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РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЯЯ::  ООССННООВВННІІ  ППООННЯЯТТТТЯЯ  

 За визначенням ВООЗ, реабілітація (re - знову, habilitas - здатність, спроможність) - 
це комплексне та скоординоване використання медичних, соціальних, освітніх та 
професійних заходів для тренування або перепідготовки неповноспроможної особи до 
якнайвищого рівня функціональних можливостей. Сучасна реабілітаційна модель (схема 
№1) базується на методологічному підході, що потребує розуміння наступних основних 
концепцій: 
- у ш к о д ж е н н я (повреждение - рос., impairment - англ.) - будь-яка аномалія чи втрата 
психологічних, фізіологічних, анатомічних структур або функцій; 
- п о р у ш е н н я   ж и т т є д і я л ь н о с т і  (нарушение жизнедеятельности - рос., 
disability - англ.) - обумовлені ушкодженням будь-які обмеження чи втрата можливості 
виконувати повсякденну діяльність у спосіб або в обсязі, що вважаються нормальними для 
людської істоти; 
- с о ц і а л ь н і  о б м е ж е н н я (социальные ограничения - рос., handicap - англ.) - 
обумовлені ушкодженням і порушенням життєдіяльності обмеження та перешкоди для 
виконання соціальної ролі, яка вважається нормальною (в залежності від віку, статі, 
соціальних та культурних факторів) для даного індивідуума. 

Коли вирішене завдання збереження життя і функцій уражених органів та тканин, в 
послідовному процесі діагностика - лікування - реабілітація на перший план виступає 
реабілітація хворого. 

Мета системи реабілітації полягає у досягненні у відповідний термін стійкого, 
оптимального саногенетичним1 можливостям відновлення порушених функцій індивідуума, 
пристосування його до навколишнього середовища і участі в соціальному житті зі зміненими 
у зв’язку з хворобою соціальними функціями. 

Обговорюючи принципи реабілітації, треба зауважити, що вона являє собою і розділ 
науки і комплекс завдань. Властивою рисою реабілітації є залучення пацієнта (та його 
близьких) до вирішення цих завдань у рамках реабілітаційного процесу. Дуже вдало 
реабілітацію порівнюють зі школою, в якій пацієнтові забезпечують пряму допомогу, нагляд, 
інструктування, навчання і тренування, відповідний зворотний зв’язок. Реабілітація 
здійснюється скоріше разом з пацієнтом, ніж для пацієнта. 

Загальновизнаним є виділення трьох видів реабілітації, які взаємопов’язані і 
взаємодоповнюють один одного: 
 1.Медична реабілітація - комплекс заходів, який включає способи прискорення 
реституції, стимуляції репаративно-регенеративних процесів, виявлення та зміцнення 
компенсаторних механізмів, корекції загальної резистентності організму та імунітету.  
 Засоби медичної реабілітації: медикаментозна терапія, відновлювальна та 
косметична хірургія, фізіотерапія та ЛФК, психотерапія, дієтотерапія, комплементарні 
методи (акупунктурна терапія, мануальна терапія, фітотерапія, гомеопатія, еферентна 
терапія). 

2.Професійна (освітня) реабілітація: трудотерапія, професійне навчання та 
перепідготовка, профорієнтація. 

3.Соціальна реабілітація: побутове та трудове влаштування, соціотерапія, 
соціально-економічне, соціально-гігієнічне та юридичне консультування. 

З практичної точки зору у реабілітаційному процесі доцільно розрізняти наступні 
реабілітаційні періоди: 
 а) реконвалесценція - процес одужання з відновленням порушених біологічних та 
психологічних функцій (в цьому періоді застосовують патогенетичну терапію, хірургію, 
медичну реабілітацію); 

                     
1 Саногенетичні (відновлювальні) процеси включають реституцію, регенерацію, компенсацію, а також 
діяльність системи імунітету (точніше нейроендокринноімунної системи).  
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 б) реадаптація - процес пристосування до побуту, праці (навчання), навколишнього 
середовища (застосовують медичну реабілітацію, соціальну та професійну (освітню) 
реабілітацю, патогенетичну терапію); 
 в) ресоціалізація - процес відновлення соціальних функцій і становища особи в 
соціальному макро- і мікросередовищі (застосовують соціальну та професійну (освітню) 
реабілітацію, медичну реабілітацію, патогенетичну терапію). 

В кожному конкретному випадку організація реабілітаційного процесу вимагає 
мультидисциплінарного (бригадного) підходу з розробкою індивідуальної реабілітаційної 
програми. Обов’язковими елементами є визначення реабілітаційного потенціалу, складення 
реабілітаційного прогнозу та оцінка (моніторинг) досягнутого прогресу під час реабілітації.  

Реабілітаційний потенціал - це комплекс біологічних і психофізіологічних 
характеристик індивідуума, а також соціально-оточуючих факторів, що дозволяють тою чи 
іншою мірою реалізувати його потенціальні здатності.  

Реабілітаційний прогноз - очікувана імовірність реалізації реабілітаційного 
потенціалу.  
 Порівняно з хірургією чи терапією реабілітація ставить більш скромні, але завжди 
реальні завдання. Тому дуже важлива документація зрушень під впливом реабілітаційних 
інтервенцій. Використовують так звані стандартизовані інструменти (тести, шкали, індекси) 
для клінічної оцінки, які дають можливість зробити кількісний чи напівкількісний опис 
реабілітаційного профілю хворого. Існують загальні переліки стандартизованих інструментів 
в залежності від характеру патології. Як правило, більш інформативні інструменти 
вимагають значної витрати часу та спеціальної підготовки персоналу. Останнім часом в 
реабілітаційній медицині все частіше застосовують такий інтегральний показник, як якість 
життя, що пов’язана зі здоров’ям (health-related quality of life, англ.). 
 Слід також розрізняти реабілітаційні програми і реабілітаційні послуги. Якщо 
реалізація індивідуальної реабілітаційної програми вимагає бригадного підходу за участю 
різних спеціалістів, то реабілітаційні послуги обмежуються залученням мінімальної кількості 
спеціалістів (деколи одного) і мають на меті патофізіологічне покращення стану хворого. Це 
дає можливість значно зменшити витрати, проте в даному випадку треба визначати такий 
вид допомоги не як реабілітацію, а відновлювальне лікування. 
 Сучасний перелік засобів медичної реабілітації, крім медикаментозної терапії, 
відновлювальної та косметичної хірургії, фізіотерапії та ЛФК, психотерапії, дієтотерапії, 
містить також комплементарні (додаткові, підсилюючі) методи, перш за все акупунктурну 
терапію, мануальну терапію, фітотерапію, еферентну терапію. Загалом сенс призначення 
останніх полягає у підсилюючому впливі на комплекс реабілітаційних інтервенцій. 
Самостійне застосування кожного з них в якості монотерапії виглядає недоцільним, оскільки 
система медичної реабілітації завжди багатокомпонентна. 
 В залежності від особливостей індивідуальної реабілітаційної програми, реабілітолог 
повинен застосовувати комплекс інтервенцій, що впливають на різні компоненти саногенезу. 
Умовно розрізняють три кола стимуляції саногенетичних процесів. 
 

РІВЕНЬ СТИМУЛЯЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ 
“Фізичне коло“ Кінезитерапія; Фізіотерапія; Мануальна терапія; 

Акупунктурна терапія 
“Хімічне коло“ Дієтотерапія; Еферентна терапія; 

Фіто(апі)терапія; Мікроекологічна терапія 
“Інформаційне коло“ Психосоматична терапія; Хронотерапія; Біорезонансна 

терапія; Гомеопатія 
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Схема 1. 

РЕАБІЛІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВООЗ: 
ФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА ТА ІНТЕРВЕНЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

 
         РІВЕНЬ ОРГАНУ        РІВЕНЬ ОРГАНІЗМУ         СОЦІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
     

Стани:  
Патологія  Поведінкові відхилення       Рольові відхилення 

 
 
 
 
 
 
 
Ключові 
терміни: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інтервенції: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анатомічна, 
фізіологічна, 
психологічна 
недостатність 

 
 ВИЗНАЧАЄ 

Виконавча 
недостатність в 

межах фізичного та 
соціального 
середовища 

ПРИЗВОДИТЬ ДО 

Соціальна недостатність 
згідно з існуючими 

суспільними нормами 
 
 

СТВОРЮЄ 

    IMPAIRMENT              DISABILITY         HANDICAP 
   (ушкодження)         (порушення життєдіяльності)         (соціальні обмеження) 
 
 

Обмеження у використанні навичок, повсякденній активності і виконанні 
соціальних ролей 

Селективні діагностичні      Селективні виконавчі   Селективні рольові 
дескриптори     (поведінкові) дескриптори       дескриптори 
 

Функціональна оцінка здатностей та активності 

  Медичні втручання,   Адаптаційне обладнання,  Підтримуючі послуги та 
      відновлювальна          зменшення фізичних та       зміни соціального 
           терапія             ситуаційних бар’єрів          становища 

Всі необхідні довгострокові заходи по поліпшенню  
та підтримці функціонування 
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СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ 

ОБМЕЖЕНЬ ЗА СТУПЕНЕМ ВИРАЖЕНОСТІ 
 

 
 

 1.Здатність до самообслуговування - здатність до самостійного задоволення 
основних фізіологічних потреб, повсякденної побутової діяльності та навичок особистої 
гігієни. 
 
 
Обмеження самообслуговування: 

I ст. - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів; 
II ст. - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів 

та (або) за допомогою інших осіб; 
III ст. - нездатність до самообслуговування і повна залежність від інших осіб. 

 
  

2.Здатність до самостійного пересування - здатність самостійно переміщуватись у 
просторі, долати перешкоди, зберігати рівновагу тіла в рамках побутової, громадської, 
професійної діяльності. 

 
 
Обмеження здатності до самостійного пересування: 

І ст. - здатність до самостійного пересування при більш тривалій витраті часу, 
дробності виконання та скороченні відстані; 

ІІ ст. - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних 
засобів і (або) за допомогою інших осіб; 

ІІІ ст. - нездатність до самостійного пересування і повна залежність від інших 
осіб. 
 
  

3.Здатність до навчання - здатність до сприйняття та відтворення знань 
(загальноосвітніх, професійних і др.), опанування навичками та уміннями (соціальними, 
культурними та побутовими). 

 
 
Обмеження здатності до навчання: 

І ст. - здатність до навчання в навчальних закладах загального типу при 
дотриманні спеціального режиму навчального процесу і (або) з використанням 
допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає); 

ІІ ст. - здатність до навчання тільки в спеціальних навчальних закладах або за 
спеціальними програмами в домашніх умовах; 

ІІІ ст. - нездатність до навчання. 
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4.Здатність до трудової діяльності - здатність здійснювати діяльність у 

відповідності з вимогами до змісту, обсягу і умов виконання роботи. 
 

 
Обмеження здатності до трудової діяльності: 

І ст. - здатність до трудової діяльності за умов зниження кваліфікації або 
зменшення обсягу роботи, неможливість виконання роботи за своєю професією; 

ІІ ст. - здатність до трудової діяльності в спеціально створених умовах з 
використанням допоміжних засобів і (або) спеціально обладнаного робочого місця, 
за допомогою інших осіб; 

ІІІ ст. - нездатність до трудової діяльності. 
 
 

5.Здатність до орієнтації - здатність визначатися у часі та просторі. 
 

 
Обмеження здатності до орієнтації:  

І ст. - здатність до орієнтації за умов використання допоміжних засобів; 
ІІ ст. - здатність до орієнтації за допомогою інших осіб; 
ІІІ ст. - нездатність до орієнтації( дезорієнтація). 

 
 
 6.Здатність до спілкування - здатність до встановлення контактів між людьми 
шляхом сприйняття, переробки і передачі інформації. 
 
 
Обмеження здатності до спілкування:  

І ст. - здатність до спілкування, яка характеризується зниженням швидкості, 
зменшенням обсягу сприйняття, отримання і передачі інформації; 

ІІ ст. - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і (або) за 
допомогою інших осіб; 

ІІІ ст. -нездатність до спілкування. 
 
 
 7.Здатність контролювати свою поведінку - здатність до усвідомлення себе і 
адекватної поведінки з урахуванням соціально-правових норм. 
 
 
Обмеження здатності контролювати свою поведінку:  

І ст. - часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку; 
ІІ ст. - здатність частково або повністю контролювати свою поведінку тільки за 

допомогою сторонніх осіб; 
ІІІ ст. - нездатність контролювати свою поведінку. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

МЕДИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ - важливий показник готовності пацієнта до реабілітації і 
призначення реабілітаційних інтервенцій. 

Характеристика стану: 
СТАБІЛЬНИЙ - пацієнт з нормальною температурою тіла, стабільними вітальними 

показниками, у нього не відбувається змін у стані здоров'я і він не потребує зміни курсу 
лікування протягом 48 годин;. компенсований неврологічний та гемодинамічний дефіцити; 
адекватні живлення та гідратація. 

ВІДНОСНО СТАБІЛЬНИЙ - потребує зміни медикаментозних призначень на протязі 48 
годин, але симптоми і клінічні показники практично не змінюються; відносно стабільний 
неврологічний та гемодинамічний дефіцити; адекватні живлення і гідратація 

НЕСТАБІЛЬНИЙ - гострий стан, що потребує діагностичних і лікувальних заходів в 
умовах стаціонару, може загрожувати життю або призвести до серйозних ускладнень, 
можлива неузгодженість з реабілітаційними інтервенціями. 

 
ФІЗИЧНА ВИТРИВАЛІСТЬ - характеризується часом, на протязі якого пацієнт може 

займатися фізичною роботою, рівень якої забезпечує реалізацію необхідних реабілітаційних 
інтервенцій. 

Обмеження фізичної витривалості: 
НЕЗНАЧНЕ - 3 або більше годин фізичної активності на протязі дня;  
ПОМІРНЕ - від 1 до 3 годин фізичної активності на протязі 

дня; 
ЗНАЧНЕ - менше 1 години фізичної активності на протязі дня. 

Пороговим критерієм для призначення реабілітаційних програм 
є: 
 

 Стан пацієнта є медично стабільним або відносно стабільним; 
 У пацієнта спостерігається 1 чи 2 персистуючі фізичні обмеження; 
 Пацієнт здатен до навчання; 
 Пацієнт спроможний сидіти з підтримкою на протязі принаймні 1 години та 

приймати мінімальну участь у реабілітаційних інтервенціях. 
 

КОЛИ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ ПРОТИПОКАЗАНІ 
1. Повна відсутність можливості самостійного пересування та спілкування з медперсоналом. 
2. Гострі запальні захворювання, активний туберкульоз. 
3. Декомпенсовані захворювання серця, легень та інших внутрішніх органів. 
4. Ішемічна хвороба серця з частими нападами стенокардії спокою і негативною динамікою 

ЕКГ. 
5. Стійка артеріальна гіпертензія, яка не піддається медикаментозній корекції. 
6. Активна фаза ревматизму. 
7. Декомпенсований цукровий діабет. 
8. Прогредієнтні неврологічні захворювання, коли не спинено процес, який викликав 

руйнування нервових структур. 
9. Часті епілептичні напади. 
10.Виражені психічні порушення. 
11.Незаепітелізовані опіки. 
12.Переломи, що не зрослися. 
13.Невправлені вивихи. 
14.Нестабільний остеосинтез. 
15.Різке виснаження, голодування. 
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ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВІДБОРУ ХВОРИХ НА МЕДИЧНУ 

РЕАБІЛІТАЦІЮ (РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СКРИНІНГ) 
 
 

 
Діагностичний висновок щодо теперішнього клінічного стану: 

 Розгорнутий профільний діагноз з описом наявних розладів та оцінкою 
стабільності стану. 

 Супутні захворювання. 
 Загальні функціональні розлади: аліментарні (харчові та питні) порушення, 

здатність ковтати, нетримання сечі та калу, цілісність шкірного покриву, 
переносимість фізичної та психічної активності, розлади сну. 

 
Показники реабілітаційного профілю хворого: 

 Функціональний стан та ступінь незалежності перед ураженням. 
 Теперішні функціональні обмеження та ступінь їх вираженості: 
 1.Обмеження самообслуговування (0, І, ІІ або ІІІ ст.). 
 2.Обмеження здатності до самостійного пересування (0,І,ІІ або ІІІст.). 
 3.Обмеження здатності до навчання (тренування) (0,І,ІІ або ІІІст.). 
 4.Обмеження здатності до трудової діяльності (0,І,ІІ або ІІІст.). 
 5.Обмеження здатності до орієнтації (0,І,ІІ або ІІІст.). 
 6.Обмеження здатності до спілкування (0,І,ІІ або ІІІст.). 
 7.Обмеження здатності контролювати свою поведінку (0,І,ІІ або ІІІст.). 
 Психоемоційний статус та мотивація щодо участі в реабілітаційній програмі. 
 
 Соціальні та оточуючі фактори: 
 Наявність близьких та ступінь їх участі у підтримці пацієнта. 
 Умови проживання. 
 Етнічна приналежність та мова спілкування. 
 Характер пристосування пацієнта та його сім’ї до захворювання (травми). 
 Яким моментам віддають перевагу пацієнт та його близькі і що вони очікують від 

реабілітації. 
 
 Стандартизовані шкали для кількісної оцінки стану хворого: 
 Профільна нозологічна шкала (наприклад, неврологічна шкала для оцінки стану 

постінсультного хворого). 
 Шкала самодопомоги і мобільності (модифікований індекс Бартеля). 
 Шкала психічного статусу (міні-ментальний тест Фолстейна, тощо). 
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ОСНОВНІ КОНТИНГЕНТИ ХВОРИХ ДЛЯ АМБУЛАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 
1. ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА 
 

 
№ 
з/п 

 
Порушення стану 

здоров’я 

 
Умови до направлення 

Орієнтовна 
тривалість 

одного 
реабілітаційного 

курсу (днів) 
1 Перенесений гострий 

первинний або 
повторний інфаркт 
міокарда 

За умови стабілізації стану 20-24 

2 Ішемічна хвороба 
серця 

Крім частих приступів стенокардії 
спокою і негативної динаміки ЕКГ 

16-20 

3 Артеріальна 
гіпертензія 
(гіпертонічна 
хвороба) 

Можливість медикаментозного 
контролю артеріального тиску, 
відсутність гіпертонічних кризів 

12-14 

4 Пневмонії Після гострого періоду, при 
нормалізації температури через 
3-5 днів 

10-15 

5 Бронхіти Після гострого періоду, при 
нормалізації температури через 
3-5 днів 

10-15 

6 Бронхіальна астма У І-ІІ стадії 
 

12-14 

7 Хронічні 
неспецифічні 
захворювання легень 

При дихальній недостатності І-ІІ 
ступеня без загострення 

10-15 

8 Захворювання 
шлунково-кишкового 
тракту, у т.ч. 
виразкова хвороба 
шлунка і 12-палої 
кишки 

Після зняття больового синдрому 14-15 

9 Професійні 
захворювання 

Усі хворі 10-12 

10 Захворювання 
суглобів 
 

При функціональній 
недостатності 

12-15 
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 2. НЕВРОЛОГІЧНА ГРУПА 
 

 
№ 
з/п 

 
Порушення стану 

здоров’я 

 
Умови до направлення 

Орієнтовна 
тривалість 

одного 
реабілітаційного 

курсу (днів) 
 

1 Стан після 
перенесених 
черепно-мозкових 
травм 
 

За умови стабілізації стану та 
при змозі самостійного 
пересування і спілкування з 
медперсоналом 

18-24 

2 Наслідки гострих 
порушень мозкового 
кровообігу 
(ішемічного або 
геморагічного 
інсульту) 
 

За умови стабілізації стану та 
при змозі самостійного 
пересування і спілкування з 
медперсоналом 

20-24 

3 Цереброваскулярні 
порушення разом з 
ішемічною хворобою 
серця 
 

За умови стабілізації стану та 
при змозі самостійного 
пересування і спілкування з 
медперсоналом 

20-24 

4 Синдром 
вегетативної дистонії 
невротичного генезу 
 

Усі хворі 12-14 

5 Наслідки операцій на 
периферичних 
нервах 
 

Усі хворі 18-24 

6 Периферичні 
невропатії 
 

Після гострого періоду 12-18 

7 Вертеброгенні 
радикулярні 
синдроми 
 

При змозі самостійного 
пересування 

15-21 

8 Вертеброгенні 
рефлекторні 
синдроми 
 

При змозі самостійного 
пересування 

10-15 
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2. ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНА І ХІРУРГІЧНА ГРУПА  
 

 
№ 
з/п 

 
Порушення стану 

здоров’я 

 
Умови до направлення 

Орієнтовна 
тривалість 

одного 
реабілітаційного 

курсу (днів) 
1 Переломи хребта Здатність до самостійного 

пересування при відсутності 
переломів, що не зрослися 

20-24 

2 Переломи кісток тазу Здатність до самостійного 
пересування при відсутності 
переломів, що не зрослися 

20-24 

3 Переломи кісток 
верхніх і нижніх 
кінцівок 

При відсутності переломів, що 
не зрослися 

20-24 

4 Ушкодження зв’язок і 
сухожиль 

При відсутності невправлених 
вивихів, через 2-3 тижня після 
травми 

12-15 

5 Травми суглобів При відсутності невправлених 
вивихів, через 2-3 тижня після 
травми 

12-14 

6 Наслідки 
ортопедичних 
оперативних 
втручань 

Здатність до самостійного 
пересування 

20-24 

7 Множинні і сполучені 
травматичні 
пошкодження 

Здатність до самостійного 
пересування 

20-24 

8 Наслідки запальних 
хвороб кишок 

При відсутності гострого 
запального процесу 

12-14 

9 Наслідки опіків і 
обморожень 

При відсутності 
незаепітелізованих опіків 

20-24 

10 Хворі з дефектами 
кінцівок 

Здатність до самостійного 
пересування 

15-20 

11 Хворі з наслідками 
синдрому здавлення 
тканин 

Здатність до самостійного 
пересування 

15-20 

12 Облітеруючі 
захворювання 
артерій нижніх 
кінцівок 

Здатність до самостійного 
пересування 

12-14 

13 Хворі у 
післяопераційному 
періоді 

Після стабілізації стану та змозі 
самостійно пересуватись 

10-12 

14 Виражені рубцеві 
контрактури у 
суглобах нижніх і 
верхніх кінцівок 

Після виявлення 14-16 

15 Деформуючі 
остеоартрози 

Після зняття больового 
синдрому 

12-14 

16 Ревматоїдні артрити Активність І-ІІ ст., після гострого 
періоду 

12-14 
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ОБСЯГ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ 

ДОПОМОГИ 
 

 
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ (ФТВ) 

 

 
РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 
Апаратна фізіотерапія, 
теплолікування, 
водолікування, масаж 
 

 
Збільшення переліку 
методик, що 
застосовуються 

 
Збільшення переліку 
методик, що застосовуються 

 
Кінезитерапія у формі 
групової лікувальної 
гімнастики 

 
Кінезитерапія у формі 
групової та індивідуальної 
лікувальної гімнастики, 
механотерапії; мануальна 
терапія 
 

 
Кінезитерапія у формі 
групової та індивідуальної 
лікувальної гімнастики, 
гімнастики в басейні, 
механотерапії; мануальна 
терапія 

  
Медикаментозна терапія 
 

 
Медикаментозна терапія 

  
Психотерапія у формі 
групових занять 
 

 
Психотерапія у формі 
групових та індивідуальних 
занять 

  
Побутова трудотерапія 

 
Побутова і 
профорієнтаційна 
трудотерапія, 
профорієнтація, рання 
професійна реабілітація 
 

 
Спостереження в 
динаміці лікарями ЛФК 
і ФТВ за виконанням 
окремих призначень 

 
Динамічне спостереження 
лікаря-реабілітолога, 
використання для 
медичного контролю 
відповідних тестів, шкал, 
індексів (реабілітаційних 
стандартизованих 
інструментів), гоніо- та 
динамометрії 

 
Динамічне спостереження 
лікаря-реабілітолога, 
використання для медичного 
контролю відповідних тестів, 
шкал, індексів 
(реабілітаційних 
стандартизованих 
інструментів), 
інструментальних методів 
функціональної діагностики і 
методів біомеханіки 
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ЛІКУВАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ 
 

 
1. ЕЛЕКТРОЛІКУВАЛЬНІ  5.2. Озокерит –озокеритотерапія 
1.1 Неперервний електричний струм постійного напрямку малої сили (до 50 мА) - 
гальванізація, електрофорез 

 5.3. Штучні теплоносії різної конструкції -пакетна тепло терапія 
5.4. Холодові агенти –кріотерапія 

1.2. Ритмічний напівсинусоїдальний струм з частотою 50 або 100 Гц - 
діадинамотерапія 
1.3. Синусоїдальний струм з частотою 2000 - 5000 Гц промодульований 

 6.  ГІДРОЛІКУВАЛЬНІ 
6.1. Вологе укутування, душі, ванни (прісні, солоні, 
ароматичні, газові), кишечне промивання, лазні -гідротерапія 

струмом 10 - 150 Гц – ампліпульстерапія 
1.4. Короткоімпульсні струми (моно, біполярні імпульси з частотою 1-150 Гц) - 
ЧЕНС-терапія, електросон, електроміостимуляція 

 7.АЕРОІОНИ І АЕРОЗОЛІ 
7.1. Сухі аероіони повітря – аероіонотерапія 
7.2. Вологі аероіони повітря – гідро аероіонотерапія 

1.5. Перехрестні синусоїдальні струми 4000-5500 Гц – інтерференцтерапія 
1.6. Змінний струм високої частоти (1,52 мГц) - діатермія 

 7.3. Аерозолі -аерозольтерапія, інгаляції 
7.4. Аерозолі кухонної солі -галотерапія 

1.7. Змінне електромагнітне поле ультрависокої частоти (27-40 Мгц) – УВЧ-   
Терапія   
1.8. Електромагнітні хвилі дециметрового діапазону (частота 430-460 мГц) - 
дециметрова мікрохвильова (ДМХ) терапія. 

  

1.9. Електромагнітні хвилі сантиметрового діапазону (частота 2375-2450 мГц) - 
сантиметрова мікрохвильова (СМХ) терапія 

  
1. КЛІМАТОЛІКУВАЛЬНІ 

1.10. Електромагнітні хвилі міліметрового діапазону (частота 30-300 гГц)  -    
міліметрова (мікрохвильова) біорезонансна терапія (МРТ). 

 1.1. Свіже повітря - аеротерапія 
1.2. Сонячне проміння - геліотерапія 

2.МАГНІТОЛІКУВАЛЬНІ 
2.1. Постійне або змінне магнітне поле - магнітотерапія 

 1.3. Фактори моря - таласотерапія 
1.4. Клімат великих географічних зон (континентальний, 

3. СВІТЛОЛІКУВАЛЬНІ  морський, тощо) - кліматотерапія 
3.1. Інфрачервоні промені -термофототерапія  1.5 Мікроклімат печер - спелеотерапія 
3.2. Видимі промені -хромотерапія  2. ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ, ПІСОК, ГЛИНА 
3.3. Ультрафіолетові промені -ультрафіолетове опромінення (УФО)  2.1. Мулові сульфідні грязі, торфяні грязі, мулові грязі прісних 
3.4. Лазерні промені -лазеротерапія  озер (сапропелі),сопочні і гідротермальні - пелоїдотерапія 
4. МЕХАНОЛІКУВАЛЬНІ  2.2. Пісок (теплий і гарячий) - псаммотерапія 
4.1. Механічний вплив на тканини - масаж ручний та апаратний  2.3. Глина - глинотерапія 
4.2. Вібрація - вібротерапія, вібромасаж  3. БАЛЬНЕОЛІКУВАЛЬНІ 
4.3. Відчутний звук - фонотерапія  3.1. Мінеральні води (вуглекислі, сірководневі, азотні, 
4.4. Ультразвук - ультразвукова терапія  радонові, залізисті, арсенові, йодні, бромні, кремнієві, 
4.5. Коливання атмосферного тиску - баротерапія, вакуумбаротерапія.  борні, з підвищеним вмістом органічних речовин, без 
4.6. Тренувальні та спеціальні механічні апарати -механотерапія.  спеціальних компонентів, лікувальна дія яких визначається 
5. ТЕРМОЛІКУВАЛЬНІ  сумою солей макроскладу) -бальнеотерапія (ванни, пиття, 
5.1.Парафін –парафінотерапія  інгаляції, кишечні промивання). 

ШТУЧНІ 

ПРИРОДНІ 
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В залежності від режиму м'язової діяльності 
 

КІНЕЗИТЕРАПІЯ:  МОБІЛІЗУЮЧА, АНАЛІТИЧНА, ФУНКЦІОНАЛЬНА, КОРИГУЮЧА, 
ПРИСТОСУВАЛЬНА 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВПРАВ 
 
 
 

-на рухові функції; 
-на чутливі функції (в тому числі вестибулярні); 
-на вісцеральні функції: дихальну, серцево-судинну, сечовидільну, шлунково-кишкову, 

обмінно-ендокринну; 
 
 
 

-на збільшення м'язової сили; 
-на підвищення здібності довільного і дозованого напруження і розслаблення м'язів; 
-на збільшення обсягу рухів у суглобах; 
-на зниження і нормалізацію підвищеного м'язового тонусу; 
-на нормалізацію і підвищення координаторних можливостей, в тому числі на 

поліпшення статичної та динамічної рівноваги; 
-на упорядкування рефлекторної збудливості, ліквідацію синкінезій (патологічних 

супутних рухів); 
-на відновлення та закріплення найважливіших рухових синергій та навичок (збереження 

пози, ходьба, побутові маніпуляції по самообслуговуванню, трудові навички, спортивно-ігрова 
діяльність, тощо). 
 
 
 

 
-певної частини м'яза; 
-окремого м'яза; 
-групи м'язів або сегмента кінцівки; 
-повністю всієї кінцівки; 
-тулуба або/і всіх кінцівок. 

 
 
 

-ізотонічні скорочення; 
-ізометричні скорочення; 
-розслаблення м'язів. 

 
 
 

 
-пасивні вправи (розтягування, редресація, пасивна флексія-екстензія в суглобах, тощо); 
-активні та напівпасивні (напівактивні) вправи (в звичайних умовах, з полегшенням або 

утрудненням рухів). 
-ідеомоторні вправи. 

 
 
 

-лікування положенням. 

З переважною дією на певні функції 

За дією на окремі складові в ієрархії рухових функцій 

За анатомо-фізіологічною ознакою залучення в руховий акт 
 

За ознакою активності при виконанні вправ 
 

Постуральні вправи 
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РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННІІ  ППООККААЗЗННИИККИИ  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 
№ Загальний стан хворих Критерії ефективності по 

кінцевому результату. 
1 Хворі з підгострим розвитком 

захворювання або після травм, які 
мають функціональні порушення. 
Розвиток хвороби повністю 
піддається контролю. 

Видужання. Скорочення строків 
непрацездатності. Зниження частоти 
переходу гострих захворювань у 
хронічні. 

2 Хворі люди, у яких розвиток 
захворювань лише частково 
піддається контролю. Вони хворіють 
із частими і довгостроковими 
рецидивами або мають фізичні 
дефекти, що зумовлює їх віднесення 
до "потенційних інвалідів". 

Частота ускладнень. 
Частота і довгостроковість рецидивів 
і загострень хронічних хвороб. 
Показники тимчасової втрати 
працездатності. 
Показники інвалідності. 

3 Хворі люди, у яких захворювання не 
піддається контролю. Вони мають 
тяжкі і постійні патологічні зміни, що 
призводять до непрацездатності. 

Частота ускладнень і загострень 
патологічного процесу. 
Показники інвалідності. 
Показники летальності. 

 
 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
 

1.  Повнота охоплення хворих реабiлiтацiйною допомогою 
 
 

= Кiлькiсть  хворих,  якi пройшли  реабiлiтацiю  протягом  року        
Кiлькiсть хворих,якi звернулися до лiкувального закладу 
протягом року 

х 100% 

 
  
 
2.  Своєчаснiсть направлення на реабiлiтацiю 
 
 

= 
Кiлькiсть хворих з раннiми (початковими) стадiями вiдповiдних 
нозологiчних  форм,  якi  були  направленi  на  реабiлiтацiю           
Кiлькiсть усiх хворих цими нозологiчними формами, якi  
були направленi на реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  

= 
Кiлькiсть хворих з ускладненими формами  
вiдповiдної нозологiї, якi були направленi на реабiлiтацiю                        
Кiлькiсть усiх хворих цими нозологiчними формами, якi  
були направленi на реабiлiтацiю 

х 100% 
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3.  Повнота проведення iндивiдуальних реабiлiтацiйних курсiв 
 
 

= Кiлькiсть хворих, якi закiнчили повний курс реабiлiтацiї            
Кiлькiсть усiх хворих, якi були узятi на реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  
 
4.  Результативнiсть реабiлiтацiйної допомоги 
 
 

= 
Кiлькiсть хворих, якi закiнчили  
Реабiлiтацiйну  програму  "з  полiпшенням"                                                   
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  
 

= 
Кiлькiсть хворих, якi закiнчили  
Реабiлiтацiйну програму "з погiршеннямм"                                                                    
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  

= 
Кiлькiсть хворих, якi закiнчили  
Реабiлiтацiйну програму "без iстотних змiн"                                                                
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  

= 
Кiлькiсть хворих, якi закiнчили реабiлiтацiйну програму "з 
переведенням на нову роботу за медичними 
показаннями"          
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  

= 
Кiлькiсть хворих, якi закiнчили реабiлiтацiйну  
програму "з направленням документiв на МСЕК"                                     
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  

= 
Кiлькiсть хворих, якi закiнчили реабiлiтацiйну програму 
 i повнiстю одужали ( вiдновили порушенi функцiї )                    
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 

 
  

= 

Кiлькiсть хворих, якi закiнчили реабiлiтацiйну  
програму i потребують диспансерного  
нагляду i повторних реабiлiтацiйних заходiв                                                                                
Кiлькiсть усiх хворих, якi пройшли реабiлiтацiю 

х 100% 
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 Показники розраховуються як взагалi по лiкувальному закладу, так i окремо для 
хворих працездатного та пенсiйного вiку, а також для груп, якi вiдрiзняються за станом 
здоров’я та нозологiєю. 

СТАНДАРТИ ОБСЯГУ ТА ЯКОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (ІХС) 
 Згідно з рекомендаціями ВООЗ (1993), в сучасних умовах до відповідних реабілітаційних 
програм залучаються наступні категорії хворих на ішемічну хворобу серця, з яких найбільш 
численна перша група: 
- пацієнти, яки перенесли інфаркт міокарда; 
- пацієнти, котрі були госпіталізовані з приводу нестабільної стенокардії; 
- хворі на ішемічну хворобу серця, яким рекомендовані фізичні тренування; 
- пацієнти, які перенесли обхідне шунтування коронарних артерій.  

При розробці індивідуальних програм реабілітації рекомендується класифікувати 
хворих в залежності від ризику подальших проявів серцево-судинної патології. 

Стратифікація ризику провадиться за наявністю залишкової ішемії, у відповідності з 
фракцією викиду лівого шлуночка, за наявністю / відсутністю застійної серцевої 
недостатності і ектопічних шлуночкових аритмій. 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ РОЗПОДІЛУ ПО ГРУПАХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ РИЗИКУ 
УСКЛАДНЕНЬ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

Рівень 
ризику 

Ознаки 

  Курс стаціонарного лікування без ускладнень  
НИЗЬКИЙ  Наразі відсутність доказів ішемії міокарда 

  Рівень функціональної здатності  7 МЕТ або більше при 
навантажувальному тестуванні 

  Нормальна функція лівого шлуночка (фракція викиду >50%) 
  Відсутність значної ектопічної шлуночкової аритмії 
  Наявність ішемії міокарда 

СЕРЕДНІЙ  Зниження сегмента ST на 2 мм або більше 
  Зворотні дефекти перфузії міокарда при візуалізації з 

використанням талію 
  Задовільна функція лівого шлуночка (фракція викиду 35-49%) 
  Відсутність комплексної шлуночкової аритмії 
  Відсутність зниження артеріального тиску при фізичному 

навантаженні 
  Постійний чи рецидивуючий біль ішемічного характеру на протязі 24 

год і більше, який спостерігався після початку лікування у стаціонарі 
ВИСОКИЙ  Постійні зміни сегмента ST ішемічного характеру та/або стенокардія 

після фізичного навантаження 
  Функціональна здатність менша 5МЕТ при навантажувальному 

тестуванні, обмежена стенокардією, значне зниження сегмента ST або 
недостатня реакція артеріального тиску 

  Симптоми та ознаки застійної серцевої недостатності 
  Фракція викиду лівого шлуночка у спокої 35% і менше 
  Значна шлуночкова аритмія, тобто багатовогнищеві шлуночкові 

екстрасистоли, шлуночкова пароксизмальна тахікардія, R- на Т-
феномен, фібриляція шлуночків. 

  Зниження або відсутність підвищення артеріального тиску при 
фізичному зусиллі 
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ПРОГНОСТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА 

(кількість хворих кожного рівня, що позначена числами в квадратах, є орієнтовною і може коливатись.) 
 
 

          100     Смертність 
               в лікарні  15 
 
Дні 1-5-й    Відсутність         Значна 
Клініко-    значної        недостатність 
інструментальна   ішемії або     Значна    нагнітальної 
оцінка стану     недостатності 80  ішемія       10  10 функції 
хворого в умовах   нагнітальної 
кардіологічного   функції 
стаціонару 
Дні 7-14-й    Відсутність    Значна    Значна 
Тестування     значної    ішемія    дисфункція, 
перед випискою:   ішемії зусилля,   зусилля,   інфаркт 
ішемія, розміри   інфаркт лівого 60  інфаркт   10   10 лівого 
інфаркту    шлуночка <35%   лівого    шлуночка >35% 
          шлуночка  <35% 
Дні 21-42-й 
Амбулаторне 
тестування: 
навантаження  Відсутність     Значна 
з обмеженою   значної   50    10 ішемія 
проявою симптомів  ішемії      зусилля 
 
Рівень ризику    Низький   Середній     Високий 
 
Смертність за 1-й рік   0  5  10  15  20  25  30 
Загальна смертність    1    5      6 
 
Джерело: DeBusk R.F., Blomquist G.G., Kouchokos N.T. et al. Identification and treatment of low-risk patients after acute myocardial infarction and coronary 
bypass graft surgery // N.Engl.J.Med. - 1986.- Vol.314.- P.161-166. 
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БАЗИСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ 
 

 Медикаментозні засоби 
 Кінезитерапія (стандартні комплекси лікувальної гімнастики, дозована ходьба 

та інші види фізичних вправ) 
 Масаж 
 Психотерапія, включаючи аутотренінг 
 Фізіотерапія: електротерапія, магнітотерапія, фототерапія (лазеротерапія), 

гідротерапія, природні фізичні фактори 
 Дієтотерапія 
 Трудотерапія і профорієнтація 
 
 Індивідуальна реабілітаційна програма повинна базуватись на вивченні 
функціональних можливостей пацієнта з включенням оцінки ЕКГ, динаміки частоти 
серцевих  скорочень (ЧСС), артеріального тиску (АТ) при пробі з фізичним 
навантаженням (індивідуальна толерантність до фізичного навантаження). В основі 
вибору режиму рухової активності лежать наступні показники: потужність порогового 
навантаження, рівень енерговитрат на висоті порогового навантаження та рівень ЧСС на 
висоті порогового навантаження. 
 

ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК МІЖ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ КЛАСОМ, КЛІНІЧНИМ СТАТУСОМ ТА 
МАКСИМАЛЬНИМ СПОЖИВАННЯМ КИСНЮ (МЕТ) 

(ВООЗ, 1993) 
МЕТ 1.6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

млО2/кг  
за 1 хв 

5.6 7  14  21  28  35  42  49  56 

 З симптомами захворювання          
Клінічний  Обмежений           

статус     Малорухливий, здоровий       
     Здоровий, залежний від віку, активності 

Функціональ
ний клас 

IV III II І і норма 

 
  

ПРИБЛИЗНІ ЕНЕРГОВИТРАТИ (МЕТ) ПРИ ВЕЛОЕРГОМЕТРІЇ ДЛЯ ХВОРИХ РІЗНОЇ ВАГИ 
((ВВООООЗЗ,,  11999933))  

 Навантаження 
Вт 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 

Вага, 
кг 

Енерговитрати, МЕТ 

40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 

4.3 
3.4 
2.9 
2.4 
2.1 
1.9 
1.7 
1.6 
1.4 

6.4 
5.1 
4.3 
3.7 
3.1 
2.9 
2.6 
2.3 
2.1 

8.6 
6.9 
5.7 
4.9 
4.3 
3.8 
3.4 
3.1 
2.9 

10.7 
8.6 
7.1 
6.1 
5.4 
4.8 
4.3 
3.9 
3.6 

12.9 
10.3 
8.6 
7.3 
6.4 
5.7 
5.1 
4.7 
4.3 

15.0 
12.0 
10.0 
8.6 
7.4 
6.7 
6.0 
5.4 
5.0 

17.1 
13.7 
11.4 
9.9 
8.6 
7.6 
6.9 
6.3 
5.7 

19.3 
15.4 
13.2 
11.0 
9.7 
8.6 
7.7 
7.0 
6.4 

23.5 
18.9 
15.7 
13.4 
11.7 
10.5 
9.4 
8.6 
7.9 

27.9 
22.3 
18.6 
15.9 
14.0 
12.4 
11.1 
10.1 
9.3 
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ОРІЄНТОВНІ ЕНЕРГОВИТРАТИ (МЕТ) ПРИ ВИКОНАННІ ПРОБИ НА 
ВЕЛОЕРГОМЕТРІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА МАСИ ТІЛА 

У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ 
(Коркушко О.В., Ярошенко Ю.Т., Котко Д.Н., 1993) 

 
Маса тіла, 

кг 
Потужність навантаження, Вт 

 25 50 75 100 125 150 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

4.0 
3.4 
2.9 
2.5 
2.1 
1.9 

6.0 
5.0 
4.3 
3.7 
3.3 
2.9 

8.1 
6.6 
5.6 
4.9 
4.3 
3.8 

10.1 
8.2 
7.0 
6.2 
5.4 
4.8 

12.1 
10.0 
8.4 
7.4 
6.4 
5.7 

- 
11.6 
9.9 
8.6 
7.6 
6.7 

 
 
 

МЕТАБОЛІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ (МЕТ) ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ РІЗНИХ 
НАВАНТАЖЕННЯХ І ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

(адаптовано за Н.М.Амосовим і Я.А.Бендетом, 1975, з урахуванням рекомендацій ВООЗ,1993 ) 
 

Вид діяльності  Витрата енергії 
 ккал/хв МЕТ 

Повсякденна активність, включаючи енерговитрати під час перебування у лікарні 
Сон 
Відпочинок лежачи 
Відпочинок сидячи 
Відпочинок стоячи 
Особиста гігієна (одягання, вмивання, тощо) 
Приймання їжі 
Приймання душу 
Бесіда сидячи 
Бесіда стоячи 
Ходьба 3 км/год 
Ходьба 5 км/год 
Підйом вгору (з укліном 5 градусів) зі швидкістю 3 км/год 
Підйом сходами 
Спускання сходами 
Пересування в колясці 
Сидіння на приліжковому стільці 
Користування судном 
Пересування на милицях 

0.8-1.2 
0.9-1.3 
1.4-1.7 
1.7-1.9 
1.7-2.4 
1.4-1.6 

4.2 
1.5-1.8 
1.8-2.0 
2.9-3.5 
4.5-5.6 

4.5 
8.4-9.3 
2.8-3.9 

2.4 
3.6 
4.7 
8.0 

0.7-1.0 
0.7-1.1 
1.2-1.4 
1.4-1.6 
1.4-2.0 
1.2-1.3 

3.5 
1.2-1.5 
1.5-1.7 
1.6-2.6 
3.7-4.6 

3.7 
7.0-7.7 
2.3-3.2 

2.0 
3.0 
3.9 
6.6 
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ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ 
Домашня робота 

Шиття на машинці чи вручну 
Чищення взуття 
Прання дрібних речей 
Прасування білизни 
Застилання постілі 
Підмітання підлоги 
Миття підлоги 
Миття вікон 
Миття посуду 
Розвішування білизни для сушіння 
Замішування тіста 
Вибивання і чищення килимів 

1.3-1.6 
2.1-3.0 
3.0-4.1 
3.6-4.2 
3.9-5.4 
1.7-2.0 
3.0-4.9 
3.7-4.1 

2.4 
4.5 
3.3 

3.5-8.0 

1.1-1.3 
1.7-2.5 
2.5-3.4 
3.0-3.4 
3.2-4.5 
1.4-1.7 
2.5-4.1 
3.1-3.4 

2.0 
3.7 
2.7 

2.6-6.7 
Канцелярська робота і розумова праця 

Робота реєстратора 
Друкування на машинці 
Механізоване рахування 
Читання 
Навчання, слухання лекцій, самопідготовка 
Читання лекцій в аудиторії 
Креслення 
Праця в лабораторії 

1.1-1.5 
1.4-2.1 

1.6 
1.5-1.7 
1.7-1.9 
2.3-4.5 

2.1 
1.7-2.5 

0.9-1.2 
1.2-1.7 

1.3 
1.2-1.4 
1.4-1.8 
1.9-3.7 

1.7 
1.4-2.1 

Робота в лікарні 
Лікар-хірург 
Медична сестра 
Лаборант 
Санітар 

2.5 
2.2 

2-2.3 
3.7 

2.1 
1.8 

1.7-1.9 
3.1 

Робота в галузі легкої промисловості і сфері обслуговування 
Ремонт годинників 
Праця шевця 
Збирання радіоприймача 
Праця в перукарні 
Праця в друкарні друкарем 
Праця в палітурній майстерні 
Праця в пральні 
Праця в кравецькій майстерні 
Праця на хлібозаводі 

1.6 
1.8-2.7 
2.2-2.7 

2.1 
2.2-2.5 
1.9-2.9 
3.6-4.6 
2.3-2.9 
2.1-3.8 

1.3 
1.5-2.2 
1.8-2.2 

1.7 
1.8-2.1 
1.6-2.3 
3.0-3.8 
1.9-2.3 
1.7-3.2 

Будівельні роботи 
Мурування з цегли чи каменю 
Штукатурні роботи 
Малярні роботи  
Земляні роботи 

3.4-4.0 
4.1 
4.2 

6.0-8.1 

2.8-3.3 
3.4 
3.4 

5.0-6.7 
Деревообробна промисловість 

Теслярські роботи 
Стругання рубанком 
Робота червонодеревця-мебляра 
Столярно-обробні роботи 
Упаковка 
Токарні роботи  

6.8 
9.1 

5.1-6.0 
3.2 
4.4 
3.6 

5.6 
7.6 

4.2-5.0 
2.7 
3.7 
3.0 
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ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ 
Робота на транспорті 

Водіння автомобіля 
Водіння мотоциклу 
Робота кочегара на паровозі 
Керування літаком 
Мийка транспорту 

2.2-2.9 
3.4-3.7 

5.2 
1.8-2.6 

3.7 

1.0-2.3 
2.8-3.1 

4.3 
1.5-2.2 

3.1 
Робота в різних галузях промисловості 

Машинобудівельна і металообробна промисловість 
Електротехнічна промисловість 
Хімічна промисловість 
Металургійна промисловість: 
догляд за піччю, 
прибирання шлаку, 
кування, 
прокат сталі, 
допоміжні роботи. 

2.5-4.6 
5.1-5.7 
2.9-3.9 

 
8.8 

11.6-12.4 
7.0 

4.6-5.1 
4.9 

2.1-3.8 
4.2-4.7 
2.4-3.0 

 
7.3 

9.6-10.1 
5.8 

3.8-4.2 
4.1 

Робота в шахтах 
Виймання вугілля і руди 
Навантаження вугілля 
Штовхання вагонеток 
Робота кайлом і лопатою 
Екскаваторні роботи 

5.7-7.3 
6.6-7.7 

7.3-10.6 
8.1-9.2 

6.2 

4.7-6.1 
5.7-6.4 
6.1-8.8 
6.7-7.6 

5.1 
Робота в сільському господарстві 

Викопування буряка вручну 
Доїння корів 
Орання кіньми 
Орання трактором 
Косіння косою 
Вязання снопів 
Рубання дров 
Копання землі на городі 
Поливання грядок 
Висаджування рослин 
Розпушування землі граблями 
Робота скребачкою 

3.5-3.8 
3.4-4.7 
5.4-6.9 
4.2-4.6 
6.8-8.3 
6.8-7.3 
8.9-9.7 

8.2-10.7 
7.6-7.9 
4.7-5.3 

4.6 
3.7 

2.6-3.2 
2.8-3.9 
4.5-5.7 
3.5-3.8 
5.6-6.9 
5.6-6.1 
7.4-8.1 
6.8-8.9 
6.3-6.6 
3.9-4.4 

3.8 
3.1 

Активний відпочинок, фізична культура, спорт 
Малювання сидячи 
Гра на піаніно, скрипці, флейті 
Гра з дітьми 
Більярд 
Танці 
Їзда на велосипеді зі швидкістю 8 км/год 
Їзда на велосипеді зі швидкістю 15 км/год 
Їзда верхи кроком 
Їзда верхи риссю 
Їзда верхи галопом 
Біг зі швидкістю 8 км/год 
Біг зі швидкістю 12 км/год 
Біг зі швидкістю 20 км/год 

1.9-2.2 
2.2-2.7 
3.5-4.0 

2.9 
5.5 
4.5 

5.2-7.0 
3.0-3.4 
8.0-8.6 

10.8 
9.5 

12.5 
22.4 

1.6-1.8 
1.8-2.2 
2.6-3.3 

2.3 
4.6 
3.7 

4.3-5.8 
2.5-2.8 
6.6-7.1 

9.0 
7.9 

10.4 
18.6 
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ЗАКІНЧЕННЯ ТАБЛИЦІ 
Ходіння на лижах 
Катання на ковзанах 
Альпінізм 
Плавання 
Веслування 
Баскетбол 
Волейбол 
Футбол 
Бадмінтон 
Теніс 
Настільний теніс 
Гімнастика 
Вправи на снарядах 

9.9-15.9 
7.5 
9.1 

5.0-14.0 
4.1-11.2 

11.2 
3.5 

8.9-13.3 
6.4 
7.1 
4.8 

2.5-6.0 
7.9-10.1 

7.3-13.2 
3.4 
7.6 

4.2-11.6 
3.4-9.1 

9.1 
2.6 

7.4-11.0 
5.3 
5.9 
4.0 

2.1-5.0 
6.6-8.4 

Трудотерапія хворих на серцево-судинні захворювання 
Пробивання дірок у шкірі напівлежачи 
Плетіння килимів сидячи 
Різання по дереву напівлежачи 
Вязання (23 петлі в 1 хв.) 
Ткання на настільному станку 
Паяння 
Палітурні роботи (легкі) 
Вирізання візерунку на шкірі сидячи 
Ткання на стаціонарному станку 
Різання по дереву 

1.2 
1.3 
1.5 
1.5 

1.5-1.8 
1.6 

1.6-1.9 
1.8 
2.0 

2.0-2.2 

1.0 
1.1 
1.2 
1.2 

1.2-1.5 
1.3 

1.3-1.6 
1.5 
1.7 

1.7-1.8 
 
 
 

Створення і підсилення мотивації у пацієнта до виконання реабілітаційної 
програми має включати доступне розяснення, що тільки одного лікування 
медикаментозними препаратами недостатньо, щоб досягти позитивних результатів. Хворі 
повинні усвідомлювати, що без активного способу життя, в тому числі регулярних 
тренувань, не можна розраховувати на поліпшення свого стану і підвищення якості 
життя. 
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРИЗНАЧЕННЮ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ ПАЦІЄНТАМ З 
СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В ПОРІВНЯННІ З ПРАКТИЧНО 

ЗДОРОВИМИ ЛЮДЬМИ 
(Pollock M.L., Wilmore J.H., 2000) 

 
Призна 
чення 

І фаза 
(стаціонарна 

програма) 

ІІ фаза (з моменту 
виписки до 3 

місяців) 

ІІІ фаза (через 3 
місяці) 

Практично 
здорові люди 

Частота 2-3 рази на день. 1-2 рази на день 3-5 разів на 
тиждень 

3-5 разів на 
тиждень 

Інтенсив- 
ність 

ІМ: ЧCC у спокої 
+20;  
ОШКА: ЧСС у 
спокої +20. 

ІМ: ЧСС у спокої 
+20; показник 
відчуття зусилля 
13; ОШКА: ЧСС у 
спокої +20; 
показник відчуття 
зусилля 13. 

60-85% ЧСС макс. 60-85% ЧСС макс. 

Трива- 
лість 

ІМ: 5-20хв; 
ОШКА: 10-20хв. 

ІМ: 20-60хв; 
ОШКА: 20-60хв. 

30-60 хв. 20-60 хв. 

Вправи На збільшення 
обсягу рухів у 
суглобах; на 
тредмілі, 
велоергометрі, 
підіймання по 
сходах на один 
марш. 

На збільшення 
обсягу рухів у 
суглобах, на 
тредмілі (ходіння, 
легкий біг), їзда на 
велосипеді, 
ручний ергометр, 
гімнастичні 
вправи, заняття 
силової 
спрямованості. 

Ходіння, їзда на 
велосипеді, біг 
підтюпцем, 
плавання, 
гімнастичні 
вправи, заняття 
силової 
спрямованості, 
види спорту, що 
потребують 
виносливості. 

Ходіння, біг 
підтюпцем, біг, 
їзда на 
велосипеді, 
плавання, 
гімнастичні 
вправи, заняття 
силової 
спрямованості, 
види спорту, що 
потребують 
виносливості. 

 Примітка: ОШКА - обхідне шунтування коронарних артерій; ІМ -інфаркт міокарда. 
 

ШКАЛА ВІДЧУТТЯ ЗУСИЛЛЯ БОРГА 
Показник Опис відчуття зусилля 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Відсутнє 
Дуже, дуже слабке 

 
Дуже слабке 

 
Слабке 

 
Середнє 

 
Велике 

 
Дуже велике 

 
Дуже, дуже велике 

Максимальне 
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СТАЦІОНАРНА ПРОГРАМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ, ОСВІТНІ ЗАХОДИ І 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА 

(М.Поллок, Д.Шмидт, 2000) 
Реабілітація за допомогою фізичних 

вправ 
 

Повсякденна 
активність 

Освітні заходи 

Перший ступінь: 1,5МЕТ 
В палаті: пасивні рухи в основних 
суглобах, вправи для гомілковостопних 
суглобів, по 5 повторень кожної; глибоке 
дихання (в положенні лежачи на спині) 2 
рази на день. 

Постільний режим. 
Спроба їсти 
самостійно. 

Орієнтувати хворого на 
фізичні навантаження. 

Другий ступінь: 1,5МЕТ 
В палаті: активний (при допомозі) 
діапазон рухів з залученням основних 
груп мязів; глибоке дихання (в 
положенні лежачи на спині) 2 рази на 
день. 

Самостійний 
прийом їжі. Миття 
рук і обличчя, 
чистка зубів в 
постілі. 
Користування  
тумбочкою. 

Третій ступінь: 1,5МЕТ 
В палаті: активні вправи з залученням 
основних груп мязів, вправи для 
гомілковостопних суглобів, по 5 
повторень кожної; глибоке дихання (в 
положенні лежачи на спині) 2 рази на 
день. 

Спроба сидіти на 
стільці на протязі 
невеликого часу (2 
рази на день). 
Вмивання. 
Користування 
тумбочкою. 

Четвертий ступінь: 1.5МЕТ 
В палаті: активні вправи – згинання і 
відведення рук в плечовому суглобі, 
згинання рук в ліктьовому суглобі, 
згинання ніг в тазостегновому суглобі, 
випрямлення ніг в колінному суглобі, 
рухи пальцями ніг, вправи для 
гомілковостопних суглобів по 5 
повторень кожної, глибоке дихання 
(стоячи) 2 рази на день. 

 

Відповіді на питання 
хворого і членів родини 
відносно прогресу, 
процедур, чинників 
обмеження рівня 
активності. Пояснення, 
що таке шкала відчуття 
зусилля. 

П`ятий ступінь: 1,5МЕТ 
В палаті: активні вправи - згинання, 
розгинання, відведення, ротація і 
циркумдукція рук в плечовому суглобі; 
згинання рук в ліктьовому суглобі; 
латеральне згинання тулуба, згинання 
ніг в тазостегновому суглобі і 
відведення їх, випрямлення ніг в 
колінному суглобі, рухи пальцями ніг, 
вправи для гомілковостопних суглобів 
по 5 повторень кожної (в положенні 
стоячи) 2 рази на день. Контрольоване 
пересування на 30-60 м двічі на день з 
дозволу лікаря. 

Користування 
ванною. 
Перебування в 
положенні стоячи 
(наскільки 
можливо) в палаті. 
Гоління і туалет 
стоячи біля 
вмивальника. 
Вмивання і 
одягання. 

Відповіді на питання 
хворого і членів родини. 
Орієнтація на етап 
відновлення у 
відділенні інтенсивної 
кардіотерапії. Вручення 
хворому спеціальних 
рекомендацій та інших 
друкованих видань з 
проблем серця. 
Рекомендації хворому 
та членам його родини 
по відвідуванню груп 
або інд.занять. 
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ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ 
Шостий ступінь: 1,5-2,0МЕТ 
В палаті: виконання вправ, що описані 
вище (V ступінь), в положенні стоячи, по 
5-10 повторень кожної, 1 раз на день. 
Контрольоване пересування на протязі 5 
хв (130 м). В тренажерному залі: 
виконання вправ, які наведені вище (V 
ступінь), по 5-10 повторень кожної; 
вправи на розтягування мязів ніг 
(задньої поверхні стегна, литкових), по 
10 повторень кожної; виконання вправ на 
тредмілі і/або велоергометрі по 5 хв, 
підйом по сходинках (2-4 сходинки) з 
дозволу лікаря. 

Ті ж види 
активності, що і для 
попереднього 
ступеня. 
Збільшення 
дистанції 
переміщення до 
150 м двічі на день 
(з допомогою, якщо 
необхідно). Хода на 
коротку відстань в 
холі. 

Сьомий ступінь: 1,5-2,5МЕТ 
В палаті: в положенні стоячи, виконання 
вправ V ступеня з навантаженням кожної 
кінцівки (0,5кг), по 5-10 повторень кожної, 
1 раз на день. Контрольоване 
пересування на протязі 5-10 хв (150-300 
м). В тренажерному залі: виконання 
вправ VI ступеня з навантаженням 
кожної кінцівки масою 0,5 кг, по 5-10 
повторень кожної; вправи на 
розтягування мязів ніг, по 10 повторень; 
вправи на тредмілі і/або велоергометрі 
10-20 хв і підйом по сходинках (10-12 
сходинок). 

Ті ж види 
активності, що і для 
попереднього 
ступеня. 
Проведення 
більшої частини 
часу на стільці. 
Збільшення 
дистанції 
переміщення до 
330 м щоденно. 

Інструктаж по 
визначенню пульсу. 
Пояснення значення 
фізичних навантажень. 
Заведення щоденника 
фізичних занять. 
Інструктаж хворого і 
членів його родини 
перед випискою 
хворого. Відвідування 
груп або індивідуальних 
занять. 

Восьмий ступінь: 1,5-2,5МЕТ 
В палаті: в положенні стоячи - виконання 
вправ V ступеня з навантаженням кожної 
кінцівки (по 0,5 кг), по 10 повторень 
кожної, 1 раз на день. Контрольовані 
пересування на протязі 10 хв (до 600 м). 
В тренажерному залі: виконання вправ 
VI ступеня з навантаженнями (0,5 кг) в 
кожній кінцівці, по 10 повторень; вправи 
на тредмілі і/або велоергометрі 10-20 хв 
і підйом по сходинках (12-14 сходинок). 

Виконання вправ 
VII ступеня. 
Збільшення 
дистанції 
переміщення до 
600м щоденно. 

Девятий ступінь: 1,5-2,5МЕТ 
В палаті: в положенні стоячи, виконання 
вправ V ступеня з навантаженням кожної 
кінцівки (1 кг), по 10 повторень, 1 раз на 
день. Контрольовані пересування, якщо 
необхідно. В тренажерному залі: 
виконання вправ VI ступеня з 
навантаженнями (1 кг), по 10 повторень; 
вправи на розтягування мязів ніг, 10 
повторень; вправи на тредмілі і/або 
велоергометрі 20-25 хв і підйом по 
сходинках (12-14 сходинок). 

Перебування на 
ногах в палаті. 
Збільшення 
дистанції 
переміщення до 
800м щоденно. 

Інструктаж з приводу 
домашньої програми 
рухової активності. 
Ознайомлення з 
програмою ІІ етапу, 
якщо це необхідно. 
Пояснення суті тесту з 
поступовим 
збільшенням 
навантаження і 
верхньої межі ЧСС. 
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ЗАКІНЧЕННЯ ТАБЛИЦІ 
Десятий ступінь: 1,5-3,0МЕТ 
В палаті: в положенні стоячи, виконання 
вправ V ступеня з навантаженням кожної 
кінцівки (1 кг), по 10 повторень кожної, 1 
раз на день. Контрольовані пересування, 
якщо необхідно. В тренажерному залі: 
виконання вправ VI ступеня з 
навантаженням кожної кінцівки (1 кг), по 
10 повторень; вправи на розтягування 
мязів ніг, по 10 повторень; вправи на 
тредмілі і/або велоергометрі 25-30 хв і 
підйом по сходинках (14-15 сходинок). 

Перебування на 
ногах в палаті. 
Збільшення 
дистанції 
переміщення до 
900м щоденно. 

 

 Примітка: Частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, а також коментарі записують 
в стаціонарну карту хворого або щоденник занять фізичними вправами. Активність в палаті 
здійснюється самостійно, з членами родини або з медсестрою. 
 
 

ФАЗИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА (ІМ) 
 Оптимальний період всебічної реабілітації кардіологічних хворих характеризується 
суттєвими коливаннями, для більшості пацієнтів він триває до 1 року. Доцільним є виділення 
наступних фаз реабілітації (М.Поллок, Д.Шмидт, 2000): 
 І фаза: лікарняна програма. 
 Термінова стаціонарна реабілітація. Передбачає заходи по психологічній підтримці, 
виконанню рекомендованого режиму. Фізичні навантаження включають рухи кінцівками, а 
також тренування сидячи, стоячи і ходьбу. Головная мета – протидія негативному впливові 
тривалого постільного режиму і підготовка хворого до повернення до нормальної повсякденної 
діяльності. 
 ІІ фаза: рання позалікарняна програма. 
 В домашніх умовах, на базі реабілітаційного відділення (центру) або санаторію. 
 Головна мета - поступове підвищення рівня функціональної спроможності, зниження 
факторів ризику серцево-судинних захворювань і підготовка хворого до повернення до 
професійної діяльності. Ця фаза, як правило, продовжується до 3 місяців. Призначаються 
фізичні навантаження низької та середньої інтенсивності аеробної та силової спрямованості. 
Продовжуються освітні заходи по зниженню факторів ризику, забезпечується психологічна 
підтримка, а також даються рекомендації по відновленню професійної діяльності. 
 ІІІ фаза: пізня позалікарняна програма. 
 В умовах поліклініки або в домашніх умовах. Головна мета - поліпшення фізичного 
стану пацієнтів. Продовжуються освітні та психотерапевтичні заходи, акцентуація уваги на 
модифікації факторів ризику.  
 IV фаза: збереження досягнутого. 

В поліклініці або домашніх умовах. Передбачає контроль і збереження результатів, що 
були досягнені на попередніх етапах реабілітації. 

 
ВВ  ккррааїїннаахх  ССННДД  ззааггааллььннооппррииййнняяттиимм  єє  ввииддііллеенннняя  ссттааццііооннааррннооггоо,,  ссааннааттооррннооггоо  ттаа  

ддииссппааннссееррнноо--ппооллііккллііннііччннооггоо  ееттааппіівв  ррееааббііллііттааццііїї  ххввоорриихх  ннаа  ггооссттрриийй  ііннффаарркктт  ммііооккааррддаа  
((ЛЛ..ФФ..ННииккооллааеевваа,,  ДД..ММ..ААрроонноовв  ,,11998888))..  
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СТАЦІОНАРНА ФАЗА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ 

МІОКАРДА (ІМ) 
 

 Критерії розподілу хворих на клініко-реабілітаційні групи наступні (Л.Ф.Николаева, 
Д.М.Аронов, 1988): 
 
1. Поширеність ІМ. 
2. Глибина ІМ. 
3. Характер ускладнень. 
4. Вираженість коронарної недостатності. 
 
 

I клініко-реабілітаційна група: 
 

Дрібно вогнищевий інфаркт міокарда без суттєвих ускладнень; І клас тяжкості стану в гострому 
періоді інфаркту міокарда. 

 
 
II клініко-реабілітаційна група: 
 

Крупновогнищевий, інтрамуральний інфаркт міокарда без суттєвих ускладнень; ІІ клас тяжкості 
стану в гострому періоді інфаркту міокарда. 

 
 
III клініко-реабілітаційна група: 
 

Трансмуральний інфаркт міокарда або субендокардіальний циркулярний інфаркт міокарда без 
суттєвих ускладнень; ІІІ клас тяжкості стану в гострому періоді інфаркту міокарда. 

 
 
IV клініко-реабілітаційна група: 
 

ІМ з суттєвими ускладненями (рецидивуючий перебіг, недостатність кровообігу, тяжкі аритмії, 
тромбоендокардит, синдром Дресслера, виражена коронарна недостатність, тощо); ІV клас 
тяжкості стану в гострому періоді інфаркту міокарда.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСІВ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ХВОРИХ ІМ В ГОСТРОМУ 
ПЕРІОДІ ХВОРОБИ 

Глибина і 
поширеність 

ураження 
міокарда 

 
Ускладнення 

 
Коронарна недостатність 

Клас 
тяжкості 

Стенокардії немає або є поодинокі 
напади (не більш одного разу на 
добу), що не супроводжуються 
змінами ЕКГ. 

 
I 

Стенокардія помірної частоти (2-5 
разів на добу). 

II 

ІМ 
дрібновогнищевий 

Ускладнень 
немає або є 
ускладнення І 
групи. 

Стенокардія часта (6 і більше нападів 
на добу). 

III 

Стенокардії немає або є нечасті 
напади, що не супроводжуються 
змінами ЕКГ. 

 
II 

Стенокардія помірної частоти. III 

 Наявність тільки 
одного (будь 
якого) 
ускладнення ІІ 
групи. Стенокардія часта. III 

 Наявність будь-
якого (будь-яких) 
ускладнень III 
групи. 

Незалежно від наявності або 
відсутності стенокардії. 

 
IV 

Стенокардії немає або є нечасті 
напади, що не супроводжуються 
змінами ЕКГ. 

 
II 

Стенокардія помірної частоти. III 

ІМ 
великовогнищевий 
нетрансмуральний 
 

Ускладнень 
немає або є 
ускладнення І 
групи. 

Стенокардія часта. IV 
Стенокардії немає, або є нечаста. III 

Стенокардія помірної частоти. IV 

 Наявність тільки 
одного (будь 
якого) 
ускладнення ІІ 
групи. 

Стенокардія часта. IV 

 Наявність будь-
якого (будь-яких) 
ускладнень III 
групи. 

Незалежно від наявності або 
відсутності стенокардії. 

 
IV 

Стенокардії немає, або є нечаста. III 

Стенокардія помірної частоти. III 

ІМ 
трансмуральний 
або циркулярний 
субендокардіаль-
ний 

Ускладнень 
немає або є 
ускладнення І 
групи. Стенокардія часта. IV 

Стенокардії немає, або є нечаста. III  Наявність тільки 
одного (будь 
якого) 
ускладнення ІІ 
групи. 

Стенокардія помірної частоти або 
стенокардія часта. 

IV 

 Наявність будь-
якого (будь-яких) 
ускл. III групи. 

Незалежно від наявності або 
відсутності стенокардії. 

 
IV 
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 Ускладнення першої групи: 
 
 Нечаста екстрасистолія (не більш однієї екстрасистоли за 1 хв.), екстрасистолія часта, але 

епізодична. 
 Атріовентрикулярна блокада І ступеня, що існувала до розвитку наявного ІМ. 
 Атріовентрикулярна блокада І ступеня тільки при задньому ІМ. 
 Синусова брадикардія. 
 Недостатність кровообігу без застійних явищ у легенях, печінці, нижніх кінцівках. 
 Перикардит. 
 Блокада ніжок пучка Гіса (при відсутності атріовентрикулярної блокади). 
 
 

Ускладнення другої групи: 
 

 Рефлекторний шок (гіпотензія). 
 Атріовентрикулярна блокада-вище І ступеня (будь-яка) при задньому ІМ. 
 Атріовентрикулярна блокада І ступеня при передньому ІМ або на фоні блокади ніжок пучка 

Гіса. 
 Пароксизмальні порушення ритму, за винятком шлуночкової пароксизмальної тахікардії. 
 Міграція водія ритму. 
 Екстрасистолія часта (більш однієї екстрасистоли за 1 хв.), або політопна, або групова, або 

типу R на Т, тривала (протягом усього періоду захворювання) або часто повторювані 
епізоди. 

 Недостатність кровообігу ПА.стадії. 
 Синдром Дресслера. 
 Гіпертонічний криз (за винятком кризу в найгострішому періоді хвороби). 
 Стабільна артеріальна гіпертензія (АТсист.<=220, АТдіаст.>=110мм.рт.ст). 

 
 
Ускладнення третьої групи: 
 

 Рецидивуючий, пролонгований перебіг ІМ. 
 Стан клінічної смерті. 
 Повна атріовентрикулярна блокада. 
 Атріовентрикулярна блокада .вище І ступеня при передньому ІМ. 
 Гостра аневризма серця. 
 Тромбоемболія різноманітних органів. 
 Справжній кардіогенний шок. 
 Набряк легень. 
 Недостатність кровообігу: 
 Тромбоендокардит. 
 Шлунково-кишкова кровотеча. 
 Шлуночкова пароксизмальна тахікардія. 
 Сполучення двох і більше ускладнень другої групи. 
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ОБСЯГ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
I ступінь фізичної активності – під час постільного режиму. 
 А – купіруваний больовий синдром і відсутність тяжких ускладнень, звичайно перша 
доба. 
 Б – усаджування в постілі.  
 І стандартний комплекс лікувальної гімнастики 2 рази на день. 
 
ІІ ступінь фізичної активності – палатний режим.. 
 А - І стандартний комплекс лікувальної гімнастики 2 рази на день. 
 Б -  ІІ стандартний комплекс лікувальної гімнастики. 
 
ІІІ ступінь фізичної активності – від першого виходу в коридор до виходу на вулицю. 
 А - ІІ стандартний комплекс лікувальної гімнастики із збільшенням часу на кожну 
вправу. 
 Б - ІІІ стандартний комплекс лікувальної гімнастики, самостійне виконання хворим І 
стандартного комплексу вранці. 
 
IVA ступінь фізичної активності – при ЕКГ-ознаках формування рубця на серці, 
характеризується виходом хворого на вулицю. IV стандартний комплекс лікувальної 
гімнастики: А – 3-4 вправи, Б – повний комплекс. 
 
 
 

ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ПЕРЕВОДУ НА НОВИЙ СТУПІНЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
 

 
Клініко-реабілітаційні групи 

 

Ступені 
фізичної 

активності 
І 

 
ІІ ІІІ IV 

ІБ ступінь 2 день 2 день 3 день 3 день 
ІІА ступінь 3-4 день 5-6 день 6-7 день 7-8 день 
ІІБ ступінь 4-5 день 6-7 день 7-8 день 9-10 день 
ІІІА ступінь 6-10 день 8-13 день 9-15 день Індивідуальн

о 
ІІІБ ступінь 11-15 день 14-16 день 16-18 день Індивідуальн

о 
IVА ступінь 16-20 день 17-20 день 19-21 день Індивідуальн

о 
 

Примітка: Починаючи з ІІБ ступеня, хворим у віці старше 60 років або з артеріальною 
гіпертензією, цукровим діабетом чи  повторним ІМ до терміну додається 2 дні; ІІБ ступінь 
для ІІІ групи і  IVБ ступінь  для ІІ і ІІІ груп – додається 3-4 дні. 
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САНАТОРНА ФАЗА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА 
(ІМ) 

 
Передбачає наступні клініко-реабілітаційні групи (Л.Ф.Николаева, Д.М.Аронов, 1988): 

 
I клініко-реабілітаційна група: 

 Латентна коронарна недостатність з відсутністю ускладнень при нетрансмуральному ІМ, 
відсутність нападів стенокардії. Хворі не потребують медикаментозного лікування. І клас 
тяжкості стану. 
 

II клініко-реабілітаційна група: 
 Латентна або І ступеня коронарна недостатність з I групою ускладнень, за винятком І 
ступеня при трансмуральному ІМ. ІІ клас тяжкості стану. 
 

III клініко-реабілітаційна група: 
 Переважно II група ускладнень і ІІ ступінь коронарної недостатності. ІІІ клас тяжкості 
стану. 
 

IV клініко-реабілітаційна група:  
 III група ускладнень і ІІІ ступінь коронарної недостатності. ІV клас тяжкості стану. 
Санаторна реабілітаційна програма протипоказана. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСІВ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ХВОРИХ ІМ ПІД ЧАС 
САНАТОРНОЇ ФАЗИ 

 
 

Коронарна недостатність 
Групи 

ускладнень 
Нетрансмуральний 

ІМ 
Трансмуральний 

ІМ 
  Клас тяжкості 

Латентна (напади 
стенокардії при даному 
обсязі фізичної активності 
відсутні) 

Відсутні 
I 
II 
III 

I 
II 
III 
IV 

II 
II 
III 
IV 

І ступеня (напади стенокардії 
виникають рідко і при 
достатньо вираженому 
зусиллі). 

Відсутні 
I 
II 
III 

II 
II 
III 
IV 

II 
III 
III 
IV 

II ступеня (напади 
стенокардії виникають при 
малому фізичному зусиллі і 
навіть у стані відносного 
спокою). 
 

Відсутні 
I 
II 
III 

III 
III 
III 
IV 

III 
III 
IV 
IV 

III ступеня (стенокардія 
спокою, нічна і/або часта 
стенокардія напруження). 
 

Незалежно 
від 
ускладнень 

IV IV 
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Ускладнення першої групи: 
 Стан після успішної реанімації в найгострішому періоді ІМ із наступним стабільно 
сприятливим перебігом хвороби. 
 Синусова тахікардія екстракардіального генезу. 
 Недостатність кровообігу І стадії. 
 Нечаста екстрасистолія, постійна форма миготливої аритмії. 
 Атріовентрикулярна блокада І ступеня. 
 Больовий синдром, обумовлений вертебральним остеохондрозом, синдромом передньої 
грудної стінки або плечелопатковим периартрозом 
 Перенесений у минулому ІМ. 
 Артеріальна гіпертензія в стадії ремісії. 

Ускладнення другої групи: 
 Недостатність кровообігу ПА стадії, що піддається лікуванню. 
 Аневризма серця з недостатністю кровообігу І стадії або без неї. 
 Екстрасистолія часта, але не типу бігемінії або політопної. 
 Нечасті пароксизми миготливої аритмії, пароксизмальної тахікардії (менше 2 приступів на 
місяць). 
 Помірна артеріальна гіпертензія, що піддається медикаментозній корекції. 

Ускладнення третьої групи: 
 Недостатність кровообігу ІІБ-Ш стадії. 
 Схильність до гострої лівошлуночкової недостатності. 
 Екстрасистолія типу групової, бігемінії, політопної. 
 Пароксизмальні порушення ритму з частотою більш 2 разів на місяць. 
 Атріовентрикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня. 
 Аневризма аорти з недостатністю кровообігу вище І стадії. 
 Артеріальна гіпертензія з вираженими змінами очного дна, порушенням азотовидільної 
функції нирок, кризовий перебіг гіпертонії. 
 Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення. 
 Інші ускладнення і захворювання, що є протипоказанням до направлення хворих у 
санаторій. 

КІНЕЗИТЕРАПІЯ ПІД ЧАС САНАТОРНОГО ПЕРІОДУ 
ІVБ ступінь фізичної активності - при ЕКГ-ознаках формування рубця на серці. IV 

комплекс лікувальної гімнастики для адаптації до нових умов. 
V ступінь фізичної активності - V комплекс лікувальної гімнастики. Тренувальна 

ходьба 4 км/день. Швидкість.близько 80 кроків/хв. 
VI ступінь фізичної активності - VI комплекс лікувальної гімнастики. Тренувальна 

ходьба 4-6 км/день. Швидкість близько 100 кроків/хв. Пікове навантаження ЧСС відповідає 2-
З МЕТ. 

VII ступінь фізичної активності - VII комплекс лікувальної гімнастики. Тренувальна 
ходьба 7 10 км/день. Швидкість близько 110 кроків/хв. 
ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ СТУПЕНІВ АКТИВНОСТІ ХВОРИХ ІМ НА САНАТОРНОМУ 

ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
Клініко-реабілітаційні групи Ступені фізичної 

активності I ІІ ІІІ ІV 
ІVБ ступінь 1-3 дні 2-4 дні 4-7 днів Індивідуально 
V ступінь 6-7 днів 6-7 днів 10-12 днів Не показаний 
VI ступінь 7-8 днів 9-10 днів 7-8 днів Не показаний 
VII ступінь 7-8 днiв 3-4 дні Не показаний Не показаний 
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ДИСПАНСЕРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ФАЗА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ 
ІНФАРКТ МІОКАРДА (ІМ) 

 
 Передбачає наступні клініко-реабілітаційні групи (Л.Ф.Николаева, Д.М.Аронов,1988): 
 
 І клініко-реабілітаційна група: 
 Хворі здатні збільшити споживання кисню більш ніж в 7 разів. Напади стенокардії 
нечасті, можливі тільки при значному фізичному навантаженні. Можливий ІМ в анамнезі. 
Потужність на велоергометрі 125Вт, значення “подвійного добутку“ більше 278. І 
функціональний клас ІХС. 
 
 ІІ клініко-реабілітаційна група: 
 Хворі здатні збільшити споживання кисню в 4-6 разів. Напади стенокардії виникають 
при зміні погоди, швидкій ходьбі (більше 500м), підніманні по сходах (більше 1 поверху), після 
стресу. Частіше ІМ в анамнезі. Потужність на велоергометрі більше 75Вт, значення “подвійного 
добутку“ 218-277. ІІ функціональний клас ІХС. 
 
 ІІІ клініко-реабілітаційна група: 
 Хворі здатні збільшити споживання кисню в 2-3 рази. Напади стенокардії виникають при 
звичайній ходьбі (250-500м), підніманні по сходах на 1 поверх. Поодинокі напади стенокардії 
спокою. Більшість хворих перенесли ІМ. Потужність на велоергометрі не більше 50Вт, 
значення “подвійного добутку“ 151-217. ІІІ функціональний клас ІХС. 
 
 ІV клініко-реабілітаційна група: 
 Фізичні навантаження протипоказані. Хворі здатні збільшити споживання кисню не 
більш ніж в 2 рази. Часті напади стенокардії напруження і спокою. Більшість хворих перенесли 
ІМ. Значення “подвійного добутку“ менше 150. ІV функціональний клас ІХС. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАСІВ ХВОРИХ ІХС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ПРОБИ З ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

 
Метод 

дослідження 
 

Показник 
Функціональний клас 

  І ІІ ІІІ IV 
Спіроергометрія МЕТ >=7 4-6.9 2-3.9 <2 

 
Велоергометрія “Подвійний 

добуток”(АТсист. 
х ЧССх 10-2) 

 
>278 

 
218-277 

 

 
151-217 

 
<150 

 Потужність 
останнього рівня 

навантаження 

 
>=125Вт 

 
75-100Вт 

 
50Вт 

 
25Вт або 

протипоказане 
Клінічні дані Фізичні 

навантаження, 
які викликають 

стенокадію 

 
Надмірні 

 
Високі 

 
Звичайні 

 
Мінімальні 

 Серцева 
недостатність 

Немає Немає 
або І 

ступеня 

Немає або 
І-ІІ ступеня 

Немає або І-ІІІ 
ступеня 
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ОБСЯГ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
 

Клініко-
реабілітаційні 

групи 

Фізичні вправи Повсякденна активність 

 
I ГРУПА 

 
Лікувальна гімнастика в 
тренувальному режимі 30-40хв 
з ЧСС до 140/хв. Біг до1-2хв. 
Короткочасні незмагальні 
спортивні ігри. 

 
Самообслуговування повне. 
Робота вдома, на садовій 
ділянці не більш як 1-2.5 
години 2-3 рази на день. 
Піднімання вантажу до 10-
15кг. Темп ходьби 110-120 
кроків/хв. Статева 
активність без обмежень. 
 

 
II ГРУПА 

 
Лікувальна гімнастика в щадно-
тренувальному режимі до 30хв 
з ЧСС до 130/хв. Короткочасні 
(до 10хв.) незмагальні 
спортивні ігри. Короткочасний 
біг (до 1-2 хв.) в помірному 
темпі. Участь в спеціальних 
групах тривалих фізичних 
тренувань з елементами ЛФК, 
тренуваннями на 
велотренажері. 
 

 
Самообслуговування повне. 
Робота вдома, на садовій 
ділянці не більш як 1-1.5 
години 1-2 рази на день. 
Піднімання вантажу до 6-
8кг. Темп ходьби до 110 
кроків/хв. Статева 
активність без обмежень.  

 
III ГРУПА 

 
Лікувальна гімнастика в щадно-
тренувальному режимі до 20хв 
з ЧСС до 110/хв. Участь в 
групах тривалих тренувань. 
Спортивні ігри і біг, лижі, 
плавання протипоказані. 
 

 
Самообслуговування повне. 
Легка робота вдома і на 
садовій ділянці. Темп 
ходьби 80-90 кроків/хв. 
Статева активність помірно 
обмежена.  

 
IV ГРУПА 

 
Лікувальна гімнастика в щадно-
тренувальному режимі до 15-
20хв з ЧСС до 90/хв. Біг та 
спортивні ігри протипоказані.. 

 
Самообслуговування іноді 
часткове. Робота вдома і на 
садовій ділянці часто 
протипоказана. Темп 
ходьби до 60-70кроків/хв. 
Статева активність суттєво 
обмежена. 
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБЛІТАЦІЇ ПОСТІНФАРКТНИХ ХВОРИХ 
 
 

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНДЕКС (КФІ) 
 

Клініко-функціональний індекс визначається для хворих, які перенесли ІМ, при 
виписуванні з стаціонару та щомісячно протягом першого року після стаціонарної реабілітації: 
 

КФІ (t) = 77 + 1t + (3+1,4t)X1 - (9+4t)X2 + 22X3 + (15+1,5t)X4 + 
+ (13+1t)X55 + (52-2,7t)X6 + (1,3t)X7 + (15-0,76t)X8 

 
 

 У формулі Х означає ознаку, t – місяць з моменту виписки з стаціонару у межах року 
спостереження. X1 – визначає ступінь недостатності кровообігу в підгострому періоді ІМ з 
моменту кінця гострого періоду і до моменту виписки з стаціонару; X2 – коронарна 
недостатність в підгострому періоді ІМ, наявність або відсутність типової стенокардії напруги в 
підгострому періоді; X3 – збільшення розмірів серця в поперечнику визначається за 
відхиленням лівої межі від норми методом перкусії в момент контрольного огляду хворого; X4 
– частота нападів стенокардії в момент обстеження; X5 – умови виникнення нападів стенокардії, 
якщо X4 = 0, то X5 = 0; X6 – недостатність кровообігу в момент обстеження визначається за 
симптомами серцевої недостатності в момент контрольного огляду хворого. X7 – досяжна 
швидкість ходьби на 1 кілометровій дистанції в період, що передує моменту обстеження; X8 – 
найбільша частота пульсу при тренувальній ходьбі. 
 Клініко-функціональний індекс до 150 відповідає І клініко-функціональній групі, від 151 
до 250 – ІІ функціональній групі, від 251 до 350 – ІІІ функціональній групі, більше 351 – IV 
функціональній групі. 
 
 

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНДЕКС ПІСЛЯСТАЦІОНАРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ, 
ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІМ 

(А.П.Матусова и др., 1984) 
 

№ Ознака Градація Значення 
Відсутня 0 
І ст. 1 
ІІ ст. 2 

X1 Недостатність 
кровообігу в 
підгострому періоді 
ІМ ІІІ ст. 3 

Відсутня 0 
Стенокардія напруження 1 

X2 Коронарна 
недостатність в 
підгострому періоді 
ІМ Стенокардія напруження та спокою 2 

Відсутнє 0 
Менше 2 см 1 

X3 Збільшення 
розмірів серця в 
поперечнику Більше 2 см 2 

Відсутні 0 
1 раз на 2-5 днів 1 
1-4 рази на день 2 

X4 Напади стенокардії 
в момент 
обстеження 

5 разів на день і більше 3 
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ЗАКІНЧЕННЯ ТАБЛИЦІ 
Відсутні 0 
Незвичайні фізичні та психічні навантаження 1 
Звичайні фізичні навантаження, споживання їжі 
викликають необхідність прийому 
медикаментів 

2 

X5 Умови виникнення 
нападів стенокардії 

Незначні фізичні навантаження чи зусилля в 
стані спокою, болі вночі, при хвилюванні 
викликають необхідність прийому 
медикаментів 

3 

Відсутня 0 
І ст. 1 
ІІ ст. 2 

X6 Недостатність 
кровообігу в момент 
обстеження 

ІІБ-ІІІ ст.. 3 
5 км/год 0 
4 км/год 1 
3 км/год 2 
2 км/год 3 

X7 Досяжні швидкість 
ходьби на 1 км 

Менше 2 км/год 4 
60-69 0 
70-79 1 
80-89 2 
90-99 3 
100-109 4 
110-119 5 
120 і більше 6 

X8 Найбільша частота 
пульсу при 
тренувальній ходьбі 

Тренування не проводиться 7 
 
 
 
 

СУМАРНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ПОКАЗНИК (СДП) 
 

 Для визначення працездатності хворих, які перенесли ІМ, використовується сумарний 
діагностичний показник: 
 
 
 СДП = 8X1 + 11X2 + 10X3 + 2X4 + 2X5 + 9X6 + 3X7 + 4X8 

 
 
 Якщо СДП > 83, то обстежуваний непрацездатний; 

якщо 83 < СДП < 76, то обмежено працездатний; 
якщо СДП < 76, то працездатний. 
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СУМАРНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ПОКАЗНИК (СДП) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІМ 

№ Ознака Градація Значення 
До 25 років 0 
Від 26 до 35 років 1 
Від 36 до 45 років 2 
Від 46 до 55 років 3 
Від 56 до 65 років 4 

X1 Вік хворого в 
момент розвитку ІМ 

Від 66 років і більше 5 
Не тяжка 0 
Середньої тяжкості 1 

X2 Тяжкість перебігу 
гострого періоду 

Тяжка 2 
Відсутня стенокардія (ступінь 0) 0 
Стенокардія не частіше 1 разу на місяць, або 
не частіше одного разу на тиждень при 
підвищеному навантаженні (ступінь І) 

1 

Кілька разів на тиждень при звичайному 
навантаженні (ступінь І-ІІ) 

2 

Щоденно при звичайному навантаженні, ходьбі 
(ступінь ІІ) 

3 

X3 Коронарна 
недостатність в 
післяінфарктному 
періоді 

Щоденно, часта стенокардія спокою і 
навантаження (ступінь ІІІ) 

4 

Ні 0 
Обмежений вогнищевий 1 
Обмежений обширний 2 
Трансмуральний обмежений 3 

X4 Передній ІМ 

Трансмуральний обширний 5 
Відсутня 0 
Пульс 51-60 3 
Пульс 41-50 6 

X5 Синусова 
брадикардія 

Пульс 40 і менше 7 
Відсутня 0 
Часткова 3 

X6 Атріовентрикулярн
а блокада 

Повна 7 
Відсутня 0 
І ст. 1 
ІІА ст. 2 
ІІБ ст. 3 

X7 Недостатність 
кровообігу в 
гострому періоді ІМ 

ІІІ ст. 6 
Підтримує 0 
Не завжди 2 

X8 Дотримання 
режиму у 
віддаленому 
періоді 

Не підтримує 5 
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ВИСНОВОК ПРО ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІМ 
(Л.Ф.Николаева, Д.М.Аронов, 1988) 

 
КЛНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРАЖЕНІСТЬ ЧИННИКІВ ПРАЦІ 

 
ФК 

 
ВАЖКА 

АРИТМІЯ, 
ПОРУШЕННЯ 
ПРОВІДНОСТІ 

 
НАЯВНІСТЬ 
АНЕВРИЗМИ 

СЕРЦЯ 

 
ФІЗИЧНЕ НАПРУЖЕННЯ 

 
НЕРВОВО-ПСИХІЧНЕ НАПРУЖЕННЯ 

    
НЕЗНАЧНЕ 

 

 
ПОМІРНЕ 

 
ВИРАЖЕНЕ 

 
ЗНАЧНЕ 

 
НЕЗНАЧНЕ 

 
ПОМІРНЕ 

 
ВИРАЖЕНЕ 

 
ЗНАЧНЕ 

I 
I 
I 
I 

Немає 
Немає 

Є 
Є 

Немає 
Є 

Немає 
Є 

Працезд 
Працезд 
Працезд 
Працезд 

Працезд 
III група 

ЛКК  
III група 

III група 
III група 
III група 
III група 

III група 
III група 
III група 
III група 

Працезд 
Працезд 
Працезд 
Працезд 

Працезд 
Працезд 
Працезд 
Працезд 

ЛКК 
ЛКК 

III група 
III група 

ЛКК 
III група 
III група 
III група 

II 
II 
II 
II 

Немає 
Немає 

Є 
Є 

Немає 
Є 

Немає 
Є 

Працезд 
ЛКК 
ЛКК 
ЛКК 

ЛКК 
III група 
III група 
III група 

III група 
III група 
III група 
III група 

III група 
III група 
III група 
III група 

ЛКК 
ЛКК 
ЛКК 
ЛКК 

ЛКК 
ЛКК 
ЛКК 
ЛКК 

ЛКК 
ЛКК 

III група 
III група 

ЛКК 
III група 
III група 
III група 

III 
III 
III 
III 

Немає 
Немає 

Є 
Є 

Немає 
Є 

Немає 
Є 

III група 
II група 
II група 
II група 

III група 
II група 
II група 
II група 

III група 
II група 
II група 
II група 

III група 
II група 
II група 
II група 

ЛКК 
III група 
III група 
II група 

ЛКК 
III група 
III група 
II група 

III група 
III група 
III група 
II група 

III група 
III група 
III група 
II група 

 IV В усіх випадках ІІ або І група інвалідності 
 
Примітка: Працездатний – може продовжувати роботу; ЛКК – потребує обмежень, реалізованих у відповідності з висновком ЛКК; 
III група – обмежено працездатний: підлягає направленню на МСЕК для визначення інвалідності III групи; II група – непрацездатний, 
підлягає направленню на МСЕК для визначення інвалідності ІІ групи. 
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СТАНДАРТИ ОБСЯГУ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ 
НЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ 

Основні критерії розподілу по групах: 
1. Ступінь вираженості постінсультних порушень (в балах за градаціями “виражений”, 

“помірний”, “легкий”, “немає порушень”). 
2. Давність інсульту (відновлювальний період – до 1 року після інсульту, та резидуальний – 

після 1 року). 
3. Супутня соматична патологія (в першу чергу серцеві ураження та цукровий діабет). 
4. Характер перебігу основного захворювання (повторність інсульту, частота виникнення 

мозкових судинних кризів). 
 

І клініко-реабілітаційна група: 
Ступінь вираженості постінсультних порушень – легкий. 
Давність інсульту – відновлювальний період. 
Супутня патологія з боку серця і цукровий діабет - відсутні. 
Перебіг основного захворювання – інсульт є першим, в анамнезі відсутні вказівки на часті 
судинні (гіпертензивні, вестибулярні та інші кризи). 
 
ІІ клініко-реабілітаційна група: 
Ступінь вираженості постінсультних порушень – легкий. 
Давність інсульту – відновлювальний період. 
Супутня патологія – у хворого є один з наступних проявів або їх сполучення: хронічна 
коронарна недостатність І-ІІ ступеня, недостатність кровообігу І-ІІ ступеня, нормо- або 
брадикардична форма постійної миготливої аритмії, поодинокі екстрасистоли, 
атриовентрикулярна блокада не більше ніж І ступеня, інфаркт міокарда давністю не більше 1 
року, компенсований або субкомпенсований цукровий діабет. Більш тяжкі форми не 
розглядаються, оскільки їх наявність є протипоказанням до направлення хворого на 
амбулаторну реабілітаційну програму. 
Перебіг основного захворювання – частіше в анамнезі є вказівки на часті судинні 
церебральні кризи, транзиторні ішемічні атаки та повторний характер мозкового інсульту. 
 
ІІІ клініко-реабілітаційна група: 
Ступінь вираженості постінсультних порушень – помірний та виражений. 
Давність інсульту – відновлювальний та резидуальний періоди. 
Супутня патологія з боку серця і цукровий діабет відсутні. 
Перебіг основного захворювання – інсульт є першим, в анамнезі відсутні вказівки на часті 
судинні (гіпертензивні, вестибулярні та інші кризи). 
 
IV клініко-реабілітаційна група: 
Ступінь вираженості постінсультних порушень – помірний та виражений. 
Давність інсульту – відновлювальний та резидуальний періоди. 
Супутня патологія – у хворого є один з проявів, що характерні для ІІ групи або їх 
сполучення. 
Перебіг основного захворювання – частіше в анамнезі є вказівки на часті судинні 
церебральні кризи, транзиторні ішемічні атаки та повторний характер мозкового інсульту. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ РЕБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ З ПРИВОДУ ІНСУЛЬТУ 

 
Джерело: Post-stroke rehabilitation:Clinical    Чи є стан пацієнта цілком Ні Відкладення реабілітації 
practice guideline, No. 16 / G.E.Gresham,     або відносно стабільним?  до досягнення клінічної 
P.W.Duncan, W.B.Stason et al.- Rockville,      Так    стабільності 
MD: U.S. Department of Health and Human 
Services, 1995. - 248 p.       Чи є у пацієнта функціо- Ні 
         нальні  обмеження?   Не потребує реабілітації 
 
          Так 
         Чи здатен пацієнт   Ні  Адекватна медична 
         до навчання (тренування)?   підтримка та догляд  
          Так 

 
   Чи спроможний пацієнт   Окремі реабілітаційні 
   з підтримкою сидіти   Ні послуги з малою 
   на протязі години    інтенсивністю (домашня 

  та активно приймати   програма або заклади 
     участь в реабілітації?   соц. забезпечення) 
 
      Так    Домашня або амбулаторна 
          реабілітація за потребою 
   Помірна,        Так 

       максимальна 
Окремі реабілітаційні     Чи спроможний або тотальна В якій мірі пацієнт    Чи може пацієнт користуватися 
послуги з малою інтен-        Ні   пацієнт переносити залежність  потребує допомоги в     Незалежний  допоміжними засобами в повсякденній 
сивністю (домашня     інтенсивну реабілі-   пересуванні і повсяк-     активності, включаючи приготування 
програма або заклади    тацію (3 або більше   денній активності    їжі, користування телефоном та інше?  
соц. забезпечення)         годин на день)?          
                 Нагляд або           Ні 

 Так         або мінімальна   
                 допомога    Коротка стаціонарна  Чи можлива  Домашні чи 

Призначення реабіліта-       Чи потребує пацієнт      програма в закладах  адекватна Так амбулаторні  
ційних програм відпо-          Ні       цілодобової медичної  Чи є можливість    Ні     медико-соціальної  підтримка  реабілітаційні 
відної інтенсивності з          допомоги або   адекватної    реабілітації   удома?   Послуги за 
з адекватним медичним       моніторування?   підтримки дома?        потребою 
забезпеченням в умовах  Так              Ні 
реабілітаційного цент-       Так 
ру, відділення або   Реабілітаційна програма     Домашня чи амбулаторна програма; Реабілітаційні послуги в  
стаціонар на дому  з цілодобовим наглядом     може бути показана коротка   стаціонарних умовах закладів 

в стаціонарних умовах      стаціонарна програма при множин-  соціального забезпечення 
        них складних недостатностях 
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ББААЗЗИИССННІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННІІ  ІІННТТЕЕРРВВЕЕННЦЦІІЇЇ    
  
  

 Медикаментозні засоби 
 Кінезитерапія (лікування положенням, дихальні вправи, лікувальна 

пасивна і активна, індивідуальна і групова гімнастика, постізометрична 
релаксація мязів, пропріоцептивна нейромускулярна фацилітація, 
механотерапія ) 

 Масаж 
 Рефлексотерапія 
 Фізіотерапія: електротерапія, магнітотерапія, лазеротерапія, термотерапія, 

ультразвук, гідротерапія 
 Психотерапія 
 Дієтотерапія 
 Логопедичне навчання (при необхідності) 
 Ортезування (при необхідності) 
 Трудотерапія і профорієнтація 
 
 
 
 
 

Обов‘язковий обсяг реабілітаційних заходів в гострому періоді інсульту: 
 
- запобігання ускладнень (повторний інсульт, запобігання падінню, утримання 
цілісності шкірного покриву, контролювання тазових функцій, профілактика 
тромбоемболії, тощо); 
 
- лікування положенням; 
 
- дихальні вправи, лікувальна пасивна і активна гімнастика; 
 
- рання мобілізація і сприяння активності по самообслуговуванню; 
 
- психоемоційна підтримка пацієнта, усунення депресивних розладів 
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ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ,,  ЯЯККІІ  ППЕЕРРЕЕННЕЕССЛЛИИ  ММООЗЗККООВВИИЙЙ  
ІІННССУУЛЛЬЬТТ  

  
ООззннааккии  

 
РРееззууллььттаатт  ррееааббііллііттааццііїї  

І клініко-реабілітаційна група: 
  
РРууххооввіі  ффууннккццііїї  
Загальносоматичний стан 
 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
Працездатність 
 

 
 
Повне відновлення 
Відсутність скарг соматичного характеру, 
збільшення толерантності до фізичних 
навантажень 
Відновлені в обсязі, який мав місце до 
інсульту 
Відновлена (працевлаштування для 
важкопрацюючих) 

ІІ клініко-реабілітаційна група: 
 
РРууххооввіі  ффууннккццііїї  
Загальносоматичний стан 
 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
Працездатність 
 

 
 
Практично повне відновлення 
Стабілізація перебігу основного судинного 
захворювання, обсяг ходьби більше 5,5 км з 
швидкістю не менше 4 км/год. 
Відновлені в обсязі, який мав місце до 
інсульту. 
Відновлена при наявності умов для 
раціонального працевлаштування. 

ІІІ клініко-реабілітаційна група: 
 
РРууххооввіі  ффууннккццііїї  
 
 
Загальносоматичний стан 
Самообслуговування та побутова 
активність 
 
Працездатність 
 

 
 
Часткове поліпшення - у відновлювальному 
періоді, вироблення замісних компенсацій - 
в резидуальному періоді. 
Відсутність загальносоматичних скарг. 
Повністю відновлене самообслуговування 
при можливому обмеженні побутової 
активності 
Відновлення працездатності не є 
обов‘язковим критерієм ефективної 
реабілітації. 

IV клініко-реабілітаційна група: 
 
РРууххооввіі  ффууннккццііїї  
 
 
Загальносоматичний стан 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
 
Працездатність 
 

 
 
Часткове поліпшення - у відновлювальному 
періоді, вироблення замісних компенсацій - 
в резидуальному періоді. 
Стабілізація перебігу основного судинного 
захворювання. 
Повністю відновлене самообслуговування 
при можливому обмеженні побутової 
активності. 
Відновлення працездатності не є 
обов‘язковим критерієм ефективної 
реабілітації. 
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КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЧЕРЕПНО-
МОЗКОВУ ТРАВМУ (ЧМТ) 

 
Основні критерії розподілу по групах: 

1. Тяжкість ЧМТ. 
2. Період ЧМТ. 
3. Характер та ступінь вираженості дезадаптуючих синдромів. 
4. Преморбідний фон. 
 

I клініко-реабілітаційна група: 
Хворі в проміжному періоді середньотяжкої ЧМТ без явних порушень або з легкими 

неврозоподібними, психоподібними і вегетосудинними синдромами, незалежно від 
преморбідного фону; хворі в проміжному періоді легкої ЧМТ з цими ж синдромами при 
обтяженому преморбідному анамнезі. 
 

II клініко-реабілітаційна група: 
Хворі в проміжному періоді середньотяжкої ЧМТ з вираженими неврозоподібними і 

судинно-дистонічними синдромами або слабко вираженими дефіцитарними синдромами. 
 

III клініко-реабілітаційна група: 
Хворі в проміжному періоді тяжкої ЧМТ з вираженими синдромами неврологічного 

дефіциту або після нейрохірургічних операцій. 
 

IV клініко-реабілітаційна група: 
Хворі у віддаленому періоді ЧМТ (будь-якого ступеня вираженості) з стійкими 

прогресуючими неврозоподібними, вегетосудинними, гіпертензивними, вестибулярними 
синдромами, з посттравматичною епілепсією. 
 

ББААЗЗИИССННІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННІІ  ІІННТТЕЕРРВВЕЕННЦЦІІЇЇ  
  
  

 Медикаментозні засоби 
 Кінезитерапія (лікування положенням, дихальні вправи, лікувальна 
пасивна і активна, індивідуальна і групова гімнастика, механотерапія) 
 Масаж (шийно-комірцевої зони, регіональний) 
 Фізіотерапія (електротерапія, магнітотерапія, лазеротерапія, термотерапія, 
ультразвук, гідротерапія) 
 Рефлексотерапія 
 Психотерапія і корекція амнезії 
 Логопедичне навчання (при необхідності) 
 Дієтотерапія 
 Ортезування (при необхідності) 
 Трудотерапія і профорієнтація 
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ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ,,  ЯЯККІІ  ППЕЕРРЕЕННЕЕССЛЛИИ  ЧЧЕЕРРЕЕППННОО--
ММООЗЗККООВВУУ  ТТРРААВВММУУ  

  
ООззннааккии  РРееззууллььттаатт  ррееааббііллііттааццііїї  

I клініко-реабілітаційна група: 
 
Дезадаптуючі синдроми 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
 
Працездатність 
 

 
 
Повний регрес 
 
Повністю відновлені 
 
 
Відновлена (працевлаштування для 
важкопрацюючих) 

II клініко-реабілітаційна група: 
 
Дезадаптуючі синдроми 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
 
Працездатність 
 

 
 
Повний або значний регрес 
 
Повністю відновлені 
 
 
Відновлена при наявності умов для 
раціонального працевлаштування. 

III клініко-реабілітаційна група: 
 
Дезадаптуючі синдроми 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
 
 
Працездатність 
 

 
 
Частковий регрес 
 
Повністю відновлене 
самообслуговування при можливому 
обмеженні побутової активності 
 
Відновлення працездатності не є 
обов‘язковим критерієм. 

IV клініко-реабілітаційна група: 
 
Дезадаптуючі синдроми 
 
Самообслуговування та побутова 
активність 
 
 
Працездатність 
 

 
 
Частковий регрес 
 
Повністю відновлене 
самообслуговування при можливому 
обмеженні побутової активності. 
 
Відновлення при можливості 
раціонального працевлаштування. 
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КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ З ПЕРИФЕРИЧНИМИ 
НЕВРОПАТІЯМИ ТА ПЛЕКСОПАТІЯМИ 

 
Основні критерії розподілу по групах: 

Етіологія і поширеність ураження нервових стовбурів. 
I клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з гострим ураженням периферичного нерва або сплетіння. 
II клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з компресійно-ішемічними (тунельними) мононевропатіями і плексопатіями. 
III клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з поліневропатями різної етіології. 

 
ББААЗЗИИССННІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННІІ  ІІННТТЕЕРРВВЕЕННЦЦІІЇЇ  

  
 Оперативні втручання (при необхідності) 
 Медикаментозні засоби 
 Фізіотерапія: електротерапія (електрофорез, діадинамотерапія, ампліпульс-

терапія, черезшкірна електронейростимуляція та функціональна 
електроміостимуляція, мікрохвильова терапія, тощо), магнітотерапія, 
фототерапія (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінення, лазеротерапія), 
термотерапія (парафін, озокерит, 
пакетна теплотерапія), ультразвук, гідротерапія 

 Рефлексотерапія 
 Кінезитерапія (лікування положенням, лікувальна пасивна і активна гімнастика, 

механотерапія) 
 Масаж 
 Ортезування (при необхідності) 
 Дієтотерапія 
 Трудотерапія і профорієнтація 
 
 

ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ  ЗЗ  ППЕЕРРИИФФЕЕРРИИЧЧННИИММИИ  
ННЕЕВВРРООППААТТІІЯЯММИИ  ТТАА  ППЛЛЕЕККССООППААТТІІЯЯММИИ  

  
Клініко-реабілітаційна група Результат реабілітації 

 
I клініко-реабілітаційна група: 

 
При частковому ураженні окремих нервових 
стовбурів в дистальних відділах – повне 
відновлення порушених функцій, побутової та 
соціальної активності. При тяжких травмах – 
відновлення самообслуговування. 

 
II клініко-реабілітаційна група: 

 
Зменшення або зникнення патологічної 
симптоматики при виконанні тестів (Тінеля, 
піднятої руки, манжети, форсованих рухів, 
тощо.) 

 
III клініко-реабілітаційна група: 
 

 
Відновлення рухових функцій. 
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КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ 
ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА (ВЕРТЕБРОГЕННИМИ СИНДРОМАМИ) 

 
Основні критерії розподілу по групах: 

 Стадія захворювання. 
 Характер клінічних проявів. 
 Вираженість клінічних проявів. 
 Переважні завдання реабілітації. 

I клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з гострими больовими синдромами на стадії прогресування загострення (в середному 

до 1 тижня від початку захворювання), при помірній або різкій вираженості функціональних 
порушень. ІА – з рефлекторними синдромами; ІБ – з корінцевими синдромами. 

II клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з підгострими больовими синдромами на стадії стабілізування і регресування 

загострення (в середньому від 1 до 6 тижнів після початку загострення), при помірній або різкій 
вираженості функціональних порушень. ІІА – з рефлекторними синдромами; ІІБ – з 
корінцевими синдромами. 

III клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з хронічними больовими синдромами на стадії неповної ремісії, при помірній або 

різкій вираженості функціональних порушень. ІІІА – з рефлекторними синдромами; ІІІБ – з 
корінцевими синдромами. 

IV клініко-реабілітаційна група: 
Хворі з компресійними судинними корінцево-спінальними синдромами. IVА – в гострій 

стадії захворювання, незалежно від ступеня вираженості неврологічного дефіциту; IVБ – на 
стадії регресування (через 4-5 тижнів після спінального інфаркту, через 2-4 тижнів після 
розвитку синдрому хребетної артерії), незалежно від ступеня вираженості неврологічного 
дефіциту, і на стадії залишкових проявів захворювання (через 6-12 місяців після розвитку 
хвороби) при помірній або різкій вираженості функціональних порушень. 

V клініко-реабілітаційна група: 
Хворі, які прооперовані з приводу гриж міжхребцевих дисків. VА – в найближчому 

післяопераційному періоді; VБ – на стадії регресування або залишкових проявів захворювання. 
 

БАЗИСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІ 
 

 Медикаментозні засоби 
 Блокади (вертебральні, міжреберні, грушоподібного мяза, тощо) 
 Кінезитерапія (тракційна терапія, мануальна терапія, лікувальна пасивна і 

активна, індивідуальна і групова гімнастика, механотерапія) 
 Фізіотерапія: електротерапія (електрофорез, діадинамотерапія, ампліпульс-

терапія, чрезшкірна електростимуляція та функціональна 
електроміостимуляція, 
мікрохвильова терапія, тощо), магнітотерапія, фототерапія (інфрачервоне та 
ультрафіолетове опромінення, лазеротерапія), термотерапія (парафін, 
озокерит, 
пакетна теплотерапія), ультразвук, гідротерапія. 

 Масаж (загальний, сегментарний, точковий) 
 Рефлексотерапія   
 Дієтотерапія 
 Ортезування (комір Шанца, пояс штангіста, напівжорсткий корсет, тощо) 
 Психотерапія 
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ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ  ЗЗ  ВВЕЕРРТТЕЕББРРООГГЕЕННННИИММИИ  
ССИИННДДРРООММААММИИ  

ООззннааккии  РРееггрреесс  ввииссххіідднниихх  ппоорруушшеенньь  
I клініко-реабілітаційна група: 
Біль 
Основний клінічний 
симптомокомлекс 
Порушення повсякденної 
активності 

 
Помірний 
 
Помірний 
Відновлення самообслуговування при 
тимчасовому обмеженні побутової активності 

II клініко-реабілітаційна група: 
Біль 
Основний клінічний 
симптомокомлекс 
Порушення повсякденної 
активності 
 
Порушення працездатності 

 
Повний або значний 
 
Повний або значний 
Повний або значний (можуть бути обмеження 
звичайної життєдіяльності при фізичних 
навантаженнях) 
Повний (особам фізичної праці необхідне 
працевлаштування) 

III клініко-реабілітаційна група: 
Біль 
Основний клінічний 
симптомокомлекс 
Порушення повсякденної 
активності 
Порушення працездатності 

 
Значний або помірний 
 
Значний 
Значний (можуть бути обмеження звичайної 
життєдіяльності при фізичних навантаженнях) 
Повний (особам фізичної праці необхідне 
працевлаштування) 

IV клініко-реабілітаційна група: 
Біль 
Основний клінічний 
симптомокомлекс 
Порушення повсякденної 
активності 
 
Порушення працездатності 

 
Повний 
 
Помірний або значний 
Помірний (можуть бути обмеження певних видів 
діяльності за рахунок резидуальних 
неврологічних дефектів) 
Помірний або повний (при виражених 
резидуальних порушеннях вирішується питання 
про встановлення групи інвалідності; в інших 
випадках показане раціональне 
працевлаштування) 

V клініко-реабілітаційна група: 
Біль 
Основний клінічний 
симптомокомлекс 
Порушення повсякденної 
активності 
 
Порушення працездатності 

 
Значний або помірний 
 
Помірний або значний 
Помірний (можуть бути обмеження певних видів 
діяльності за рахунок резидуальних 
неврологічних дефектів)  
Помірний або повний (при виражених 
резидуальних порушеннях вирішується питання 
про встановлення групи інвалідності; в інших 
випадках показане раціональне 
працевлаштування) 

 Примітка: Під значним регресом хворобливих проявів тут розуміють зменшення їх в 
середньому більш, ніж на 2/3 від висхідних значень, під помірним регресом – зменшення їх на 
1/3-2/3 від висхідних значень.  



 52 

СТАНДАРТИ ОБСЯГУ ТА ЯКОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ З РЕВМАТОЇДНИМ ПОЛІАРТРИТОМ 

 
Основні критерії розподілу по групах: 

 Клінічна форма ревматоїдного артриту. 
 Стадія захворювання. 
 Ступінь тяжкості захворювання. 
 Ступінь активності захворювання. 
 Варіант перебігу ревматоїдного процесу. 
 

I клініко-реабілітаційна група: 
Хворі на ревматоїдний артрит з мінімальним ступенем активності процесу (І) або в стані 

ремісії, з хронічним перебігом захворювання і легким ступенем функціональної недостатності 
суглобів (ФН І ступеня). 

II клініко-реабілітаційна група: 
Хворі на ревматоїдний артрит у стані стихаючого загострення з помірною активністю 

процесу (ІІ), повільно прогресуючого (підгострого) перебігу, ІА та Б стадії, з ІІ ступенем ФН 
суглобів. 

III клініко-реабілітаційна група: 
Хворі на ревматоїдний артрит в стадії загострення (з вираженою активністю процесу ІІІ 

ступеня), з швидко прогресуючим перебігом, ФН суглобів ІІІ ступеня, ІІ-ІІІ стадії 
захворювання, IV стадії після хірургічного втручання, а також хворі з вісцеральними проявами. 
 

БАЗИСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ 
 
 

 Медикаментозні засоби; 
 Кінезитерапія (лікування положенням, ізометричне напруження м‘язів, 
лікувальна пасивна і активна, індивідуальна і групова гімнастика, 
механотерапія) 
 Масаж 
 Рефлексотерапія 
 Фізіотерапія: електротерапія (електрофорез, діадинамотерапія, ампліпульс-

терапія, чрезшкірна електронейростимуляція та функціональна 
електроміостимуляція, мікрохвильова терапія, тощо), магнітотерапія, 
фототерапія (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінення, лазеротерапія), 
термотерапія (парафін, озокерит, 
пакетна теплотерапія), ультразвук, гідротерапія. 

 Ортезування та іммобілізація (при необхідності) 
 Психотерапія 
 Дієтотерапія 
 Трудотерапія і профорієнтація 
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ЧОТИРЬОХСТУПІНЧАСТИЙ ТЕСТ ЗЕЙФРИДА 
 

Ступінь ураження суглоба Тестування 
 
I СТУПІНЬ 

 
Хворий плавно виконує рухи з навантаженням 
кінцівки в повному обсязі для даного суглоба 
(меншому за максимальний для здорової кінцівки). 

 
II СТУПІНЬ 

 
Хворий виконує рухи в повному обсязі, невелике 
навантаження кінцівки обмежує обсяг рухів в даному 
суглобі і викликає біль. 

 
III СТУПІНЬ 
 

 
Рухи виконуються уповільнено, стрибками, плавність 
повертається при створенні умов. 

 
IV СТУПІНЬ 
 

 
Хворий не спроможний виконати рухи, обмежені 
рухи можливі при складанні спеціальних умов. 
 
Вид кінезитерапії 

 
I СТУПІНЬ 

 
Серійне (10) виконання вправ з протидією з рівнем 
навантаження не більше 50% від максимального. 
Щотижнево збільшують на одну серію. 

 
II СТУПІНЬ 
 

 
Вільні, з навантаженням і протидією вправи. 

 
III СТУПІНЬ 
 

 
Вправи з розвантаженням, з протидією до 1кг, 
застосування ортезів. 
 

 
IV СТУПІНЬ 
 

 
Активно-пасивні вправи, апаратна механотерапія. 

 
 
ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ  ЗЗ  РРЕЕВВММААТТООЇЇДДННИИММ  ППООЛЛІІААРРТТРРИИТТООММ  

  
Клініко-реабілітаційна група Результат реабілітації 

 
I клініко-реабілітаційна група: 

Повне відновлення порушеного обсягу рухів у 
відповідних суглобах, відновлення 
працездатності і побутової активності. 

 
II клініко-реабілітаційна група: 

Оцінка з урахуванням динаміки локальних ознак 
запалення в суглобах і нормалізації загального 
стану організму (в тому числі, лабораторних 
показників). Досягнення самообслуговування в 
повному обсязі, по можливості відновлення 
працездатності. 

 
III клініко-реабілітаційна група: 

Реабілітаційний прогноз малоперспективний. 
Збереження наявного обсягу рухів в суглобах і 
профілактика нових деформацій. 
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КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ З ТРАВМАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО 

АПАРАТУ 
 
 

Основні критерії розподілу по групах: 
 
 Вид і характер травми. 
 Своєчасність і якість наданої хворому первинної медичної допомоги. 
 Ступінь функціональних порушень. 
 
 
 

БАЗИСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ 
 
 

 Оперативні втручання (при необхідності) 
 Медикаментозні засоби 
 Фізіотерапія: електротерапія (електрофорез, діадинамотерапія, 
ампліпульс-терапія, черезшкірна електронейростимуляція та функціональна 
електроміостимуляція, мікрохвильова терапія, тощо), магнітотерапія, 
фототерапія (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінення, 
лазеротерапія), термотерапія (парафін, озокерит, пакетна теплотерапія), 
ультразвук, гідротерапія 
 Кінезитерапія (апаратна та блокова механотерапія, індивідуальна і 
групова ЛФК, вправи в басейні) 
 Масаж 
 Рефлексотерапія 
 Ортезування та іммобілізація (при необхідності) 
 Дієтотерапія 
 Психотерапія 
 Трудотерапія і профорієнтація 
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ПОКАЗАННЯ І ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ НАПРАВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМАМИ 
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ НА СТАЦІОНАРНЕ ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ 

 
Показання 

Вид проведеного 
лікування 

Термін переводу після 
лікування в 

спеціалізованому 
травматологічному 

відділенні 
Переломи грудного і 
поперекового відділів 
хребту без ураження 
спинного мозку 

Консервативне Від 7-10 днів, в залежності від 
характеру перелому. 

Переломи кісток тазу: 
- з порушенням тазового 

кільця в передньому 
відділі 

- з порушенням тазового 
кільця в задньому 
відділі 

- з переломами дна 
вертлюжної западини 
(центральний вивих 
стегна) 

 
Консервативне 
 
 
Консервативне 
 
Консервативне 

 
7-10тижнів 
 
 
4-6 тижнів 
 
6 тижнів 

Переломи стегна 
- діафізу стегна 
- шийки стегна 

 
Занурений остеосинтез 
Остеосинтез 

 
10-15 днів 
10-15 днів 

Переломи надколінника зі 
зміщенням уламків 

Шов надколінника і 
розгинального апарату 

4-5 тижнів 

Переломи виростків стегна 
і великогомілкової кістки 

Остеосинтез 14-16 днів 

Внутришньосуглобові 
переломи колінного 
суглоба 

Консервативне 3-4 тижні 

Переломи діафізу кісток 
гомілки 

Консервативне або 
оперативне 

6-8 тижнів 

Переломи кісточок з 
підвивихом стопи 

Консервативне або 
оперативне 

6-8 тижнів 

Переломи таранної та 
п‘яткової кісток 

Консервативне 6-8 тижнів 

Ураження менісків 
колінного суглоба 

Меніскектомія 7-10 днів 

Ураження зв‘язок колінного 
суглоба 

Шов або пластика 
зв‘язок 

6 тижнів 

Переломи кісток верхніх 
кінцівок: 
- голівки плеча, 

анатомічної та 
хірургічної шийки зі 
зміщенням уламків 

- плечової кістки зі 
зміщенням уламків 

- кісток передпліччя зі 
зміщенням уламків 

 
 
Остеосинтез 
 
 
Черезкістковий 
зовнішньовогнищевий 
остеосинтез 
 
Оперативне 

 
 
2-3 тижня 
 
 
 
7 днів 
 
 
4 тижня 

Джерело: Бахтин Л.Н. Общие положения о реабилитации больных// Современные средства и 
методы физической реабилитации больных и лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы и травматизм.- СПб, 1997.- С.7-33. 
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ПОКАЗАННЯ І ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ НА АМБУЛАТОРНУ 
РЕАБІЛІТАЦІЮ 

 
 

Показання 
 

Термін направлення 
 

Внутрішньосуглобові переломи фаланг 
пальців. 

Через 3-5 днів після травми. 

Переломи фаланг пальців і п‘ястних 
кісток зі зміщенням уламків, в тому 
числі після остеосинтезу. 

Через 5-7 днів після травми або після 
виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 

Переломи кісток зап‘ястка Через 5-7 днів після травми. 
Травма кисті після реплантації. Перед закінченням або одразу після 

закінчення періоду іммобілізації. 
Ураження сухожиль кисті і пальців. Через 5-7 днів після травми або після 

виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 

Сполучена травма сухожиль і нервів 
після різних оперативних втручань. 

Після виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 

Ампутаційні кукси пальців і кисті, що 
супроводжуються контрактурами в 
суглобах кисті. 

Через 10-14 днів після операції або 
виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 

Інші ураженні кисті, що 
супроводжуються контрактурами в 
міжфалангових і п‘ястно-фалангових 
суглобах пальців. 

Після виявлення. 

Всі переломи променевої, ліктьової, або 
двох кісток, в тому числі після 
остеосинтезу, з наявністю ускладнень у 
вигляді синдрома рефлекторної 
симпатичної дистрофії руки, супутніх 
уражень нервових стовбурів, контрактур 
і лімфостазу. 

Через 2-3 тижні після травми або після 
виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 

Внутрішньосуглобові переломи в 
ліктьовому суглобі, переломи ліктьового 
виростка, в тому числі після 
остеосинтезу, резекції голівки 
променевої кістки. 

Через 5-7 днів після травми. 

Вивихи кісток передпліччя. Через 5-7 днів після травми. 
Переломи шийки плечової кістки, 
великого горбка. 

Через 10-14 днів після травми. 

Переломи діафізу плечової кістки, в 
тому числі після остеосинтезу. 

Після припинення іммобілізації. 

Понадвиросткові переломи плечової 
кістки. 

Через 10-14 днів після травми. 

Вивих голівки плечової кістки, в тому 
числі з ураженням плечового сплетіння. 

Через 7-10 днів після травми. 

Звичний вивих голівки плеча 
(оперований), розрив ключично-
акроміального зчленування 
(оперований). 

Через 10-14 днів після операції або 
виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 



 57 

ЗАКІНЧЕННЯ ТАБЛИЦІ 
 

 
Показання 

 
Термін направлення 

 
Всі переломи ключиці, в тому числі 
оперовані. 

Через 10-14 днів після операції або 
виписки зі спеціалізованого 
травматологічного відділення. 

Переломи лопатки. Через 7-10 днів після травми. 
Вивихи і переломовивихи голівки 
стегнової кістки 

Після досягнення мобільності. 

Всі переломи стегнової кістки, в тому 
числі після остеосинтезу. 

Після досягнення мобільності. 

Всі переломи однієї або обох кісточок 
гомілки, в тому числі оперовані. 

Після досягнення мобільності. 

Переломи діафізу великогомілкової 
кістки, в тому числі оперовані. 

Після досягнення мобільності. 

Переломи малогомілкової кістки. Після припинення іммобілізації. 
Внутрішньосуглобові переломи в 
колінному суглобі (внутрішньосуглобові 
переломи виростків великогомілкової 
кістки, міжвиросткового підвищення). 

Після припинення іммобілізації. 

Переломи надколінника, в тому числі 
оперовані. 

Після припинення іммобілізації. 

Стани після пластики зв‘язок, 
видалення менісків (крім артроскопічних 
втручань). 

Після припинення іммобілізації. 

Переломи таранної, п‘яткової кісток. Після припинення іммобілізації. 
Переломи кісток таза з контрактурами в 
суглобах нижніх кінцівок і больовим 
синдромом. 

Через 7-8 тижнів після травми. 

Хворі з наявністю рубцевих контрактур 
після перенесених опіків, відморожень. 

При практично повній епітелізації опікових 
і донорських поверхонь. 

Множинна травма і травма інших 
локалізацій з наявністю контрактур в 
суглобах кінцівок, лімфостазу. 

Після виявлення. 

 Джерело: Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г. Травматологическая и ортопедическая 
помощь в поликлинике.- СПб: Гиппократ, 1994.- 318с. 



 58 

КЛІНІКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ГРУПИ ХВОРИХ З ТРАВМАМИ КИСТІ 
 

Основні критерії розподілу по групах: 
 Ступінь порушення функції кисті. 
 Ризик розвитку функціональних порушень (контрактури, уповільнена консолідація, 
нейротрофічні розлади) 
 

I клініко-реабілітаційна група: 
Забої кисті і пальців, рани, не ускладнені і ускладнені, сторонні тіла кисті і пальців, термічні 
ураження І-ІІ ступеня, переломи і вивихи нігтьових фаланг пальців кисті. Частота 
функціональних порушень - до 10%. Тимчасова непрацездатність - до 16 днів. 

II клініко-реабілітаційна група: 
Відмороження, ізольовані переломи кісток кисті, ізольовані ураження сухожиль розгиначів 
кисті і пальців, вивихи середніх і основних фаланг, розчавлення і відриви фаланг пальців кисті 
(крім першого). Частота функціональних порушень – 60-70%. Тимчасова непрацездатність – до 
60 днів. 

III клініко-реабілітаційна група: 
Здавлення кисті і пальців, опіки III-IVст., переломи і вивихи кісток зап‘ястя, множинні 
переломи кісток кисті, ізольовані ураження сухожиль згиначів, сполучені травми кисті, 
розчавлення кисті, відриви променевого краю кисті, відрив першого пальця на рівні п‘ястно-
фалангового суглоба, відриви 2-4 пальців на рівні основних фаланг, наслідки травм кисті. 
Частота функціональних порушень – практично у всіх випадках. Тимчасова непрацездатність – 
більше 60 днів. 

ББААЗЗИИССННІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЙЙННІІ  ІІННТТЕЕРРВВЕЕННЦЦІІЇЇ  
 
 Оперативні втручання (при необхідності) 
 Медикаментозні засоби 
 Фізіотерапія: електротерапія (електрофорез, діадинамотерапія, ампліпульс-
терапія, черезшкірна електронейростимуляція та функціональна 
електроміостимуляція, мікрохвильова терапія, тощо), магнітотерапія, 
фототерапія (інфрачервоне та ультрафіолетове опромінення, лазеротерапія), 
термотерапія (парафін, озокерит, пакетна теплотерапія), ультразвук, 
гідротерапія. 
 Кінезитерапія (апаратна та блокова механотерапія, індивідуальна і 
групова ЛФК, гідрокінезитерапія) 
 Масаж 
 Ортезування 
 Рефлексотерапія 
 Психотерапія 
 Трудотерапія і профорієнтація 
 

ККРРИИТТЕЕРРІІЇЇ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТІІ  РРЕЕААББІІЛЛІІТТААЦЦІІЇЇ  ХХВВООРРИИХХ  ЗЗ  ТТРРААВВММААММИИ  ККИИССТТІІ  
Клініко-реабілітаційна група Результат реабілітації 

I клініко-реабілітаційна група: Повне відновлення порушеного обсягу рухів, 
відновлення працездатності і побутової активності 

II клініко-реабілітаційна група: Досягнення самообслуговування в повному 
обсязі, по можливості, відновлення 
працездатності. Інвалідність – до 10%. 

III клініко-реабілітаційна група: Реабілітація в спеціалізованому центрі. 
Інвалідність – більше 10%. 
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РЕАБІЛІТАЦІЙНІ СТАНДАРТИЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ 
ІНДЕКС ЗМІНИ ЯКОСТІ  ЖИТТЯ В ЗВЯЗКУ З ЗАХВОРЮВАННЯМ 

(Белова А.Н., Григорьева В.Н., 1997) 
 Індекс складається з 17 пунктів, кожний з яких має чотири варіанти відповіді: перший з 
них оцінюється в нуль балів, другий - в один бал, третій - два бала, четвертий – три бала. 1-4 
пункти відбивають оцінку хворим особистих субєктивних проявів, які негативно впливають на 
якість життя, в той час як пункти 5-17 характеризують обумовлені захворюванням обмеження 
життєдіяльності в соціальній, виробничій, побутовій сферах. Інтегральний показник зміни 
якості життя (ЗЯЖ) визначається шляхом сумації балів за всіма пунктами індексу. Теоретично 
максимально можливою є оцінка порушення якості життя, що дорівнює 51 балу і мінімальна - 0 
балів. Час заповнення хворим індексу, як і час, що витрачає лікар на підрахування балів, складає 
10-15 хвилин. 
 Звертання до хворого: 
 Вельмишановний ___________(ПІБ) 
 З метою покращення якості реабілітаційної допомоги і оцінки її ефективності просимо 
Вас відповісти на запитання, що наведені нижче. Після кожного з питань дані 4 варіанти 
відповідей. Необхідно відмітити ту відповідь, яка, на Ваш погляд, найбільш точно 
співвідноситься до Вашого стану. 

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДІ 
№ Запитання Відповідь 
1. Беспокоят ли Вас боли 

и/или скованность в 
суставах, 
позвоночнике? 

 Не беспокоят  
 Незначительно и/или редко (3-4 дня в месяц) 
 Умеренно и/или часто (еженедельно по 3-4 дня) 
 Значительно и/или постоянно 

2. Беспокоят ли Вас 
мышечная слабость 
и/или нарушение 
координации, 
замедленность 
движений? 

 Не беспокоят  
 Незначительно и/или редко (3-4 дня в месяц) 
 Умеренно и/или часто (еженедельно по 3-4 дня) 
 Значительно и/или постоянно 

3. Беспокоят ли Вас 
снижение настроения, 
чувство 
безнадежности, апатия, 
нежелание 
действовать? 

 Не беспокоят  
 Периодически, не чаще 3-4 дней в месяц 
 Часто (еженедельно по 3-4 дня) 
 Практически постоянно 

4. Беспокоят ли Вас 
чувство тревоги, 
навязчивые мысли и 
страхи? 

 Не беспокоят  
 Периодически, не чаще 3-4 дней в месяц 
 Часто (еженедельно по 3-4 дня) 
 Практически постоянно 

5. Нуждаетесь ли Вы в 
помощи при приеме 
пищи (пользовании 
столовыми приборами, 
поднесении пищи ко 
рту)? 

 Нет  
 Требуется незначительная помощь (совет, 

наблюдение, либо помощь при надевании 
протеза/ортеза) 

 Требуется умеренная помощь (например, при 
разрезании или наливании пищи); самостоятельное 
выполнение не менее 50% необходимых действий 

 Значительная или полная зависимость от 
окружающих (самостоятельное выполнение менее 
50% необходимых действий) 
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ПРОДОВЖЕННЯ ІНДЕКСУ 
 

№ Запитання Відповідь 
6. Нуждаетесь ли Вы в 

помощи при 
выполнении процедур 
личной гигиены 
(умывание лица и рук, 
причесывание, чистка 
зубов, бритье или 
макияж)? 

 Нет  
 Требуется незначительная помощь (совет, 

наблюдение, либо помощь при надевании 
протеза/ортеза) 

 Требуется умеренная помощь; самостоятельное 
выполнение не менее 50% необходимых действий 

 Значительная или полная зависимость от 
окружающих (самостоятельное выполнение менее 
50% необходимых действий) 

7. Нуждаетесь ли Вы в 
помощи при принятии 
ванны/душа 
(приготовлении ванны, 
перемещении в/из нее, 
мытье и вытирании 
тела за исключением 
области спины)? 

 Нет  
 Требуется незначительная помощь (совет, 

наблюдение, либо помощь при надевании 
протеза/ортеза) 

 Требуется умеренная помощь (например, при 
наполнении ванны, перемещении в/из нее) 
(самостоятельное выполнение не менее 50% 
необходимых действий) 

 Значительная или полная зависимость от 
окружающих (самостоятельное выполнение менее 
50% необходимых действий) 

8. Нуждаетесь ли Вы в 
помощи при одевании? 

 Нет  
 Требуется незначительная помощь (совет, 

наблюдение, либо помощь при надевании 
протеза/ортеза) 

 Требуется умеренная помощь (например, при 
застегивании пуговиц и молний, завязывании 
шнурков); самостоятельное выполнение не менее 
50% необходимых действий 

 Значительная или полная зависимость от 
окружающих  (самостоятельное выполнение менее 
50% необходимых действий) 

9. Нуждаетесь ли Вы в 
помощи при посещении 
туалета (при 
пользовании унитазом, 
либо ночным горшком, 
туалетной бумагой)? 

 Нет  
 Требуется незначительная помощь (совет, 

наблюдение) 
 Требуется умеренная помощь; самостоятельное 

выполнение не менее 50% необходимых действий 
 Значительная зависимость от окружающих либо 

полная неспособность пользоваться туалетом, 
ночным горшком (использование судна) 

10 Ограничено ли Ваше 
перемещение в 
пределах 
квартиры/дома? 

 Нет  
 Требуется незначительная помощь (совет, 

наблюдение, либо помощь при вставании с кровати, 
стула) 

 Передвижение возможно с посторонней помощью, 
либо с помощью инвалидного кресла 

 Передвижение практически невозможно 
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ЗАКІНЧЕННЯ ІНДЕКСУ 
 

№ Запитання Відповідь 
11 Ограничено ли Ваше 

перемещение за 
пределами 
квартиры/дома? 

 Нет 
 Требуется наблюдение либо помощь при переходе 

улицы, ходьбе по лестнице 
 Передвижение возможно с посторонней помощью, 

либо с помощью инвалидного кресла 
 Передвижение практически невозможно 

12 Ограничена ли Ваша 
способность 
пользоваться 
общественным 
транспортом? 

 Нет 
 Требуется наблюдение и/или помощь при посадке, 

высадке 
 Использование транспорта возможно лишь при 

наличии сопровождающего 
 Использование транспорта практически невозможно 

13 Ограничивает ли Ваше 
заболевание 
сексуальную жизнь? 

 Нет 
 Незначительно 
 Умеренно 
 Значительно 

14 Ограничена ли Ваша 
способность к 
выполнению бытовых 
обязанностей 
(приготовление пищи, 
уборка, стирка, 
покупки)? 

 Нет  
 Незначительно: выполнение не менее 75% 

привычных повседневных обязанностей 
 Умеренно: выполнение около 50% (25-75%) 

привычных повседневных обязанностей 
 Значительно: выполнение менее 25% привычных 

повседневных обязанностей 
15 Ограничена ли Ваша 

способность к трудовой 
деятельности? 

 Нет 
 Трудовая деятельность возможна по прежней 

специальности, но с ограничением физических 
и/или психоэмоциональных нагрузок привычных 
повседневных обязанностей 

 Трудовая деятельность возможна при условии 
переобучения новым, доступным видам труда 

 Любая трудовая деятельность невозможна 
16 Ограничена ли Ваша 

возможность отдыхать 
(хобби, спорт, чтение, 
туризм)? 

 Нет (доступен полноценный отдых в манере, 
привычной до развития заболевания) 

 Характер отдыха в связи с заболеванием 
изменился, но Вас устраивает 

 Возможности отдыха, который бы Вас устраивал, 
ограничены в связи с заболеванием 

 Полноценный отдых практически  невозможен 
17 Изменился ли в связи с 

Вашим заболеванием 
привычный круг Вашего 
общения (друзья, 
родственники, 
знакомые)? 

 Нет 
 Круг общения несколько сузился 
 Общение ограничивается лишь давними друзьями и 

семьей 
 Общение ограничивается лишь ближайшими 

родственниками или ухаживающими 
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ІНДЕКС САМОДОПОМОГИ ТА МОБІЛЬНОСТІ  

(Модифікований індекс Бартеля). 
 

 
Індекс самодопомоги: 

 
1 - можливість пити з чашки, 
2 - прийом їжі, 
3 - одягання верхньої половини тіла, 
4 - одягання нижньої половини тіла, 
5 - одягання ортопедичного апарату (протезу), 
6 - догляд за собою, 
7 - умивання або купання у ванні, 
8 - контроль за функцією сечового міхура, 
9 - контроль за функцією кишечника. 
 

Індекс мобільності: 
 
10 - здатність утримуватися в кріслі та залишати його; 
11 - здатність ходити в туалет та залишати його; 
12 - здатність входити в ванну та виходити з неї; 
13 - здатність пройти 45 метрів по рівній поверхні; 
14 - здатність ходити вгору і вниз по сходах; 
15 - здатність пересуватися в кріслі/інвалідній колясці (якщо пацієнт не може 
ходити). 
 

 
Кожний з 15 пунктів шкали градуюється за 4 рівнями: 

 
1 - незалежність, 
2 - незалежність при використанні деяких пристосувань, 
3 - незалежність за допомогою іншої людини, 
4 - повна залежність від сторонньої допомоги. 
 
 Кількість балів у Модифікованому індексі Бартеля коливається від 15 
(незалежність) до 60 (повна залежність від сторонньої допомоги). 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ХВОРОГО НА МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ  
(The European Stroke Scale) 

 
 

ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 
ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ 

 
ОЦІНКА В 

БАЛАХ 
Рівень свідомості 
- хворий жвавий, його реакції адекватні 

 
10 

- сонливий, загальмований, після легкої стимуляції його можна примусити 
адекватно відповідати 

8 

- потрібна повторна стимуляція для відповіді, біль стимулює рух, 
протрібні сильні больові подразники, щоб стимулювати рух 

6 

- не відповідає на будь-які подразники, але цілеспрямовано реагує на 
больові стимули 

4 

- взагалі не реагує на подразники, реакція подразнення подібна 
децеребрації 

2 

- взагалі не реагує на стимули, включаючи больові 0 

Сприйняття 
Пацієнту дають наступні  команди: 
1.Покажіть язик. 

 
 
- хворий виконує 3 команди 

 
 

8 
2.Доторкніться до носа пальцем. - хворий виконує 2 чи 1 команду 4 
3.Закрийте очі. 
Важливо не демонструвати 
виконання команди 

- хворий не виконує ні 1 команди 0 

- мова нормальна 8 

- легке утруднення при підбиранні 
слів, розмова можлива 

6 

- виражене утруднення при 
підборі слів, можливості розмови 
знижені 

4 

- промовляє тільки “так” або “ні” 2 

Мова 
Лікар розмовляє з хворим (про 
самопочуття, про сон, як довго 
він/вона знаходиться в лікарні...) 

- не говорить 0 

 
- нормальні 

 
8 

Поля зору 
Лікар знаходиться на відстані 
витягнутої руки і порівнює поля зору 
пацієнта, рухаючи палець з периферії 
до центру. Хворий повинен дивитися 
на зіницю лікаря гомолатерально. 

- дефіцит поля зору 0 

- нормальний 8 
- центральне положення ока, 
відведення в одну сторону 
неможливе 

4 

- латеральне положення ока, 
відведення до середньої лінії 
можливе 

2 

Рух очних яблук 
Лікар фіксує голову пацієнта і просить 
його/її спостерігати за його пальцем. 
Лікар спостерігає нерухоме 
положення ока, а потім досліджує 
об`єм руху очних яблук, переміщуючи 
вказівний палець зліва направо і 
навпаки. - латеральне положення ока, 

відведення до середньої ліній 
неможливе 

0 
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ПРОДОВЖЕННЯ ТАБЛИЦІ 
 

 
ФУНЦІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 
ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ 

 
ОЦІНКА В 

БАЛАХ 
- нормальний 8 

- парез 9 

Рух мімічних м`язів 
Лікар спостерігає пацієнта, коли 
він/вона говорить, посміхається, 
відмічаючи асиметрію кутів рота, 
згладжування носогубних складок 
(спостерігають за мязами нижньої 
половини обличчя) 

- параліч 0 

- виконує завдання повністю 4 
- піднімає пряму руку, обєм руху 
не повний 

3 

- згинає руку 2 
- ледве помітний рух руки 1 

Рука (підняття) 
Рука пацієнта лежить уздовж тулуба 
ладонями донизу. Лікар просить 
пацієнта підняти витягнуту руку на 90 
градусів 

- рух відсутній 0 
- повний ізольований рух, без 
втрати сили 

 
8 

- те саме, але сила знижена 6 
- рух не ізольований і/або 
неповний 

4 

- ледве помітний рух 2 

Розгинання кисті 
Пацієнту підтримують передпліччя 
(не торкаючись кисті) і просять 
розігнути кисть 

- рух відсутній 0 
- збереження сили 8 

- зниження сили на боці ураження 4 

Пальці 
Лікар просить зєднати великий та 
безіменний пальці обох рук так, щоб 
утворилось “кільце” і протистояти 
його повільному розриву лікарем. 

- на ураженому боці подібний рух 
неможливий 

0 

- нога зберігає положення 5 сек. 4 

- нога повільно опускається до 
кінця 5 сек. 

2 

- нога опускається на ліжко на 
протязі 5 сек., але не зразу 

1 

Нога (фіксоване положення) 
Лікар піднимає ногу пацієнта таким 
чином, щоб стегно утворювало кут в 
90 градусів з ліжком, а гомілка була 
паралельна ліжку. Пацієнта просять 
закрити очі і утримувати позу 5 сек. 

- нога зразу падає на ліжко 0 

- нормальне згинання 4 
- рух при опорі, сила зменшена 3 
- рух не спроможний подолати 
силу тяжіння 

2 

- ледве помітний рух 1 

Нога (згинання) 
Пацієнт лежить на спині з 
витягнутими ногами. Його просять 
зігнути ногу в тазостегновому і 
колінному суглобах. 

- руху немає 0 
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ЗАКІНЧЕННЯ ТАБЛИЦІ 
 

 
ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 
ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ 

 
ОЦІНКА В 

БАЛАХ 
 
- нормальне згинання (ноги 
випрямлені, повний обєм рухів, 
без зменшення сили) 

 
 

8 

 
- нога випрямлена, рух у повному 
обємі, сила зменшена 

 
6 

 
- нога витягнута, рухи неповні, 
або коліно зігнуте, або в 
положенні супінації 

 
4 

 
- ледве помітний рух 

 
2 

Тильне згинання ступні 
Ноги пацієнта витягнуті. Його просять 
зігнути ступню. 

 
- рухів немає 

 
0 

 
- нормальне 

 
10 

 
- має аномальні риси, або 
обмеження часом 

 
8 

 
- пацієнт може ходити тільки зі 
сторонньою допомогою 

 
6 

 
- ходить за допомогою одного і 
більше чоловік 

 
4 

 
- не ходить, але стоїть з 
підтримкою 

 
2 

Ходіння 

 
- не ходить і не стоїть 

 
0 

 
Всього 100 балів 
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ДІАГНОСТИКА ПРИХОВАНИХ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ 

(критерії Американської Психіатричної Асоціації) 
 

 
 
Принаймні 5 із 9 поданих симптомів повинні існувати в клінічній картині 
одночасно, з них обов'язково: (1) депресивний настрій або (2) зниження 
інтересів чи вдоволення. Симптоми мають бути на протязі більшої частини 
дня, майже щоденно, не менше 2 тижнів. 
 
(1) Депресивний (пригнічений) настрій (деколи дратівливість у дітей та 

дорослих) на протязі більшої частини дня, майже щоденно. 
 
(2) Значно зменшені інтереси або невдоволення від своєї діяльності на 

протязі більшої частини дня, майже щоденно (за власною самооцінкою, 
або зі слів інших осіб, які довший час спостерігали апатію). 

 
(3) Значне зменшення/збільшення маси тіла. 
 
(4) Інсомнія/гіперсомнія. 
 
(5) Психомоторна активація/ретардація. 
 
(6) Втомленість (втрата енергії). 
 
(7) Почуття марності, непотрібності (вини). 
 
(8) Порушена концентрація (нерішучість). 
 
(9) Нав'язливі думки про самогубство або смерть. 
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ЕКСПРЕС-ОЦІНКА СТАНУ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ 
(M.Folstein et al., 1975) 

 
 

Показники 
 

 
Оцінка в балах 

Орієнтація:  
Назвати дату (рік, місяць, число, день 
тижня); 
Назвати місце знаходження (країна, 
місто, вулиця, заклад, відділення). 

 
 

0-5 
 

0-5 
Сприйняття: 

Повторити 3 слова, які вимовляє 
інструктор зі швидкістю одне слово в 
секунду (олівець, дерево, гаманець). 

 
 
 

0-3 
Уважність і рахування: 
Відняти, починаючи з 100, по 7 п’ять 
разів (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7). 

 
 

0-5 
Пам’ять: 
Згадати 3 слова, що були названі 
інструктором в другому завданні. 

 
 

0-3 
Мова: 

Назвати два предмета (ручка, 
годинник). 
Повторити “ніяких якщо, але або ні” 
3-х етапна команда:”візьміть правою 
рукою лист папіру, зімніть його і 
киньте на підлогу” 

 
0-2 
0-1 

 
 

0-3 

Читання і писання: 
Прочитати і виконати: 
1.Заплющіть очі. 
2.Напишіть речення. 
3.Змалюйте картинку. 

 
 

0-1 
0-1 
0-1 

 
 В балах оцінюються основні показники когнітивних функцій (з максимально 
можливого для кожного завдання балу вираховують число зроблених хворим 
помилок), потім підраховується сумарний бал (може складати від 0 до 30). Більш 
високий сумарний бал свідчить про вищий ступінь збереженості когнітивних 
функцій. 
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ШКАЛА СИТУАЦІЙНОЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ 
СПІЛБЕРГА-ХАНІНА 

 Шкала складається з двох частин, які окремо оцінюють ситуаційну (СТ, висловлювання 
№1-20) і персональну (ПТ, висловлювання №21-40) тривожність. Показники СТ і ПТ 
підраховуються за формулами: 

СТ= 1 - 2 + 35, 
де 1 - сума закреслених цифр на бланку за пунктами шкали 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; 2 - 
сума решти закреслених цифр за пунктами 1, 2, 5, 8, 10, 15, 16, 19, 20. 

ПТ= 1 - 2 + 35, 
де 1 - сума закреслених цифр на бланку за пунктами шкали 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 40; 2 - сума решти закреслених цифр за пунктами 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

 
БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 
ШКАЛА САМООЦІНКИ 

Прізвище_______________________________Дата________Група________ 
Инструкция: Прочитайте внимательно каждое 
из приведенных ниже предложений и зачеркните 
соответствующую цифру справа в зависимости 
от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ 
МОМЕНТ. Над вопросами долго не 
задумывайтесь, поскольку правильных или 
неправильных ответов нет. 

Нет, 
это 
не 
так 

По-
жа-
луй, 
так 

Вер-
но 

Совер
шенно 
верно 

1. Я спокоен 1 2 3 4 
2. Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 
5. Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6. Я расстроен 1 2 3 4 
7. Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
8. Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 
9. Я встревожен 1 2 3 4 
10. Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 

1 2 3 4 

11. Я уверен в себе 1 2 3 4 
12. Я нервничаю 1 2 3 4 
13. Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14 Я взвинчен 1 2 3 4 
15. Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 
16. Я доволен 1 2 3 4 
17. Я озабочен 1 2 3 4 
18. Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 
19. Мне радостно 1 2 3 4 
20. Мне приятно 1 2 3 4 

Лицьова сторона бланка 
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БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 
 

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое 
из приведенных ниже предложений и зачеркните 
соответствующую цифру справа в зависимости 
от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ 
МОМЕНТ. Над вопросами долго не 
задумывайтесь, поскольку правильных или 
неправильных ответов нет. 

По-
чти 
ни- 
ко-
гда 

Ино-
гда 

Ча-
сто 

Поч-
ти 
все-
гда 

21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 
22. Я обычно быстро устаю 1 2 3 4 
23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 
24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и 
другие 

1 2 3 4 

25. Нередко я проигрываю из-за того, что 
недостаточно быстро принимаю решения 

1 2 3 4 

26. Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 
27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 
28. Ожидаемые трудности обычно очень 
тревожат меня 

1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 
30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 
31. Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 
32. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 
33. Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 
34. Я стараюсь избегать критических ситуаций и 
трудностей 

1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 
36. Я доволен 1 2 3 4 
37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 
38. Я так сильно переживаю свои 
разочарования, что потом долго не могу о них 
забыть 

1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 
40. Меня охватыает сильное беспокойство, 
когда я думаю о своих делах и заботах 

1 2 3 4 

Зворотня сторона бланка 
 Визначення рівня тривожности провадиться за оцінкою балів: 

а) високий рівень тривожності - 45 балів і більше; 
б) середній рівень тривожності - 30-45 балів; 
в) низький рівень тривожності - менше 30 балів.  
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