
Розробити систему реабілітації 
військовослужбовців з різними травмами та 

захворюваннями в санаторно-курортних 
умовах із використанням природних 

лікувальних чинників 
(2020 -2022 рр.)

2-ий рік виконання, звіт проміжний 



МЕТА НДР

Забезпечення найбільш повного відновлення втрачених

функцій, здійснення заходів первинної та вторинної

профілактики соматичних захворювань у 

військовослужбовців з ПТСР шляхом застосування

природних та преформованих лікувальних чинників у 

програмах індивідуальної реабілітації в санаторно-

курортних умовах.



Мета НДР у звітному році — розробити нові
патогенетично обґрунтовані методи лікування

військовослужбовців з ПТСР та наслідками
закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ) та 
патологією опорно-рухового апарату (в тому 

числі, як наслідок травм та поранень) із
застосуванням в комплексній терапії природних

та преформованих лікувальних чинників.



Дизайн дослідження

дослідження рандомізоване (рандомізація незалежна, послідовна), 

контрольоване, проспективне

120 військовослужбовців-комбатантів  учасників АТО/ООС, чоловіки, середній вік 

(29,43±5,86) років.

Групи спостереження:
І група (контрольна) — 40 осіб, з них — 20 пацієнтів з ПТСР та наслідками ЗЧМТ та 20 хворих з 

ПТСР та патологією опорно-рухового апарату (в тому числі, як наслідок травм та поранень) у яких 

вивчено ефективність застосування стандартного комплексу санаторно-курортного лікування (групова 

та індивідуальна психотерапія, фізична терапія, бальнеотерапія). Термін лікування — 18–21 день.

ІІ група — 40 пацієнтів з ПТСР та наслідками ЗЧМТ, що отримували додатково до стандартного 

лікування, високотонову терапію від апарату HITOP 1 TOUCH за загальним “віталізуючим” режимом 

із додатковим розташуванням електродів у шийно-комірцевій зоні. Термін лікування — 18–21 день.

ІІІ група — 40 пацієнтів з ПТСР та патологією опорно-рухового апарату (в тому числі, як наслідок 

травм та поранень), що отримували додатково у комплексному лікуванні інфрапелоїдотерапію. Термін 

лікування — 18–21 день.



 Включення до реабілітаційних заходів

високотонової терапії у пацієнтів з

посттравматичним стресовим розладом та

наслідками ЧМТ на тлі відновлення

психоемоційного стану призводить до:

* вірогідного зниження астено-

вегетативного, вестибуло-атаксичного та

цефалгічного синдромів;

* відновлення церебральної нейродинаміки

(позитивна зміна електрофізіологічних

показників - зниження інтенсивності

повільних ритмів на тлі підвищення

частоти та інтенсивності альфа-ритму в

обох півкулях)

* відновлення церебральної гемодинаміки

(відновленням еласто-тонічних

властивостей судинної стінки та

покращенням церебральної перфузії).
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 Використання у комплексному лікуванні

інфрапелоїдотерапії у

військовослужбовців-комбатантів з ПТСР

та патологією опорно-рухового апарату на

тлі відновлення психоемоційного стану

призводить до:

* зменшення суглобового та

міофасціального больового синдрому за

рахунок анальгезуючого та

протизапального ефектів,

* збільшення об’єму активних та

пасивних рухів,

зменшення набряку та стягнення в

ураженій ділянці.
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Динаміка показників шкал депресії та тривоги HRDS та HARS у пацієнтів з 

ПТСР та соматичною патологією під впливом лікування, бали, n=120 

ДУ "Український науково-
дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології 
МОЗ України" 
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Результати 2 року виконання НДР:

Врахування у військовослужбовців-комбатантів з ПТСР соматичної патології та 

комплексний підхід до реабілітації таких хворих на санаторно-курортному етапі сприяє :

 ранній компенсації та відновленню порушених функцій

 виразному зменшенню астенічного, тривожного, депресивного синдромів

 покращенню функціональних результатів лікування та якості життя

 успішній соціальній активності

 найшвидшому відновленню у професійній сфері.

ДУ "Український науково-
дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології 
МОЗ України" 



Публікацій виконавців:

Scopus Q2 – 2 (відрецензовані, готуються до друку);

Scopus Q4 – 2/4 (опубліковані)

Вітчизняні видання, рекомендовані ДАК України – 3 (опубліковані)

Доповіді виконавців :

Зроблено 5 доповідей на науково-практичних конференція з

міжнародною участю (3-закордонні, 2-відчизняні)



Завдання на 3 рік виконання НДР:

• Дослідження ефективності застосування
природних та преформованих лікувальних чинників в комплексі заходів
медико-психологічної реабілітації військовослужбовців

 Апаратна фізіотерапія (високоінтенсивна магнітотерапіїя у
пацієнтів з ПТСР та патологією опорно-рухового апарату, в тому
числі з наслідками травм та поранень)

 Бішофитотерапія (внутріщній прийом розчину бішофіту у
пацієнтів з ПТСР)

• Вивчення віддалених результатів запропонованих комплексів лікування.

• Розробка диференційованих програм медико-психологічної реабілітації для 
військовослужбовців з ПТСР та соматичною патологією.

• Впровадження розроблених методів медико-психологічної реабілітації 
військовослужбовців у санаторно-курортних закладах України. 

• Розробка протоколів /стандартів реабілітації для хворих з ПТСР та супутньою 
соматичною патологією, наслідками травм та поранень. 



Дякуємо за увагу!

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

www.kurort.gov.ua


