’яким зондом з оливкою, один раз на добу, у 
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дозі 1 % від маси тіла тварини, у вечірній час (приблизно о 17.00), врахову-

ючи особливості добового біоритму щурів. 

Модель експериментального гастриту (ЕГ) викликали шляхом 

двократного введення у шлунок розчину перманганату калію у дозі 20 mg 

на 100 g. 

У оцінці коригуючої дії МВ були використані фізіологічні, біохімічні, 

імунологічні, морфологічні методи [10]. Статистичну обробку отриманих 

даних у серіях дослідів проводили з залучанням програм для медико-

біологічних досліджень Statistica та Excel. При всіх засобах обробки статис-

тичного матеріалу достовірними зрушеннями вважались ті, що знаходились 

в межах вірогідності за таблицями Ст'юдента р < 0,05. 

За своїми фізико-хімічними показниками підземні води свр. № 3 

с. Сем’янівка характеризуються, як слабко мінералізовані хлоридно-

гідрокарбонатні натрієві, лужні. Серед специфічних біологічних активних 

компонентів та сполук наближений до бальнеологічної норми встановлено 

вміст метакремнієвої кислоти (0,045 g/l). 

В ході проведення експерименту у щурів 2 групи було встановлено 

структурні прояві наявності запально-дістрофічних патологічних змін слизо-

вої шлунка, які характерні для гастриту, а саме макроскопічно встановлено –

– слизова потовщена, загрубла, складки збільшені, грубі. Слизова червону-

вато-коричневого кольору. Мікроскопічно –– в підслизовій пластині поряд з 

набряком волокон та помірною лімфоїдною інфільтрацією спостерігається 

спазм судин та фіброз їхніх стінок. В слизовій, ширина якої звичайна, в інте-

рстиційних прошарках фіброзні волокна зберігаються у зміненому вигляді, 

має місце помірна лімфоїдна інфільтрація. Розташування епітеліоцитів в 

більшості залоз упорядковане, цитоплазма їх слабо базофільна, ядра серед-

ніх розмірів розташовані ближче до базальної мембрани. Келихоподібні клі-

тини вивідних протоків досить великі, переповнені слизом. Активність СДГ 

впродовж експерименту — (5,0 ± 0,20) ум. од., але мають місце поля, в яких 

активність СДГ в епітеліоцитах — (6,0 ± 0,11) ум. од.; активність СДГ в епі-

теліоцитах наприкінці експерименту — (7,0 ± 0,30) ум. од.; активність ЛДГ в 

епітеліоцитах ближчих до поверхні — (5,0 ± 0,21) ум. од., а ближче до підс-

лизової пластини — (6,0 ± 0,29) ум. од.; активність ЛДГ епітеліоцитах на-

прикінці експерименту — (7,0 ± 0,30) ум. од. В епітеліоцитах залоз слизової 

шлунку має місце активація ферментів анаеробного гліколізу (збільшення 

активності ЛДГ). 

При застосуванні МВ свр. № 3 у щурів з ЕГ (3 група) макроскопично 

встановлено – слизова шлунку блідо-коричневого кольору, складки слизової 

зменшені, огрубілість її залишається. Шлунок — підслизова пластина щіль-

на, лімфоїдна інфільтрація не визначається. Фібробластів помірна кількість, 

ядра їх овальні, темно забарвлені. В слизовій оболонці визначаються залози 

трубчастої форми. Епітелій в них розташований невпорядковано, цитоплаз-

ма в частині еозинофільна, в частині — слабо базофільна. Ядра збільшені 
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помірного забарвлення. Інтерстиціальні прошарки поширені за рахунок на-

бряку, лімфоїдна інфільтрація відсутня. Активність СДГ в епітелії — (7,00 ± 

0,10) ум. од. опт. щільн.; активність ЛДГ — (7,00 ± 0,17) ум. од. опт. щільн. 

Тобто, активність окиснювально-відновлювальних ферментів підвищена. Ці 

зміни свідчать, що у щурів під впливом МВ обмежувалися прояви запально-

дистрофічних змін слизової шлунка, спостерігалось зниження запальних 

процесів на тлі посилення репарації.  

Це підтверджується, також нормалізацією метаболічних показників. Рі-

вень загального білку підвищується до (65,07 ± 1,31) g/l та досягає норми 

(68,70 ± 1,12) g/l, (р ˃ 0,5) (1 група щурів), а вміст серомукоїдів знижується 

до (0,217 ± 0,009) ум. од і також не відрізняться достовірно від показників 

інтактних щурів (0,204 ± 0,009) ум. од. На тлі застосування МВ спостеріга-

ється нормалізація антиоксидантного захисту — активність ПОЛ (МДА) 

знижується до (6,74± 0,37) nmol/(min·mg), а АОС (каталаза) підвищується до 

(73,29 ± 2,32) % та не відрізняються достовірно від цих показників у інтакт-

них щурів (5,94 ± 0,217) nmol/(min·mg), (р ˃ 0,5) і (76,7 ± 1,52) %, (р ˃ 0,5) 

відповідно. Встановлено часткова нормалізація енергетичного обміну — 

активність ферменту Mg
2+

-Са
2+

-АТФ-ази підвищується до (8,39 ± 0,77) mg 

Р/g тканини та досягає показників інтактних щурів (9,11 ± 0,93) mg Р/g тка-

нини, (р ˃ 0,5), а активність Mg
2+

-Na
+
/K

+
-АТФ-ази залишається дещо пригні-

ченою (4,44 ± 0,38) mg Р/g тканини, (р < 0,05). 

Про обмеження проявів запальних-деструктивних процесів у щурів з ЕГ 

в умовах внутрішнього застосування МВ свр № 3 також свідчить зниження 

до межі референтних величин кількості лейкоцитів, кількості гетерофільних 

антитіл та антитіл до тканини шлунка. 

Отже, курсове внутрішнє застосування МВ свр. № 3 с. Сем’янівка Пол-

тавської області у щурів з ЕГ призводить до обмеження проявів запалення в 

стінці шлунку, нормалізації антиоксидантного захисту, підвищенню актив-

ності ферментів енергозабезпечення. Отримані дані визначили, що застосо-

вана МВ впливає на показники, які характеризують стан функціональних 

систем організму, тобто довели її коригуючий ефект при експериментально-

му гастриті. 
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ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ ТУРКМЕНІСТАНА —  

ПІДЗЕМНА ЛІКАРНЯ У БАХАРДЕНСЬКІЙ ПЕЧЕРІ 

 

Верголяс М.Р. 

 

Член гуманітарної асоціації туркмен світу 

 

Мінеральна вода – це вода, що містить в своєму складі розчинені солі, 

мікроелементи, а також деякі біологічно активні компоненти. Серед мінера-

льних вод виділяють мінеральні природні питні води, мінеральні води для 

зовнішнього застосування і інші. 

Мінеральні води також мають важливе бальнеологічне значення та їх 

широко використовують в санаторно-курортних процедурах. Так, води для 

зовнішнього застосування використовуються для ванн, купань, душів, що 

здійснюються в бальнеолікарнях і в лікувальних басейнах, а також для інга-

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//dx.doi.org/10.5281/zenodo.3237876&hash=828ec85bf6a59f3e4cf258d129575a6a


Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку

154 

ляцій і полоскань при захворюваннях носоглотки і верхніх дихальних шля-

хів, для зрошень і промивань порожнистих органів і інших подібних цілей. 

Дана робота присвячена мінеральній воді, підземної лікарні в Бахарден-

ській печери, що містить особливий набір мінералів, якими і обумовлений 

оздоровчий ефект. 

Печера, що розташована у передгір'ї гірської системи Копетдаг в 120 

кілометрах від столиці країни отримала широку популярність у 18 столітті. 

Завдяки особливому мікроклімату, озеро, розташоване в печері має постійну 

температуру води близько 36–37 градусів, насичену цілим рядом хімічних 

елементів, що здійснюють сприятливу дію на організм людини. У шістдесяті 

роки минулого століття печера була електрифікована і упорядкована для 

народу Туркменістану і відвідування туристами. 

Печера відома з XVIII століття. Перші наукові повідомлення про існу-

вання печери з підземним озером з'явилися в 1886 році. У 1896 році в місце-

вій пресі з'явилася публікація, яка ознайомила ашхабадцев з існуванням пе-

чери і підземного озера, з цього часу вони стали відвідуватися жителями 

Ашхабада і його околиць. У 1976 році була обстежена геологами, а також 

спелеологами Ашхабада [1]. 

Являє собою зал у вапняку, до якого ведуть п'ять входів. Зал розташо-

ваний на глибині 55 метрів, його довжина 250 м, ширина до 50 метрів, висо-

та до 26 метрів. Має похиле дно, на якому знаходяться уламки вапняку і гуа-

но. У південно-східній частині печери знаходиться підземне озеро Коу-Ата 

довжиною 75 м, шириною 23 м і максимальною глибиною 14 м. Площа по-

верхні озера близько 3000 м² [1–3]. Обсяг води в озері – 6,5 тисяч м³. Вода в 

ньому тепла (близько +37 °С) і слабомінералізована. Повітря в печері наси-

чене парами сірководню та вологою – відносна вологість повітря в печері 

близька до 100 % [3, 4]. 

Є на планеті підземні озера такі ж великі як Ков-Ата. Однак, озеро Ков-

Ата унікальне: воно наповнене цілющою термальною водою, що містить 

особливий набір мінералів і хімічних сполук, якими і обумовлений оздоров-

чий ефект. У його лікувальній воді майже третина хімічних елементів періо-

дичної таблиці Менделєєва, в тому числі сірка, йод, магній, калій, натрій, 

сульфат, а також хлор, алюміній, бром, залізо, сурма — всього 38 елементів. 

У світі немає аналогів цього озера. Медики стверджують, що купання в такій 

воді благотворно діє на організм, покращує кровообіг, допомагає вилікувати 

такі захворювання, як ревматизм, застуда, ниркові і шкірні захворювання, 

заспокоює нервову систему [1–4]. 

Користь від купання в мінеральній воді – купання в мінеральній воді 

значно підсилює імунітет, прискорює виведення шлаків і сприяє лікуванню 

недуг, пов'язаних зі слабким кровообігом. Ванни особливо корисні при діа-

беті, пацієнтам з артеріосклерозом судин, так як вони ефективно сприяють 

розширенню судин, що допомагає знизити хворобливість судом. Покращує 

кровообіг завдяки проникненню мінеральних речовин через капіляри шкіри; 
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регулює артеріальний тиск і знижує частоту пульсу; прискорює загоєння 

ран; має протизапальну дію; ефективно знімає біль; сприяє хорошому само-

почуттю та ін. 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ  

ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ НЕГАЗОВАНОЇ  

СУЛЬФАТНО-ГІДРОКАРБОНАТНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 

РІЗНОГО КАТІОННОГО СКЛАДУ 

Коєва Х.О., Арабаджи М.В., Слуценко Д.О. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Фасовані мінеральні води (МВ) все частіше застосовуються у позакурор-

тних умовах. При фасуванні МВ важливим є збереження в повній мірі їх влас-

тивостей, обумовлених газонасиченістю, іонним складом, вмістом нормованих 

компонентів та сполук, а також організація технологічного процесу фасування 

щодо забезпечення відповідності складу фасованих вод природній воді з свер-

дловини, використання матеріалів, які будуть служити довгий термін, не під-

даючись агресивній дії мінеральних вод. Лише при виконанні цих умов можно 

розраховувати на отримання продукції відповідної якості [1] 

Згідно з Наказом МОЗ України [2] медико-біологічне обґрунтування 

терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів, у тому 

числі преформованих засобів – встановлюється та обгрунтовується фізико-

хімічними, санітарно-мікробіологічними та, за необхідності, експеримента-

льними дослідженнями кожного з них. 

Наказом [2] регламентовано встановлення та обґрунтування терміну 

придатності до споживання фасованих МВ експериментально для кожного 

виду продукції (окремо встановлюється для сильногазованих мінеральних 

вод, слабогазованих та негазованих). Це ж саме стосується різної тари – 

скло, PC, РЕТ, алюміній. 

Метою досліджень було провести контроль стабільності складу та влас-

тивостей негазованої сульфатно-гідрокарбонатної МВ різного катіонного 
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складу, фасованої у РЕТ-пляшки місткістю 6,0 L впродовж усього терміну 

зберігання (шістнадцять місяців). 

Згідно зі зміною № 33 до ДСТУ 878-93 [3] фасовані МВ (зразки на дос-

лідження) зберігались у спеціальних затемнених, добре вентильованих 

складських приміщеннях, захищених від попадання вологи, за температури 

від 2 °С до 25 °С. 

За результатами досліджень негазована МВ – прозора, без запаху, без-

барвна, прісна. Для води характерна слабколужна реакція – 7,60 од.рН. Зна-

чення окиснювально-відновного потенціалу Еh – +565 mV, що свідчить про 

окиснювальні властивості води. 

За своїм складом МВ сульфатно-гідрокарбонатна різного катіонного 

складу. Мінералізація води – 0,71 g/l. В макрокомпонентному складі вміст 

гідрокарбонат-іонів НСО3
-
 – 44 eq. %, хлорид-іонів Сl

-
 – 20 eq. %, сульфат-

іонів SO4
2-

 – 36 eq. %, іонів кальцію Ca
2+

 – 31 eq. %, іонів натрію і калію

(Nа
+
+К

+
) – 46 eq. %, іонів магнію Mg

2+
 – 23 eq. %. 

Санітарно-хімічний стан води задовільний. Вміст нітрит-іонів становив 

<0,008 mg/l; нітрат-іонів – 1,79 mg/l; іонів амонію – 0,51 mg/l. 

Радіоактивні компоненти: вміст урану < 2·10
-3

 mg/l, радію – 

< 1,1·10
9
 mg/l. Вміст нормованих компонентів та сполук не перевищує гра-

нично допустимих концентрацій та відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води 

мінеральні фасовані. Технічні умови» [3]. 

Органолептичні властивості негазованої води в процесі зберігання за-

лишились незмінними. Вода – без запаху, прозора, безбарвна, прісна. 

У процесі зберігання рН води незначно коливався в межах від 

7,20 од. рН до 7,65 од. рН, окиснювально-відновний потенціал – в межах від 

+550 mV до +575 mV. Концентрація гідрокарбонат-іонів у процесі зберіган-

ня змінювалась від 282,8 до 289,4 mg/l. 

Тип води і формула її хімічного складу впродовж зберігання не зміню-

валась і відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Техні-

чні умови», санітарно-хімічний стан залишився задовільним. 

Санітарно-мікробіологічні характеристики негазованої сульфатно-

гідрокарбонатної МВ різного катіонного складу на всіх етапах дослідження 

залишалися задовільними. У процесі зберігання впродовж шістнадцяти міся-

ців ні в одній з проб не відбувалося відхилення cанітарно-мікробіологічних 

показників від норми (загальне мікробне число дорівнювало 0, кількість бак-

терій групи кишкових паличок < 3, синьогнойну паличку не виявлено). 

В результаті науково-дослідної роботи було встановлено, що при збе-

ріганні сульфатно-гідрокарбонатної МВ різного катіонного складу при кі-

мнатній температурі впродовж шістнадцяти місяців, що відповідає терміну 

придатності дванадцять місяців [2] відзначається стабільність фізико-

хімічних характеристик води, у тому числі її макрокомпонентного складу, 

санітарно-хімічних показників. МВ не містить мікроорганізмів, що здатні 

погіршувати її органолептичні показники (спороутворюючі, залізо-, марга-
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нецьокиснювальні, актиноміцети, стрептоміцети, мікроміцети) та відпові-

дає санітарно-мікробіологічним вимогам до мінеральних вод впродовж 

шістнадцяти місяців зберігання. 

Отже, негазовану сульфатно-гідрокарбонатну мінеральну воду різного 

катіонного складу можно фасувати у РЕТ-пляшки місткістю 6,0 L з зазна-

ченням терміну придатності до споживання – дванадцять місяців. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БОРНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД  

НА АКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ  

ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВМІСТУ КІЛЬКОСТІ БОРУ 

ТА МАКРОЕЛЕМЕНТІВ (НАТРІЮ ТА КАЛІЮ) 

Насібуллін Б.А., Гуща С.Г., Коєва Х.О. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

 та курортології МОЗ України» 

Серед мінеральних вод (МВ), які використовуються у лікувальній прак-

тиці в Україні, суттєву групу складають МВ з підвищеним вмістом бору, як 

біологічно активного компоненту [1–4]. Усі вони володіють доволі вираже-

ною біологічною дією з одного боку та відмінностями фізико-хімічного 

складу з іншого боку. Слід відмітити, що комплексне дослідження біологіч-

ної активності цих МВ виявило наявність деяких особливостей в реакції фу-

нкціональних систем організму [2, 5, 6]. 

Мета: визначення особливостей проявів біологічної активності борних 

МВ у залежності від кількості бору, натрію та калію. 

У роботі досліджувались особливості біологічної активності 27 борвмі-

сних МВ за вмістом бору (у вигляді ортоборної кислоти) натрію та калію. Ці 

МВ було розділено на дві групи. Першу групу склали 14 МВ, де вміст орто-

борної кислоти складав від 60 мг/дм
3 

до 100 мг/дм
3
, а вміст натрію та калію 

від 60 мг/екв% до 70 мг/екв%. Другу групу склали 13 МВ, де вміст ортобор-
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ної кислоти складав вже від 100 мг/дм
3 

до 200 мг/дм
3
, а натрію та калію від 

70 мг/екв% до 90 мг/екв%. 

Матеріалом дослідження слугували дані, отримані при дослідженні 270 

білих щурів лінії Вістар аутбредного розведення з масою тіла 180,0 – 210,0 g. 

Під час проведення експерименту тварини знаходилися в віварії ДУ «Укр. НДI 

МР та К МОЗ України» м. Одеса при постійному харчовому, питному та світ-

ловому режимі. Дослідження над тваринами проводились згідно існуючих 

правових документів. Щурів було розділено по групах (10 тварин у кожній). 

Тварини кожної групи отримували відповідну МВ інтрагастрально, за допомо-

гою м’якого зондика з оливкою, в об’ємі 1 % від маси тіла на добу. Курс вжи-

вання МВ складав 7 діб. Після першої та сьомої доби експерименту у тварин 

оцінювали функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) і емо-

ційну активність загальноприйнятим методом «відкрите поле» [9, 10, 11], та-

кож оцінювали функціональну активність сечовивідної системи [9].  

Результати проведених досліджень показали, у щурів, що вживали МВ 

першої групи з меншим вмістом ортоборної кислоти 60–100 мг/дм
3
, натрію та 

калію, змін показників що характеризують функціональний стан ЦНС не вияв-

лено. При цьому спостерігалась тенденція до зниження кількості болюсів (дефе-

кацій), що можна трактувати, як прояв незначного психо-емоційно розслаблен-

ня. У випадку застосування МВ другої групи, відмічалось зниження рухової 

активності на тлі збереження у межах норми орієнтувально-дослідницької пове-

дінки, а також більш визначене – психо-емоційне розслаблення.  

Борні МВ чинять вплив і на функціональну активність сечовивідної си-

стеми щурів. Застосування МВ, які відносяться до першої групи, призводить 

до збільшення добового діурезу тільки за рахунок достовірного зниження 

канальцевої реабсорбції (іонообмінна та вивідна функції нирок при цьому не 

змінюються). Застосування борних МВ другої групи викликало збільшення 

добового діурезу за рахунок зниження канальцевої реабсорбції. При цьому 

збільшувалось виведення креатиніну та сечовини, але зменшувалось виве-

дення натрію та калію (активація вивідної та іонообмінної функцій нирок). 

Таким чином, наявність бору у складі МВ, супроводжується односпря-

мованими змінами в діяльності досліджених функціональних систем органі-

зму. Але кількість бору і натрію та калію визначає своєрідність цих змін. 

Вміст ортоборної кислоти від 100 мг/дм
3
 до 200 мг/дм

3 
в МВ – обумовлює 

більш значний вплив на стан досліджених систем: зниження рухової актив-

ності на тлі психо-емоційного розслаблення. У діяльності сечовівідної сис-

теми під впливом таких МВ, підвищується виведення продуктів азотистого 

обміну та знижується виведення електролітів. Можливо, це пов’язано з 

впливом бору на активність окисно-відновних ферментів.  

Список використаних джерел 

1. Dragomiretska N.V., Babov K.D., Gushcha S.G., Zabolotna I.B.,

Plakida A.L., Izha A.N., Nasibullin B.A. Application of mineral waters in the 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

159 

complex treatment of patients with gastroesophageal reflux diseas. Minerva Gas-

troenterologica e Dietologica. 2020. Mar 24. Vol. 66 (3). Р. 225-237. URL: 

10.23736/s1121-421x.20.02601-x. 

2. Деяки гідрохімічні та біологічні особливості борних мінеральних вод 

України / О.М. Нікіпелова, Б.А. Насібуллін, С.Г. Гуща, Л.Б. Солодова // Ме-

дико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за. ред. Г.І. 

Рудька. Київ. Чернівці: Букрек, 2015. С. 346–381.  

3. Gushcha S.G., 
 
Nasibullin B.A.,

 
Рlakida А.L., Volyanska V.S., 

 
Balashova 

I.V. Hepatoprotective Action of Boric Mineral Waters in Toxic Hepatosis: Exper-

imental Study. Open Science Journal of Bioscience and Bioengineering. 2018. 

Vol. 6, №. 5. Р. 55–60. URL: http://www.openscienceonline.com/journal/osjpp. 

4. Шестопалов В.М., Моісеєв А.Ю., Дружина М.О. Перспективи вико-

ристання лікувальних мінеральних вод в онкології. Вісник Національної 

академії наук України. 2015. № 9. С. 56–63. 

5. Насибуллин Б.А., Гуща С.Г. Возможное участие иона бора в осу-

ществлении регуляции функциональной активности почек. Вісник проблем 

біології і медицини. 2005. Вип. 3. С. 5–9. 

6. Бабов К.Д., Золотарева Т.А., Насибуллин Б.А. Никипелова Е.М., Але-

ксеенко Н.А., Павлова Е.С. Особенности биологического действия мине-

ральных вод разной минерализации. К.: КИМ, 2009. – 60 с. 

7. Directive 2010/63/ EU of the European Parliament and of the Council of 

22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes (Text 

with EEA relevance) // Official Journal. 2010. L. 276. P. 0033-0079. URL: 

https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF  

8. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 249 

від 01.03.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення науковими уста-

новами дослідів, експериментів на тваринах». Офіційний вісник України. 

2012. № 24, стаття 942, код акту 60909/2012. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#Text  

9. Наказ МОЗ України від 28.09.2009 р. № 692 «Про затвердження 

методичних рекомендацій з методів досліджень біологічної дії природних 

лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0692282-09#Text 

10. Ramos А., Pereira Е., Martins G.C., Wehrmeister T.D., Izídio GS. Inte-

grating the open field, elevated plus maze and light/dark box to assess different 

types of emotional behaviors in one single trial. Behav Brain Res. 2008. Nov. Vol. 

193. № 2. Р. 277–288. URL: 10.1016/j.bbr.2008.06.007. 

11. Tatem K.S.,
 
 Quinn J.L., Phadke А.А., Yu Q., Gordish-Dressman Н., Na-

garaju К. Behavioral and locomotor measurements using an open field activity 

monitoring system for skeletal muscle diseases. J Vis Exp. 2014. Vol. 91. Article 

number: 51785. DOI: 10.3791/51785. 

 

https://doi.org/10.23736/s1121-421x.20.02601-x
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=738&paperId=4832
http://www.openscienceonline.com/journal/archive2?journalId=738&paperId=4832
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.openscienceonline.com/journal/archive%3FjournalId%3D705&hash=fdf2a00cb7665437074b651f8be940b2
http://www.openscienceonline.com/journal/osjpp
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tatem%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quinn%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phadke%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gordish-Dressman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagaraju%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagaraju%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25286313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672952/
https://dx.doi.org/10.3791%2F51785


160 

ВИВЧЕННЯ ПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ МАЛОМІНЕРАЛІЗОВАНОЇ  

ХЛОРИДНОЇ НАТРІЄВОЇ ВОДИ У ЩУРІВ  

ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ЗАСТОСУВАННІ  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕДІАБЕТУ 

Олешко О.Я., Бахолдіна О.І., Ярошенко Н.О. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Діабет є одним з найпоширеніших захворювань у світі, яке викликає 

тяжкі патологічні наслідки для організму людини. Сучасний образ життя 

сприяє формуванню в організмі стану предіабету — початкових ознак роз-

витку цукрового діабету ІІ типу. Тому розробка методів запобігання прогре-

сування стану предіабету є актуальною. В цьому напрямку особливий інте-

рес представляють природні лікувальні ресурси і в першу чергу мінеральні 

води (МВ). Під дією МВ відбувається активація саногенетичних реакцій, 

підвищення адаптаційних можливостей різноманітних функціональних сис-

тем та неспецифічної резистентності організму [1]. 

Мета роботи: вивчити протекторну дію маломінералізованої хлоридної 

натрієвої води свр. № 5М смт. Сергіївка, Білгород-Дністровського району, 

Одеської області у щурів в умовах розвитку експериментальної моделі алок-

санового предіабету (АП) при внутрішньому застосуванні. 

Робота виконана на 36 білих щурах лінії Вістар аутбредного розведення 

з масою тіла від 180,0 g до 220,0 g в умовах віварію. Експериментальні дос-

лідження над лабораторними тваринами проводились згідно існуючих мето-

дичних рекомендацій та нормативних документів [2–4].  

При проведені експерименту щурів було ранжовано на 3 групи: першу 

групу (12 тварин) складали інтактні тварини (група контролю), другу групу 

(12 тварин) складали тварини з моделлю АП, третю групу (12 тварин) скла-

дали щури з моделлю АП, які отримували МВ шляхом внутрішнього курсо-

вого водного навантаження.  

МВ свр. № 5М щурам 3-ї групи вводили у стравохід м’яким зондом з 

оливою, один раз на добу, у дозі 1 % від маси тіла тварини. 

Модель АП відтворювали шляхом підшкірного, одноразового введення 

щурам свіжоприготованого 5 % водного розчину алоксану у дозі 7,5 mg — 

15 mg алоксану на 100 g маси тіла тварини [5].  

Методичні прийоми та методики, що було задіяно у дослідженнях, опу-

бліковано у «Посібнику» та методичних рекомендаціях [6–7]. 

Згідно з результатами досліджень розвиток алоксанового предіабету су-

проводжувався порушеннями вуглеводного обміну, а саме маркерного показ-

ника – теста толерантності до глюкози. У щурів з моделлю АП через 3-и годи-

ни після навантаження рівень глюкози згідно глікемічної кривої залишається 
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значно вищим ((4,79 ± 0,11) mmol/l), ніж у тварин 1 групи 

((3,58 ± 0,29) mmol/l). Внутрішнє застосування МВ свр. № 5М смт. Сергіївка 

викликає нормалізацію глікемічної кривої на 3-тю годину навантаження глю-

козою ((3,81 ± 0,18) mmol/l). На тлі порушення вуглеводного обміну відбува-

ються негативні зміни у інших ланках метаболізму, а саме пригнічення антио-

ксидантного захисту з одночасною активацією процесів ліпопереокиснення 

(активність каталази знижується на 13 % (р < 0,05), а рівень МДА підвищуєть-

ся на 27 % (р < 0,01)). При застосуванні МВ свр. № 5М у щурів з моделлю АП 

спостерігається відновлення активності антиоксидантного ферменту каталази 

(р > 0,5) та нормалізація рівня МДА (р > 0,5) до показників інтактних тварин.  

Внаслідок моделювання АП у щурів розвивається дисбаланс показників 

рухової активності та орієнтувально-дослідницької поведінки, а також 

виникає стан емоційного дискомфорту. Курсове внутрішнє застосування МВ 

свр. № 5М у щурів з моделлю АП сприяє збалансуванню показників рухової 

активності та орієнтувально-дослідницької поведінки.  

Розвиток АП у щурів супроводжується порушенням сечоутворювальної, 

екскреторної та іонорегулюючої функцій нирок. Під впливом застосування 

МВ свр. № 5М у щурів з моделлю АП відмічено відновлення більшості 

показників електролітного обміну до рівня інтактних тварин. 

Про наявність процесів запалення у щурів з моделлю АП свідчить 

достовірне підвищення кількості лейкоцитів та рівня ШОЕ у 3,0 рази       

(р < 0,001) по відношенню до показників здорових щурів.  

Відтворення АП впливає на імунологічний стан організму тварин. А 

саме — спостерігається суттєве зниження відсотку загальних Т-лімфоцитів з 

(47,20 ± 0,60) % до (27,00 ± 0,90) %, (р < 0,001). У щурів з АП встановлено 

порушення процесів фагоцитозу — достовірне зниження кількості активних 

фагоцитів та їх поглинальної функції на тлі активації їх метаболічної 

функції. Показники спонтанного та стимульованого НСТ-тесту достовірно 

вище ніж у інтактних тварин. З боку показників гуморальної ланки імунітету 

встановлено підвищення рівню ГА у 2,7 рази (р < 0,001) та рівню антитіл до 

тканини печінки і нирок, що ймовірно є наслідком метаболічних розладів, 

які супроводжують розвиток алоксанової інтоксикації.  

Внутрішнє курсове застосування МВ свр. № 5М у щурів з моделлю АП 

попереджає підвищення кількості лейкоцитів, рівня ШОЕ та супроводжуєть-

ся нормалізацією більшості показників імунної системи. 

Так, під впливом навантажень МВ свр. № 5М у піддослідних щурів 

спостерігається нормалізація процесів фагоцитозу — відсоток активних 

фагоцитів периферійної крові під впливом МВ підвищується, а їх метабо-

лічна функція (спонтанний та стимульований НСТ-тест) знижуються та 

досягають рівня показників інтактних щурів. Під впливом МВ свр. № 5М 

відсоток загальних Т-лімфоцитів підвищується відносно показників 2 гру-

пи (р < 0,001), відсоток яких достовірно знижений, але не досягає рівня 

показників інтактних тварин. 
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У щурів з моделлю АП, що отримували курс МВ свр. № 5М, з боку 

показників гуморальної ланки імунітету встановлено зниження вмісту ГА до 

рівня референтних величин; рівень антитіл до тканин печінки та нирок 

достовірно знижується порівняно з відповідними показниками щурів з 

моделлю АП, хоча і не досягає норми (інтактні). 

Таким чином внутрішнє застосування МВ свр. № 5М смт. Сергіївка 

Білгород-Дністровського району Одеської області у щурів з моделлю АП 

сприяє збалансуванню показників рухової активності та орієнтувально-

дослідницької поведінки; викликає нормалізацію сечоутворювальної, екск-

реторної та іонорегулюючої функцій нирок; попереджує розвиток початко-

вих порушень вуглеводного обміну та дисбаланс у системі ПОЛ/АОС; помі-

рно обмежує прояви розвитку патологічного процесу з боку периферійної 

крові; сприяє нормалізації процесу фагоцитозу, відновленню до рівня інтак-

тних тварин вмісту ГА та зниженню антитіл до тканин печінки та нирок. 

Отже, отримані дані по внутрішньому застосуванню МВ свідчать про наяв-

ність у неї протекторної дії по відношенню до патологічних змін структур-

но-функціональних показників гомеостазу у щурів які виникали в умовах 

розвитку моделі експериментального АП.  
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА СПЕЦИФІКА БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ  

(ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ) МІНЕРАЛЬНИХ 

 ВОД З ПІДВИЩЕНИМ УМІСТОМ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН  

РОДОВИЩ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  

 

Погребний А.Л., Гуща С.Г., Насібуллін Б.А., Ніколенко С.І. 

 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації  

та курортології МОЗ України» 

 

Перлиною природних лікувальних ресурсів Карпатського регіону безу-

мовно є мінеральні води (МВ) з підвищеним умістом органічних речовин 

(ОР), відомі як води типу «Нафтуся». МВ з підвищеним умістом ОР володі-

ють досить широким спектром біологічної дії і є унікальними для лікуваль-

ного застосування [1–4]. Чинними нормативними документами [5] конди-

ційний вміст ОР (С орг. вал.) у водах даного типу регламентовано у межах 

від 5,0 mg/l до 30,0 mg/l. 

Останніми роками ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України» вивчено нові 

прояви МВ з підвищеним умістом ОР практично у всіх адміністративних 

областях Карпатського регіону – Закарпатській, Львівській, Івано-

Франківській, Чернівецькій областях, причому на території Закарпатської 

області даний тип МВ виявлено вперше. 

Згідно з сучасними уявленнями, існування організму ссавців можливе 

лише за умови підтримання постійного складу його внутрішнього середови-

ща – гомеостазу, для якого характерна сталість об’єму рідин (ізоволемія), їх 

осмотичної концентрації (ізоосмія), іонного складу (ізоіонія), концентрації 

іонів водню (ізогідрія). Нирки забезпечують підтримку цих найголовніших 

параметрів гомеостазу [6, 7]. Саме тому, оцінку безпечності та біологічної 

активності МВ з підвищеним вмістом ОР Карпатського регіону України, 

було проведено на інтактних щурах, у яких досліджували реакції структур-

но-функціонального стану нирок. 

Мета досліджень – оцінка умов формування МВ з підвищеним умістом 

ОР різних ділянок Карпатського регіону, їх фізико-хімічного та 

мікробіологічного складу, біологічної дії та їх безпеки при внутрішньому 

застосуванні. Проведено комплекс гідрогеологічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних та фізіологічних і морфологічних досліджень на інтактних 

білих щурах. 
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Результати. МВ води з підвищеним умістом ОР пов’язані з різними 

геоструктурними елементами та літологічними фаціями порід. На території 

Закарпатської області МВ з підвищеним умістом ОР визначено вперше на 

ділянках Ужгородського, Свалявського та Берегівського районів. В 

геоструктурному відношенні ділянка с. Горяни Ужгородського району 

розташована в зоні зчленування Закарпатського неогенового прогину та 

накладеної структури Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма, в зоні 

впливу регіонального Данилово-Тереблянського розлому. Підземні води 

розкрито свр. № 263 у пісковиках ільницької світи неогену, в інтервалі 

глибини 214,8 – 227,5 m. 

Ділянка водозабору с. Солочин Свалявського району приурочена до 

Карпатської гідрогеологічної складчастої області. Води каптовано в товщі 

флішевих порід палеоцен-еоценового віку, в інтервалі глибини 10,5 – 222,1 

m. Гідрогеологічні умови ділянки м. Берегово Берегівського району

визначаються її розташуванням в південно-західній частині Закарпатського 

басейну. Підземні води розкрито в товщі вулканогенних утворень 

доробратівської світи міоцену (туфах). 

На території Львівської області нові прояви МВ з підвищеним умістом 

ОР визначено на ділянках Дрогобицького району – с. Довге, с. Перепростиня, 

с. Старий Кропивник. Гідрогеологічні умови території визначаються її роз-

ташуванням в межах Скибової зони Карпат, характерним для якої є поши-

рення різноритмічного крейдового і палеогенового флішу. 

Нові прояви МВ з підвищеним умістом ОР, що визначено на територіях 

Івано-Франківської та Чернівецької областей, також пов’язані в основному зі 

Скибовою зоною Складчастих Карпат і приурочені до утворень менілітової 

світи палеогену. Вміст ОР у водах визначається в досить широких межах – 

від 5,5 mg/l до 26,0 mg/l, тобто практично у всьому діапазоні встановлених 

критеріїв – від 5,0 mg/l до 30,0 mg/l. Щодо основного хімічного складу – МВ 

переважно слабкомінералізовані (до 1,0 g/l) гідрокарбонатні, хлоридно-

гідрокарбонатні різного катіонного складу – натрієві, натрієво-кальцієві, 

кальцієво-натрієві, магнієво-кальцієво-натрієві. 

Специфічні умови формування МВ, які характерні для Карпатського 

регіону, сприяють утворенню унікальних типів МВ, в яких поряд з ОР в під-

вищених концентраціях можуть бути присутні і інші специфічні біологічно 

активні компоненти та сполуки. Так, на ділянках Закарпатської області, де 

води пов’язані з вулканогенно-осадовими утвореннями, у лікувальних кон-

центраціях вони містять ще й метакремнієву кислоту (до 100,0 mg/l). В ме-

жах Львівської області (смт. Східниця) виявлено ряд джерел з підвищеним 

умістом заліза. Ексклюзивний склад МВ визначено на ділянці смт. Верхови-

на Івано-Франківської області – слабкоуглекислі, слабкосульфідні з підви-

щеним умістом ОР. 

В мінеральному складі МВ з підвищеним умістом ОР в невеликих 

концентраціях присутні ряд мікроелементів. В концентраціях меньш 0,01 
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mg/l – кадмій, свинець, мідь, в більшості – хром, цинк. В водах також 

присутні (mg/l): ванадій – від 0,01 до 0,09; фтор – переважно від 0,1 до 0,4; 

стронцій – від 0,3 до 1,4, іноді до 3,3; ортоборна кислота – переважно у 

межах від от 1,8 до 29,7; метакремнієва кислота – від 1,2 до 32,8, іноді до 

85,8; в газовому складі – діоксид вуглецю – від 0,3 до 154,4, іноді до 502,9; 

сірководень – від 0,4 до 3,3, іноді до 12,0. Нормовані компоненти та сполуки 

у водах всіх ділянок знаходяться в межах допустимих концентрацій для 

питних лікувальних вод. 

В мікробному ценозі МВ з підвищеним умістом ОР Карпатського регіону 

повсюдно присутні сапрофітні бактерії – продуценти каталази, мікро-

організми, які засвоюють органічний азот, в значній кількості маслянокислі 

бактерії — продуценти жирних кислот та коферментних форм вітамінів B6, В9, 

амоніфікувальні аеробні бактерії, гнилісні анаеробні бактерії, продукуючі 

сірководень, в большості вод – сіркоокиснюючі тіонові бактерії (Thiobacillus 

thioparus), денітрифікувальні бактерії, які здатні очищувати води від нітратів 

та нитритів, метанутворювальні бактерії, які здатні продукувати СО2, вітамін 

В12, часто висіювались гетеротрофні бактерії – здатні продукувати аміно-

кислоти, амілолітичні бактерії – продуценти α-амілази, жиророзщеплюючі 

бактерії, іноді висіювались вуглеводнеокиснювальні, залізоокиснюючі та 

сульфатвідновлювальні (Desulfovibrio desulfuricans) бактерії. Води не містили 

марганецьокиснювальних бактерій, актиноміцетів, стрептоміцетів, дріжджів, 

мікроміцетів, які здатні погіршувати органолептичні показники. 

За результатами експериментальних досліджень встановлено схожій за 

характером та силою стимулюючий вплив на функціональний стан нирок 

(ФСН) щурів МВ ділянок с. Солочин, с. Перепростиня, с. Довге:, було ви-

значено збільшення об’єму добового діурезу від 40 % до 65 %, головним 

чином, за рахунок прискорення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) на 

30 – 150 %. При мікроскопічному дослідженні структури нирок щурів, що 

вживали ці МВ, наявних змін не встановлено. 

Вплив МВ ділянок с. Старий Кропивник та смт. Вижниця відрізнявся 

силою впливу на ФСН. Під впливом МВ с. Вижниця встановлено найбільше 

зростання діурезу – на 80 %, незважаючи на достовірне збільшення каналь-

цевої реабсорбції (КР), прискорення ШКФ на 150 % забезпечило такий висо-

кий зріст добового діурезу. При цьому, виведення креатиніну та сечовини 

збільшилось на 150 % та 130 % відповідно, а екскреція хлоридів, навпаки – 

зменшилась на 40 %. Мікроскопічно структура нефрону та його складових 

без наочних змін. В капілярних клубочках набряк ендотеліоцитів. 

Щодо МВ ділянки с. Старий Крапівник – зростання добового діурезу 

обумовлено головним чином за рахунок вагомого зниження КР на тлі 

незначного збільшення ШКФ – на 30 %. Але при цьому на 300 % та 280 % 

зростає виведення сечовини та хлоридів. Значно залужнюється добова сеча. 

При мікроскопічному дослідженні в структурі нефрону наявних змін не 

визначено, лише в ендотелії клубочків спостерігаються окремі вакуолі. 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку

166 

Тобто, визначено деякі дистрофічні зміни, внаслідок функціонального 

перевантаження нирок. Отже, МВ ділянок смт. Вижниця та с. Старий 

Кропивник чинять потужний стимулюючий вплив на функціональний стан 

нирок, які працюють на межі виснаження. Звертає увагу, що така потужна 

біологічна дія визначається при досить невисокому вмісті ОР (8–9 mg/l), на 

відміну від МВ ділянки с. Перепростиня, де вміст ОР складає 25,0 mg/l. 

На ділянці Закарпатської області (с. Горяни) МВ з ОР, у лікувальних 

концентраціях містять ще і метакремнієву кислоту (90 – 100,0 mg/l). Під 

впливом цієї МВ – добовий діурез збільшувався незначно – на 30 %, і тільки за 

рахунок вагомого зниження канальцевої реабсорбціі (КР), на тлі достовірного 

зменшення екскреції креатиніну, сечовини, хлоридів та значного зниження 

ШКФ на 50 %, що є вкрай нехарактерним для МВ з підвищеним вмістом ОР. 

При мікроскопічному дослідженні нирок щурів, встановлено набряк епітелію 

в звивчастих канальцях. При цьому, сама структура нефрону залишається без 

змін. Специфіка дії цієї МВ може бути обумовлена низькою мінералізацією 

при високому вмісті метакремнієвої кислоти. 

Застосування МВ ділянки смт. Східниця (дж. № 13) чинить такий же за 

напрямком стимулюючий вплив на ФСН, як і води ділянок с. Солочин, 

с. Перепростиня та с. Довге, за винятком їх значного стимулюючого впливу 

на екскреторну функцію нирок (збільшення екскреції сечовини та хлоридів 

відповідно на 97 % та 58 %). 

При застосуванні МВ ділянки с. Верховина – слабковуглекислої слаб-

косульфідної з підвищеним умістом ОР, встановлено збільшення величини 

добового діурезу на 52 % за рахунок підвищення на 36 % ШКФ (КР при 

цьому не змінюється), стимулюється екскреторна функція нирок, що визна-

чається у збільшенні виведення хлоридів на 64 % (виведення сечовини при 

цьому зменшується на 34 %). При цьому, реакція сечі зсувається у кислий 

бік, хоча МВ цього типу по вищенаведених даних сприяють олужненню сечі. 

Слід зазначити, – за результатами проведених морфологічних дослі-

джень МВ з підвищеним умістом ОР не викликають пошкоджень у нефронах 

і його частинах. Визначені в окремих випадках структурні зміни обумовлені 

значним посиленням функціональної активності нирок щурів. Досліджені 

МВ чинять стимулюючий, але різний за силою, вплив на ФСН тварин, що 

обумовлено не тільки наявністю та більшим чи меншим вмістом ОР, але й 

особливостями складу МВ, що проявляється на тлі гіпотонічності цих МВ. 

Отже, має місце явище гормезісу. Кожна з досліджених МВ з підвищеним 

вмістом ОР проявляє свою специфічну дію, що необхідно враховувати при 

проведені доклінічних досліджень та клінічних випробувань. 

Таким чином, за результатами проведеного комплексу досліджень ви-

значено умови формування МВ з підвищеним умістом ОР вищенаведених 

ділянок Карпатського регіону, встановлено їх фізико-хімічний склад та осо-

бливості мікробіологічної складової; оцінено характер біологічної дії та без-

пеки по впливу на структурно-функціональний стан нирок інтактних тварин. 
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СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ РАДОНОВИХ ВОД УКРАЇНИ 

Погребний А.Л., Олійник Н.П., Сторчак О.В. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Надра України багаті на різноманітні мінеральні води, поширення яких 

пов’язане з певними структурно-гідрогеологічними та тектонічними зонами. 

Виділяються наступні бальнеологічні групи: без специфічних компонентів 

та властивостей, вуглекислі, сульфідні, радонові, миш’яковисті, залізисті, з 

підвищеним вмістом органічних речовин, борні, йодо-бромні, кремнієві. 

Мінеральні радонові води в силу своєї специфічної біологічної дії та 

обмеженого розповсюдження безумовно відносяться до дуже цінних й 

унікальних лікувальних вод. 

Поширення радонових вод на території України пов’язане з 

гідрогеологічною провінцією Українського щита. Утворення цих вод 

обумовлене підвищеним фоновим умістом радіоактивних елементів у 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку

168 

тріщинуватих водовмісних породах (граніти, мігматити, гнейси). Води 

формуються в потужних тектонічних зонах − колекторах з підвищеною 

еманацією. 

На території України радонові мінеральні води вскрито на 29 ділянках у 

Вінницький, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, 

Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській областях [1]. 

Для характеристики родовищ радонових мінеральних вод використанні 

фондові матеріали інституту за період з 2000 р. по 2020 р. При визначенні 

фізико-хімічних характеристик вод використовувались методики, регламентовані 

Паспортом Українського Державного Центру стандартизації і контролю якості 

природних і преформованих засобів, та відповідною науково-технічною 

документацією [2–3]. 

Проаналізовані дані свердловин, якими розкрито радонові мінеральні 

води на Немирівському (Вінницька область), Хмільницькому (Вінницька 

область), Корецькому (Рівненська область), Знам’янському (Кіровоградська 

область), Денишівському (Житомирська область), Миронівському (Київська 

область) родовищах. 

За даними гідрогеологічних параметрів глибина залягання водоносного 

комплексу тріщинуватих кристалічних порід архей-протерозою в свердло-

винах становить від 10,0 м до 48,0 м. Дебіти коливаються від 33,7 м
3
/доб 

(свр. № 5-рк діл. Курортна Хмельницького родовища) до 320,0 м
3
/доб (свр. 

№ 1983 діл. Голодківська Хмельницького родовища). 

За фізико-хімічним складом води переважно слабкомінералізовані від 

0,30 g/l до 1,02 g/l, зустрічаються й маломінералізовані — Миронівське ро-

довище (1,84–1,89 g/l), ділянка Острівна Хмільницького родовища (1,39–

1,92 g/l). За вмістом аніонів та катіонів води мають переважно гідрокарбона-

тний магнієво-кальцієвий, натрієво-магнієво-кальцієвий, натрієво-

кальцієвий, кальцієво-натрієвий склад, однак на Денишівському, 

Знам’янському та Корецькому родовищах вскрито води різного аніонного та 

катіонного складу. Реакція вод слабкокисла-слабколужна — від 6,35 до 

7,50 од. рН, але переважні значення знаходяться в діапазоні 6,75–7,20 од. рН, 

тобто води нейтральні. За температурним показником води відносяться до 

холодних — Т від 8,5 до 12,5 °С. 

За концентрацією радону родовища можливо поділити на: 

 дуже слабкорадонові — Немірівське, Хмельницьке (діл. Вугринівська,

діл. Острівна), Корецьке, Знам’янське, Денишівське; 

 дуже слабкорадонові-слабкорадонові — Хмельницьке (діл. Курортна,

діл. Голодківська, діл. Лісова), Миронівське; 

 дуже слабкорадонові-середньорадонові — Хмельницьке (свр. № 5-рк

діл. Курортна). 

В мінеральному складі вод присутні різноманітні компоненти та сполу-

ки. У водах крім основного бальнеологічного компоненту радону присутні 
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(мг/дм
3
): залізо від 0,2 до 5,8; ортоборна кислота – 0,20–16,50; метакремнієва 

кислота – 13,93–71,75; діоксид вуглецю – 3,51–390,0; органічний вуглець – 

2,7–11,8. Підвищений вміст метакремнієвої кислоти (55,94–71,75 мг/дм
3
) та 

органічного вуглецю (10,1–11,8 мг/дм
3
) мають води Денишівського родови-

ща. Але враховуючи характер формування мінеральних радонових вод та 

склад водовмісних порід підвищений вміст органічного вуглецю на Дени-

шівському родовищі скоріш за все є наслідком інфільтрації поверхневих вод, 

з яких відбувається живлення водоносного горизонту. 

Радонові води зазначених родовищ використовуються у лікувальній 

практиці санаторіями, медичними реабілітаційними центрами, бальнеологіч-

ними лікарнями переважно у вигляді ванн, зрошень, інгаляцій. Води ділянки 

Лісова Хмельницького родовища використовує ТОВ «Санаторій «Поділля», 

який славиться єдиним не лише в місті, а й в Україні радоновим еманаторі-

єм. Він включає в себе одночасний прийом двох радонових процедур: радо-

нову інгаляцію і суху радонову ванну. Слід зазначити, що даний вид радоно-

вих ванн вважається більш безпечним [4]. 

Слід зауважити, що деякі родовища не виконали повний комплекс дос-

ліджень щодо встановлення ефективності і безпечності ПЛР, можливості їх 

застосування в санаторно-курортній і позакурортній практиці відповідно до 

Наказу МОЗ України від 06.09.2003 № 243 [5]. Наприклад, це родовище Ко-

рецьке та ділянка Вугринівська Хмельницького родовища, які потребують 

сучасної медико-біологічної оцінки. 

На підставі досліджень Інституту проведених у 2011 р. м. Хмільник, де 

розташоване найбільш розвідане та експлуатоване Хмельницьке родовище, 

оголошено курортом державного значення.  

За результатами досліджень радонових мінеральних вод вищеназваних 

родовищ можливо зробити висновки, що Україна має величезний потенціал 

для створення бальнеологічних курортів та розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму, який набирає популярності сьогодення. 

Вміст радону на території України значно вище ніж на курортах деяких 

країн, але спектр використання менше. Так, найстаріший бальнеологічний і 

кліматичний курорт Баден (Австрія) використовує радонові сульфатно-

хлоридні натрієві термальні води для ванн, питного лікування, зрошення, ку-

пань, інгаляцій. В Польщі радонові води використовуються у вигляді ванн, 

еманаторієв та для питного лікування в ряді курортних міст, в т.ч. в Пшерічін-

Здруй, де концентрація радону досягає 215 Bq/l, Длугополе-Здруй, Сверадув-

Здруй, Єдліна-Здруй і Щавно-Здруй. У Болгарії джерела (Велінград (Чепіно), 

Момин прохід, Нареченскі лазні, Павло лазня, Стрелча, Хісар (Моміна лазня) 

радонових вод відрізняються невисоким вмістом радону, найчастіше в поєд-

нанні з метакремнієвою кислотою, що обумовлює їх високу терапевтичну ак-

тивність. Також радонові води з лікувальною метою використовуються на ба-

гатьох курортах таких країн як: Лутраки, Нигрита (Греція), Алама-де-Арагон 

(Іспанія), Казамиччола – Терме, Лакко-Амено (Італія) та ін. 
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У світі налічується понад 300 джерел радонових вод. Але не всі вони 

використовуються тільки з лікувальною метою. Наприклад, радоновий ку-

рорт на острові Хайнань (Китай), де лікувальні процедури з радоновою во-

дою не відпускаються, але води термальних радонових джерел наповнюють 

басейни і надходять в ванни п'ятизіркових готелів та СПА-комплексів. 

Таким чином, для використання мінеральних радонових вод та подаль-

шого розвитку територій як курортних дестинацій необхідно провести пов-

ний комплекс доклінічних досліджень та клінічних випробувань. Також ба-

жано розширити спектр використання з метою збільшення медичних пока-

зань для застосування, що збільшить кількість відвідувачів у санаторно-

курортних закладах. 
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬ-

НИХ РЕСУРСІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ (М. ОДЕСИ) ДЛЯ ПІДВИ-

ЩЕННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Сторчак О.В., Олійник Н.П., Гревцева Т.С. 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України» 

Санаторно-курортне лікування та відпочинок є важливими складовими 

системи охорони здоров’я. Одеський регіон займає одне з провідних місць у 

державі щодо наявності сприятливих природно-кліматичних умов, курортно-

рекреаційних ресурсів. Присутність в регіоні сприятливих кліматичних 

умов, курортно-рекреаційних ресурсів – море, мінеральні води (МВ), пелої-



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

171 

ди (лікувальні грязі) та ропа водойм сприяли формуванню і розвитку вели-

ких курортів, які розташовано переважно на узбережжі моря і лиманів. Ліку-

вальний профіль курортів міста, як і курортів Одеського регіону – клімато-

бальнеогрязьовий. 

Наявність 3 лиманів Куяльницького (до 1917 р. Андріївський лиман), 

Хаджибейського та Сухого (раніше Клейн-Лібентальський лиман) з їх поту-

жними запасами лікувальних грязей (пелоїдів) ще з давніх часів виділила 

Одесу як крупний грязьовий курорт. Дослідження та практичне використан-

ня ПЛР Одеського регіону ведеться інститутом ще з 30-х років. Одеські ли-

мани своїми запасами лікувальних грязей (пелоїдів) в ті часи забезпечували 

широкий розвиток курортного будівництва з застосування пелоїдів та ропи в 

якості основних лікувальних засобів.  

Одеський регіон характеризується наступними природними лікувальними 

та курортно-рекреаційними ресурсами: МВ, пелоїди (лікувальні грязі) та ропа 

лиману, морське узбережжя, природні об’єкти і комплекси зі сприятливими для 

лікування, оздоровлення та медичної реабілітації кліматичними умовами. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. 

№ 1499 «Про затвердження переліку водних об'єктів, що відносяться до ка-

тегорії лікувальних» до водних об’єктів Одеського регіону, які мають кате-

горію лікувальних, відноситься, зокрема, таке відоме родовище пелоїдів Ку-

яльницького лиману, а також родовища мінеральних вод (МВ) Одеське-1, 

Одеське-2, Куяльницьке [1]. 

МВ є важливою  складовою часткою природних лікувальних ресурсів 

(ПЛР). Залежно від мінералізації, наявності у МВ специфічних (біологічно 

активних) компонентів, вони можуть бути використані в бальнеологічній 

практиці для зовнішнього і внутрішнього лікування, а також надходити до 

промислового розливу як природні столові, лікувально-столові та лікувальні. 

На території Одеського регіону МВ представлено 9 бальнеологічними 

групами: 

- слабкомінералізовані гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридні магнієво-

натрієві, хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатні натрієві та хлоридні натрієві; 

- маломінералізовані хлоридні кальцієво-натрієві, хлоридні кальцієво-

магнієво-натрієві, хлоридно-сульфатні кальцієво-магнієво-натрієві, хлорид-

но-сульфатні натрієво-кальцієво-магнієві, хлоридно-сульфатні магнієво-

кальцієво-натрієві, хлоридно-сульфатні магнієво-натрієві, сульфатно-

хлоридні магнієво-кальцієво-натрієві та сульфатно-хлоридні кальцієво-

магнієво-натрієві; 

- середньомінералізовані хлоридно-сульфатні кальцієво-магнієво-

натрієві, хлоридно-сульфатні магнієво-кальцієво-натрієві, сульфатно-

хлоридні кальцієво-магнієво-натрієві та хлоридні натрієві; 

- високомінералізовані хлоридні натрієві; 

- кремнієві мало-середньомінералізовані хлоридні натрієві (H2SiO3 – 

30–80 mg/l); 
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- залізисті високомінералізовані хлоридні натрієві (Fe – 9,0–10,0 mg/l); 

- бромні високомінералізовані хлоридні натрієві (Br – 35,5 mg/l); 

- бромні розсоли хлоридні кальцієво-натрієві води (Br – 170 mg/l); 

- йодо-бромні, борні, залізисті розсоли хлоридні кальцієво-натрієві 

(уміст Br становить 227,2 mg/l та I – 6,03 mg/l). 

Відповідно до наказу МОЗ України від 06.09.2003 № 243 для практич-

ного використання мінеральних природних лікувальних ресурсів необхідно 

надати їм сучасну медико-біологічну оцінку якості та цінності [2]. За ре-

зультатами наукових досліджень ПЛР ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ Украї-

ни» в період з 2003 по 2021 рр. було видано медичні (бальнеологічні) ви-

сновки на: природні столові води – 3 («Магнолія» (м. Одеса), «Південна 

Пальміра» (м. Одеса), «Аква Лібра» (м. Одеса)); лікувально-столові води – 

4 («Куяльник» (м. Одеса), «Аква Лібра» (м. Одеса), «Куяльник» (м. Одеса), 

«Куяльник 1» (м. Одеса)); лікувальні води – 10 («Одеса-Глибока» (м. Оде-

са), санаторій Росія (м. Одеса), курорт «Куяльник», санаторій ім. Горького 

(м. Одеса), лікувально-діагностичний центр «Сартус» (м. Одеса)); ропа – 3 

(лиман Куяльник в південній частинні водойму), пелоїди – 3 (лиман Куя-

льник в південній частинні водойму). 

За результатами медико-біологічної оцінки пелоїдів південної частини 

Куяльницького лиману, проведеної інститутом, встановлено, що вони мо-

жуть використовуватися для зовнішнього застосування за такими основними 

медичними показаннями: захворювання опорно-рухового апарату, нервової 

системи, гінекологічні захворювання, захворювання чоловічих статевих ор-

ганів і органів травлення (медичний (бальнеологічний) висновок від 

12.09.2014 р. № 446) [4]. 

Щодо ропи Куяльницького лиману південної частини водойми вста-

новлено можливість практичного використання при зовнішньому застосу-

ванні за такими медичними показаннями: захворювання опорно-рухового 

апарату, нервової системи, шкіри, гінекологічні захворювання, захворю-

вання обміну речовин (медичний (бальнеологічний) висновок від 

12.09.2014 р. № 447) [3]. 

Кліматичні особливості морського узбережжя, можливості широкого 

використання морських купань, повітряних і сонячних ванн дозволили ви-

значити наступні напрямки кліматотерапевтичних процедур: аеротерапія, 

геліотерапія, таласотерапія. Та, насамперед, прибережна зона Одеського ку-

рорту – це суцільна смуга пляжів, де створені умови для відпочинку і оздо-

ровленням морем [5]. 

У 2019 році  природні території Куяльницького лиману законодавчо ви-

знано курортом державного значення. Курорт «Куяльник» – територія зна-

ходиться у південній частині лиману Куяльник. На курорті є санаторно-

курортні заклади, що використовують МВ двох типів, лікувальні грязі та 

ропу лиману Куяльник. На курорті діє бальнео-фізіотерапевтична лікарня, 

бювет МВ, лікувальний басейн.  
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До Одеського курортного регіону належать такі діючі санаторії,  як 

ПП «Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла Акація», ДП «Клінічний са-

наторій ім. Пирогова», ДП «Клінічний санаторій ім. Горького», ТОВ «Ба-

гатопрофільний санаторій «Сартус»«, ЦМР та СЛ «Одеський» (Лермон-

товський), Клінічний санаторій «Аркадія» Державної прикордонної служ-

би України, Санаторій МРЦ «Одеський», Спеціалізований Одеський сана-

торій «Салют», Санаторій «Одеса» СБУ, ДЗ «Дитячий спеціалізований 

(спеціальний) санаторій «Зелена гірка», ДЗ «Дитячий спеціалізований 

(спеціальний) санаторій «Люстдорф», ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) 

санаторій ім. В.П. Чкалова, ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій 

«Аркадія», ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний».  

Завдяки природним умовам Одеського регіону (м. Одеса) сформувались 

велика кількість ПЛР, які представляють інтерес для забезпечення оздоров-

лення та лікування населення. Кожний з цих ПЛР є самостійним об’єктом 

природного середовища, вимагає різнобічного підходу до вивчення, контро-

лю стану і використання. 

Одеський регіон враховуючи його курортно-рекреаційну привабливість 

може і повинен розвиватися. Це буде сприяти оздоровленню населення, роз-

витку туризму, рекреації та інвестиційній привабливості регіону. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ РОДОВИЩ  

МІНЕРАЛЬНИХ РАДОНОВИХ ВОД  

В МЕЖАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

ТА ПОРІВНЯННЯ З АНАЛОГІЧНИМИ РОДОВИЩАМИ ЄВРОПИ 

Шаріков С.І. 

ТОВ «ГЕОПРОФ», м. Київ 

Мінеральні радонові води є невід’ємною частиною багатьох лікуваль-

них санаторіїв в межах України. У Житомирській області найвідомішим є 

Денишівське родовише мінеральних радонових вод на базі санаторію КП 

ЖОЛСЦРЗ «Дениші». В межах Вінницької області виділяється місто-курорт 

Хмільник, де розвинена мережа санаторіїв, які спеціалізуються саме на ліку-

ванні радоновими ваннами. 

Детальний аналіз розвіданих родовищ в межах Житомирської та Він-

ницької областей потребує більш глибокого вивчення та систематизації, 

адже є великий попит на медичний туризм. В порівнянні із санаторіями 

Польщі та Австрії, українські лікувальні заклади мають більшу перспек-

тиву розвитку. 

Об’єктом досліджень є еволюція якісного складу родовищ мінеральних 

радонових вод в межах Житомирської та Вінницької областей та порівняння 

з аналогічними родовищами Європи. Слід відзначити, що до вступу в дію 

ДСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови» вміст 

радону вимірювався у нКі/дм
3
, вже після 1996 р. у Бк/дм

3
. В переводі 1 

нКі/дм
3
 = 10 эман = 37 Бк/дм

3
. 

Житомирська область. 

Перші пошукові висновки, щодо радонових вод в межах Житомирської об-

ласті датовані 1972 р. «Отчет о комплексном исследовании минеральной воды 

скважины №229 Довбышской больницы Житомирско йобл. УССР. (Дзержинский 

р-н Житомирской обл.)». 

У 1978 р. Гаркуша А.П. «Отчет о результатах предварительной и детальной 

разведки минеральных радоновых вод в районе г. Житомира, Житомирской обл. 

УССР за 1976–1978 г.г.» 

Вміст радону в підземних водах змінюється від 20 до 330 еман. Води 

прісні, гідрокарбонатно-кальцієві. Виявлено і розвідано експлуатаційні запа-

си мінеральних радонових вод в кількості 806 м
3
/д. 

У 1978–1980 рр. видано звіт «Детальная разведка минеральных радоно-

вых вод Денешского месторождения (Житомирская область) с подсчетом 

эксплуатационных запасов, проведенной в 1978–1980 гг. (по состоянию на 

10.11.1980 г.» О.Д. Гончаров, Н.И. Пархомец, Н.Е Струкова. За результатами 

цих робіт були затверджені експлуатаційні запаси Денишівського родовища 

мінеральних радонових вод. Вміст радону 10–27 нКі/дм
3
. 
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У 1990 р. Хоренко І.П. «Детальная разведка минеральных радоновых 

вод для санатория им. ХХ съезда КПСС в р-не г. Житомира (южная часть 

Корбутовского участка Житомирского месторождения), 1988–1990 гг.». 

Концентрацією радону 17,8 нКі/дм
3
. (протокол УТКЗ №4926). 

У 1998 р. Корицкий Б.Г. «Предварительная разведка минеральных ра-

доновых вод для санатория «Лісова казка» в г. Коростышеве Житомирской 

обл., 1993–1997 г.г.». Розвідані експлуатаційні запаси підземних вод в кіль-

кості 156 м
3
/д по категорією В концентрацією радону 28,8 нКі/дм

3
. 

У 2017–2018 рр. Шаріковим С.І. «Геолого-економічної оцінки ділянки 

Денишівського родовища (свердловині №1-РК) мінеральних радонових вод 

для зовнішнього лікування у Житомирському районі Житомирської 

області». Вміст радону Rn 185–500 Бк/дм
3
. Запаси затверджено протоколом 

ДКЗ України №4465 у кількості А+В – 100,0 м
3
/д для зовнішнього 

застосування.  

На сьогоднішній момент в межах Житомирської області на затвердже-

них запасах та із підтвердженою якість мінеральних радонових вод у відпо-

відності до ДСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови» 

працює лише КП ЖОЛСЦРЗ «Дениші». 

Вінницька область. 

Планомірне гідрогеологічне вивчення території почалося в 1955 р. тре-

стом «Геокаптажмінвод». В 1955–1962 рр. затверджені експлуатаційні запа-

си радонових вод по ділянці Курортній категорії В – 340 м
3
/д, С2 – 106 м

3
/д, 

по ділянці Лісній категорії В – 390 м
3
/д, С1+С2 – 405 м

3
/д. 

В 1976–1982 рр. проведена розвідка мінеральних вод Голодькинської 

ділянки (Мизников Д.Ф., Грищенко С.Д.), а в 1990–1993 рр. – Угринської 

ділянки (Погоніна В.І.). Затверджені експлуатаційні запаси мінеральних ра-

донових вод по Голодькинській ділянці по категоріях А+В – 1285 м
3
/д і С1 – 

295 м
3
/д і по Угринській ділянці по категоріях А – 619 м

3
/д, С1 – 387 м

3
/д. 

Вміст радону 10-40 нКі/дм
3
. 

У 2005 р. Мілюхін М.М., Шеремета А.В. «Звіт про результати детальної 

розвідки з підрахунком експлуатаційних запасів мінеральних радонових вод 

Немирівського родовища (санаторій «Авангард»), Вінницької області прове-

деної в 1997–2002 рр.». Концентрація радону на родовищі 185–740 Бк/дм
3
.  

У 2005 р. Ляшенко П.О. «Геолого-економічна оцінка Острівної ділянки 

Хмільницького родовища мінеральних радонових вод, 2005–2007 рр.». Мі-

неральні радонові води експлуатуються свердловинами №№ 600-е, 44-е, 603-

е, 11-РК, 604-е, які облаштовані на водоносний горизонт тріщинуватої зони 

кристалічних порід докембрію. 

Концентрація радону на родовищі: Ділянка №1 (свердловина №603-е) 

150–700 Бк/дм
3 

(затверджено); Ділянка №2 (свердловина №11 РК) 30–

1200 Бк/дм
3 
(затверджено); Ділянка №3 (свердловина №600-е) 100–600 Бк/дм

3 

(затверджено); Ділянка №3 (свердловина №44-е) 85–370 Бк/дм
3 

(затвердже-

но); Ділянка №4 (свердловина №604-е) 185–740 Бк/дм
3 
(апробовано). 
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Запаси по Острівній ділянці №4 (свердловина №604-е) були затвердже-

ні з концентрацією радону 185–650 Бк/дм
3
. 

Слід відзначити, що м. Хмільник є містом курортом. Законом України 

від 12 травня 2011 р. №3318-VI «Про оголошення природних територій 

міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення» було  

визначено: 

1. Оголошені природні території міста Хмільника Вінницької області

курортом державного значення – курортом Хмільник. 

2. Затверджені межі округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання

чинності цим Законом затвердити режим округу і зон санітарної охорони 

курорту Хмільник. 

Польща. 

З відкритих джерел відомо, що одним з найвідоміших як в самій 

Польщі так і загалом в Європі є природні цілющі ресурси курорту Свера-

дув-Здруй. 

Сверадув-Здруй по праву відомий як ефективний радоновий і грязьовий 

курорт. Гірський мікроклімат, мінеральна вода з вмістом в лікувальній кон-

центрації газу радону і торф'яні лікувальні грязі є основними багатствами 

курорту. Ці кілька компонентів визначають лікувальний профіль курорту 

Cверадув-Здруй. Згідно з дослідженнями, один з найвищих показників вміс-

ту радону серед європейських курортів – 1400 Бк/дм
3
 радонової води – в ра-

доновому джерелі санаторію Magnolia в Сверадув-Здруй. 

Австрія. 

За кількістю термальних радонових джерел (їх 18) і унікальності стану 

повітря, вологості і температури в радонових шахтах Австрія сьогодні ліди-

рує серед усіх країн світу. Найбільш значними з надання комплексних меди-

чних послуг вважаються курорти Бад Хофгастайн з відомим у всьому світі 

лікувальним комплексом Thermal Temple, і Бад Гастайн (терми Fеlsenbad).  

Використовувані для оздоровлення лікувальні штольні Gastein існують 

вже понад п'ятдесят років, сорок з яких лікування проводиться під контро-

лем кваліфікованого медичного персоналу. Завдяки оптимальному поєднан-

ню температури, вологості і змісту вільного радону в повітрі печер (природ-

ний вміст радону 44 кБк/м
3
, t від + 37 °С, вологість від 70 до 100 %). 

Як видно з результатів аналізу діючих родовищ в межах України та 

найближчих європейських країн, потенціал розвитку бальнеологічного тури-

зму в межах України величезний. Вміст радону у підземних водах родовищ 

Житомирської та Вінницької областей значно перевищує питомі значення 

курортів Австрії і має близькі значення із курортами Польщі. 

Це питання потребує більш детального вивчення, так як повний і дета-

льний аналіз всіх родовищ в межах Житомирської та Вінницької областей, їх 

бальнеологічні властивості можуть привести значні інвестиції у бальнеоло-

гічні курорти України та зробити медичний туризм більш розвиненим. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ  

РОЗВЕДЕНИХ ВОД СВЕРДЛОВИНИ № 188 М. ТРУСКАВЕЦЬ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ  

ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Ярошенко Н.О. 

 

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 

 

Україна багата родовищами мінеральних вод (МВ) різного складу та 

мінералізації. Для отримання можливості практичного (санаторно-

курортного) використання ці МВ підлягають низці досліджень, що склада-

ється з декількох етапів, першим з яких є прогнозна оцінка, в рамках якої 

визначають основні фізико-хімічні властивості МВ, їх мікробний ценоз, без-

печність та основні напрямки біологічної активності, тобто здатності МВ 

викликати відповідну реакцію організму, що обумовить напрямок та якість 

їх майбутнього застосування [1]. 

Оцінка біологічної активності МВ здійснюється за комплексом показ-

ників, що характеризують вплив МВ на організм лабораторних тварин (білих 

щурів). Інтенсивність та спрямованість біологічної дії МВ пов’язана, насам-

перед, з їх загальною мінералізацією та наявністю в них специфічних ком-

понентів та сполук в визначених концентраціях [2].  

Слід зазначити, що існують МВ, використання яких в натуральному 

вигляді недоцільне. Такі МВ можуть використовуватись у вигляді мінера-

льних розведених вод (МРВ) після їх змішування у визначених пропорціях 

з іншими МВ.  

МРВ також підлягають комплексу досліджень для визначення їх якості 

та прогнозування лікувальних властивостей.  

Метою даної роботи є експериментальне обґрунтування можливості прак-

тичного використання МРВ свр. № 188 з загальною мінералізацією (1,5 – 2,0) g/l 

для внутрішнього та (25,0 – 30,0) g/l зовнішнього застосування.  

Роботу проведено на 40 білих щурах-самицях з масою тіла від 180,0 g 

до 200,0 g. Під час експерименту тварини знаходилися на постійному харчо-

вому та питному режимі згідно правил утримання експериментальних тва-

рин, встановлених Директивою Європейського парламенту та Ради 
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(2010/63/EU) та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра-

їни від 01.03.2012 р. № 249 «Про затвердження Порядку проведення науко-

вими установами дослідів, експериментів на тваринах».  

МРВ, що застосовувались внутрішньо, вводили у стравохід піддослід-

них тварин м’яким зондом з оливкою, один раз на добу, у дозі 1 % від маси 

тіла тварини, у вечірній час (приблизно о 17.00), враховуючи особливості 

добового біоритму щурів, водне навантаження проводили курсом, який 

складався з 7-ми щоденних введень.  

Шлях надходження складових речовин МРВ для зовнішнього застосу-

вання — шкіряно-резорбтивний. Для їх дослідження хвости тварин, що зна-

ходилися у фіксованому стані (спеціальна установка), занурювали у пробір-

ки з досліджуваними МРВ на 2/3 довжини, що складає 5 % від поверхні тіла. 

Температуру МРВ підтримували у межах 40,0 ºС. Щоденна експозиція скла-

дала 2 години, курс складався з 6 процедур з інтервалом в 1 добу. 

В ході експерименту біологічний матеріал відбирали в інтервалі від 16 

до 18 годин після останнього застосування досліджуваних МРВ. Отримані 

дані порівнювали з відповідними показниками інтактних щурів (контроль-

на група). 

Методичний прийом та методики, що було задіяно у дослідженнях, 

опубліковано у «Посібнику» та методичних рекомендаціях [3 – 5]. 

Статистичну обробку отриманих даних у серіях дослідів проводили ме-

тодом непрямих різниць, достовірними зрушеннями вважались ті, що знахо-

дились в межах достовірності за таблицями t-критерію Ст’юдента < 0,05 [6]. 

Хімічний склад МРВ для зовнішнього застосування відповідає формулі 

3070)(

2475 4
67,28

MgKNa

SOCl
M


, з умістом Н3ВО3 у концентрації 49,71 mg/l. Тобто, 

отримані МРВ характеризуються як високомінералізовані сульфатно-

хлоридні магнієво-натрієві. 

Хімічний склад МРВ для внутрішнього застосування відповідає форму-

лі 
43265)(

62570 34

81,1
СаMgKNa

НСОSOCl
M


. Тобто, отримані МРВ характеризуються як 

маломінералізовані сульфатно-хлоридні магнієво-натрієві. 

При проведенні прогнозної оцінки МРВ свр. № 188 при їх зовнішньому 

застосуванні у інтактних щурів було встановлено зменшення кількості виходів 

у центр (р < 0,001) збільшення та тривалості зупинок (р < 0,001); зменшення 

кількості перетнутих квадратів, вертикальних стойок та зазирань у норки 

(р ˂ 0,001). З боку показників емоційної активності (ЕА) у піддослідних щурів 

відмічено збільшення кількості та тривалості актів грумінгу (р < 0,01), а також 

збільшення кількості дефекацій (р ˂ 0,05). МРВ свр. № 188 при зовнішньому 

застосуванні у інтактних щурів викликають зміни співвідношення парціальних 

процесів сечоутворення, наслідком чого є збільшення сечоутворення (р < 

0,001). Тобто, МРВ свр. № 188 з мінералізацією (25,0 – 30,0) g/l чинять заспо-
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кійливий вплив на центральну нервову систему (ЦНС) інтактних щурів та 

стимулюють сечоутворення.  

При проведенні прогнозної оцінки МРВ свр. № 188 при внутрішньому 

застосуванні було встановлено збільшення тривалості зупинок (р < 0,001) та 

зменшення кількості перетнутих квадратів, вертикальних стойок та зазирань 

у норки (р < 0,001). З боку показників ЕА у піддослідних щурів відмічено 

збільшення кількості та тривалості актів грумінгу (р < 0,02 та р ˂ 0,001 від-

повідно) за збільшення кількості дефекацій (р ˂ 0,001). По відношенню до 

функціонального стану нирок досліджувані МРВ чинять вплив, який супро-

воджується збільшенням величини добового діурезу (р < 0,001), що обумов-

лено збільшенням швидкості клубочкової фільтрації (р ˂ 0,05) за одночасно-

го зменшення відсотку зворотного всмоктування рідини у канальцях нефро-

нів (р ˂ 0,01); збільшують виведення азотистих продуктів обміну (креатині-

ну (р < 0,05) та сечовини (р < 0,01)). Тобто МРВ свр. № 188 з загальною мі-

нералізацією (1,5 – 2,0) g/l чинять заспокійливий вплив на ЦНС інтактних 

щурів та стимулюють сечоутворювальну та екскреторну функції нирок. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що МВ свр. № 188 у різних розве-

деннях чинять заспокійливий вплив різного ступеню інтенсивності по від-

ношенню до ЦНС інтактних щурів, а також мають радикал впливу на нирки, 

що дозволяє зробити висновок про їх безпечність та наявність біологічної 

активності, що обгрунтовує можливість їх застосування як зовнішньо, так і 

внутрішньо, що, в свою чергу, є підгрунтям для розширення сфери застосу-

вання МВ свр. № 188 шляхом їх розведення. 
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імені Богдана Хмельницького 

Одним з важливих напрямів прикладної екології та гігієни є розробка 

ефективних біологічних методів оцінки стану гідросфери, забруднення який 

токсичними речовинами нині набуло комплексного характеру. Навіть якщо б 

було можливо визначити вміст усіх забруднюючих речовин в поверхневих 

водах, така інформація була б недостатня для яких-небудь прогнозів, оскіль-

ки токсикометричні параметри визначені лише для незначної частини цих 

речовин. Крім того, результат комбінованої дії двох і більше токсичних ре-

човин, наявних в досліджуваному зразку в невеликих кількостях, передбачи-

ти досить складно. Сполуки нетоксичні при ізольованій дії можуть виклика-

ти значний патологічний ефект при комбінованому впливі. Тому для оцінки 

токсичності природних вод, у тому числі і питних, використовують тести на 

різних тваринних та рослинних організмах. Надаючи незначну кількість ін-

формації про природу забруднювача біотестування дає можливість з вели-

ким ступенем вірогідності визначити рівень інтегральної токсичності 

об’єкту досліджень [1]. 

Біомоніторинг природних і питних вод - це актуальне завдання на су-

часному етапі розвитку суспільства, яка проводиться науковими колектива-

ми в багатьох країнах світу. Хімічні аналізи при визначенні якості питної 

води не зовсім виправданий, так як хімічні методи не можуть виявити всього 

набору елементів, присутніх у водному розчині, оцінити їх взаємодію і тран-

сформацію в середовищі і організмі. Методи біотестування мають високу 

чутливість, експресивність, характеризуються надійністю, універсальністю і 

малою собівартістю. Вони нескладні в використанні, піддаються інструмен-

талізації та автоматизації, а їх результати добре інтерпретуються. На відміну 

від хімічних і фізико-хімічних методів аналізу, біотестування  дозволяє про-

гнозувати інтегральну дію досліджуваної води на живі організми, оскільки 



Санаторно-курортне лікування та реабілітація: сучасні тенденції розвитку 
 

181 

реакція біологічної тест-системи залежить не лише від окремих токсичних 

сполук, що містяться в об'єкті дослідження, але і від їх взаємодії між собою. 

Ще одна перевага цих методів полягає в тому, що в порівнянні з біотестами 

на вищих теплокровних тваринах вони мають значні переваги в економічній, 

методичній і етичній сферах [2]. 

Мета даної роботи - визначення і обґрунтування найбільш оптимальних 

підходів по технічній простоті і універсальності до вивчення якості водних 

зразків на організмовому та клітинному рівнях. 

Методи дослідження — аналіз та узагальнення літературних джерел 

щодо можливостей застосування води як засобу реабілітації. Для аналізу 

впливу токсичних речовин у водних зразках на організм і його клітини був 

відібраний наступний набір биотестов: рослини - цибуля, Allium cepa, пше-

ниця; безхребетні - гідра, Hydra attenuate, дафнія, Ceriodaphnia affinis; хре-

бетні тварини - риби, Danio rerio; шпорцевие жаби, Xenopus. 

У роботі використовували артезіанську, фасовану («Humana») і водоп-

ровідну (дехлорірованной) води. Контрольну воду готували в лабораторних 

умовах згідно з рекомендаціями ДСТУ 4174: 2003. Для цитогенетичної оцін-

ки на гематологічних показниках використовували периферичну кров риби і 

жаби. З відібраної крові робили мазки, фіксували 96% -ним розчином етило-

вого спирту, висушували і фарбували (25 хв) розчином АЗУР-еозину за Ро-

мановським-Гімза. Аналіз цитологічних препаратів проводили під світловим 

мікроскопом (загальне збільшення х1000), і визначали кількість клітин з мі-

кроядра і подвійними ядрами в контрольній і досліджуваних групах. Потім 

порівнювали кількості утворених мікроядер і подвійних ядер. Кількість клі-

тин, проаналізованих для кожної особини, становило 3000. Статистичну об-

робку проводили стандартними методами; токсичний ефект вважається дій-

сним при статистично достовірної різниці з контролем. Для цитотоксичності 

в різних ділянках мазка підраховували 250 клітин, ідентифікуючи їх за кла-

сифікацією, потім обчислювали відсоток кожного типу клітин [3]. 

Проведено біотестування і цитологічний аналіз досліджуваних проб во-

ди. Цито генотоксичну оцінка різних типів вод (артезіанська, фасована, де-

хлорірованной водопровідна) на клітинах крові тест-організмів. Морфологі-

чні зміни, які зазнають клітини в момент впливу токсикантів, були виявлені 

за допомогою мікроскопії. 

Для оцінки цитотоксичності водних зразків вивчали вплив токсичних 

речовин на тест-організм (рибу і жаби), а саме на клітини крові лейкоцитів. 

При визначенні цитотоксичности водного середовища в якості біомаркери 

використовували формені елементи крові - лейкоцити, визначали їх кількість 

і по співвідношенню в контрольному і дослідному зразках оцінювали цито-

токсичность водного середовища. Впливу токсикантів на організм супрово-

джувалися зі змінами кількісного складу нейтрофілів. 

Показана перспективність використання гематологічних показників 

тест-організмів у біотестування. У периферичної крові тварин і людини при 
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нормальних фізіологічекіх умовах організму освіту формених елементів і їх 

руйнування знаходяться в стані рівноваги. Порушення взаємовідносин між 

цими процесами, обумовлене реакцією організму на подразнення токсичного 

або інфекційного характеру, проявляється в зміні кількісного складу клітин 

периферичної крові. Биотестирование з використанням оптимальних наборів 

тест-організмів і їх клітинних параметрів об'єктивно характеризує біологічну 

складову якості води. 
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