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Даётся общая характеристика физической рекреации как учебной дисциплины. Акцентируется 
внимание на особенностях проведения занятий, которые играют значительную роль в 
формировании позитивного отношения студентов к занятиям физической культурой. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З КОЛОСТОМОЮ 
Ольга Бас 

Львівський державний університет фізичної культури 
Постановка проблеми. Проблема реабілітації онкологічних хворих 

зберігає свою актуальність в Україні. Це пов'язано з невпинним зростанням, 
значною вартістю лікування, високою питомою вагою інвалідизації пацієнтів. 

Зростання колоректальної патології запального та онкологічного 
походження супроводжується постійним збільшенням ускладнених форм, які 
завершуються формуванням постійної або тимчасової стоми, що призводить до 
інвалідизації та супроводжується погіршенням якості життя [7]. 

За проведеними в 2012 році оцінками Міжнародного агентства з 
дослідження раку (International Agency for Research on Cancer — IACR) відділу 
Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) згідно з даними статистичних і 
епідеміологічних досліджень, захворюваність на колоректальний рак (КРР) 
неухильно підвищується. У розвинених країнах рак товстої і прямої кишки — 
другий за поширеністю вид раку і друга провідна причина смерті. Суттєвий ріст 
ризику захворюваності на КРР відзначається після 50 років і подвоюється в 
кожну подальшу декаду життя. Основний контингент - особи працездатного 
віку, переважно від 40 до 60 років. Рак товстої кишки частіше діагностують у 
жінок, а рак прямої кишки — у чоловіків. Ризик розвитку КРР в європейській 
популяції протягом усього життя у чоловіків становить 6,0 %, у жінок — 5,8 % 
[5]. 

Частота виконання оперативних втручань на товстій кишці, які 
завершуються формуванням колостоми досягає 60 % від усіх пацієнтів. 
Радикальне лікування можливе майже в 90 % випадків. Стійке виліковування 
підвищилося з 10 до 50 %, а 5-річна виживаність після радикального лікування 
становить, за даними різних авторів, від ЗО до 90 % [1]. 

Мета роботи: вивчити на основі літературних джерел функціональні 
розлади, які виникають в організмі людини при оперативних втручаннях з 
приводу колоректальної онкопатології та проаналізувати особливості 
використання реабілітації при таких станах. 
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукових 

літературних джерел. 
Основні результати. Термін «стома» (ostomy - грец.) означає хірургічно 

утворений отвір, що з'єднує просвіт внутрішнього органу з поверхнею тіла. На 
сьогоднішній день відомо більше трьохсот методів формування стом. Наявність 
такої великої кількості способів колостомії, постійне впровадження нових 
технологій, лікарських засобів і способів операцій теоретично дозволяє сьогодні 
досягти реальних успіхів у поліпшенні віддалених і функціональних результатів, 
однак практика показує іншу картину - більшості онкологічних хворих в Україні 
довічно встановлена група інвалідності, а самі оперативні втручання 
супроводжуються значним показником ранніх та пізніх параколостомічних 
ускладнень (1ЖСУ), які суттєво ускладнюють та погіршують якість житгя 
стомованих пацієнтів [3, 4]. 

Незважаючи на запропоновану велику кількість методик формування 
колостом, показники ГІКСУ залишаються високими [3]. 

Правильно сформована стома повинна виконувати свої функції, не 
посилюючи, а полегшуючи стан хворого. Однак здається проста на перший 
погляд операція - накладення кишкової стоми, може супроводжуватися різними 
технічними помилками, що призводить до широкого спектру ускладнень - від 
мінімальних до важких, іноді із загрозою життю пацієнта. Ускладнення, які 
пов'язані зі стомою зазвичай прийнято класифікувати, як ранні та пізні, 
пов'язані або не пов'язані з методикою накладання стоми, а також на 
ускладнення, що вимагають хірургічної корекції, і т і , які можуть бути куповані 
методами консервативної терапії [6, 8]. 

Розвиток ускладнень не тільки впливає на безпосередній результат 
хірургічних втручань, а й значно погіршує віддалені результати лікування. 
Ускладнення колостоми є однією з основних причин виражених функціональних 
порушень діяльності кишківника, вони ускладнюють медичну, фізичну, 
психологічну та соціальну реабілітацію колостомованих [3]. 

За даними літературних джерел параколостомічні ускладнення виникають у 
25,5-90,1 % пацієнтів. При проведенні операцій часто виникають ускладнення 
раннього післяопераційного періоду. Так, дефекти та порушення цілісності швів 
стоми становлять 6-25 %, кровотечі та нагноєння післяопераційної рани - 26-60 
% (Васютков В. Я., Панков С. М., Блохин В. Н , 2000; Rullier Е., Le Toux N., 
Laurent C.,et al., 2001). До ранніх колостомічних ускладнень також відносять 
набряки колостоми, які спостерігається практично в усіх хворих та самостійно 
регресують за 3-4 доби, параколостомічні дерматити — у 2,5-6,8 %, 
параколостомічні абсцеси та флегмони - в 1,4-6,3 %, ретракції і некрози 
колостоми — у 0,75-6,6 %, параколостомічні нориці — до 4,5 % та інші [2]. 

За даними низки авторів частота ускладнень в параколостомічній зоні 
становить 28-30 % в ранньому післяопераційному періоді і прогресивно 
збільшується в пізньому післяопераційному періоді до 90,7 %, в разі відсутності 
профілактики виникнення чи прогресування ранніх параколостомічних 
ускладнень [6]. 

Одним з найбільш частих пізніх ускладнень після операції з формування 
стоми є параколостомічна грижа (5,8-50,8 % випадків), яка іноді 
супроводжується постійним болем. Найчастіше вона зустрічається у людей з 
колостомою, приблизно у 30 % з числа прооперованих. Симптоматика грижі 
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варіюється від відчуття легкого фізичного дискомфорту через біль при 
розтягуванні тканин до порушення прохідності стоми через здавлювання, що 
може призвести до серйозних, а часом і до загрозливих життю, ускладнень. У 
важких випадках випинання або видима пухлина, яку важко приховати під 
одягом, може заподіювати стомованим страждання, не кажучи вже про 
естетичну сторону справи [2]. 

Такі пізні ускладнення, як рубцеве звуження (стеноз або стриктура 
колостоми) та параколостомічні свищі або абсцеси пов'язані з інфікуванням 
параколостомічного простору, і, як наслідок подальшим розростанням сполучної 
тканини і формуванням колоїдних рубців. 

Випадання кишки та рефракція стоми зустрічається при трьох типах стом: 
колостома, ілеостома і уростома. Випадання кишки пов'язане з залишенням в 
черевній порожнині великої престомальної частини товстої кишки. Кишка 
зазвичай дуже рухлива і може "вивертатися навиворіт" через отвір колостоми в 
наслідок підвищеного внутрішньочеревного тиску, частого метеоризму 
кишківника, вживання грубої їжі, що підсилює перистальтику або ж надто 
раннього чи постійного носіння калоприймачів. Однією з причин також може 
бути носіння бандажів з еластичними тканинами, що сильно стискають черевну 
порожнину, не правильне вдягання або часові режими носіння цих бандажів. 

Наявність чи прогресування ПКСУ означає, що звільнивши пацієнта від 
основного страждання виникають нові умови життя, адаптацію до яких кожен 
проходить індивідуально, причому шлях цей може бути важким і тривалим. 
Повернути людини до звичайного способу життя або наблизити його до цього 
стану, нарешті, допомогти йому знайти інше гідне місце в суспільстві - все це 
завдання психологічної, соціальної та фізичної реабілітації. 

Зменшення частоти виникнення, запобігання розвитку чи прогресування 
ПКСУ можливо лише при дотриманні стандартизованих принципів 
доопераційного, інтраопераційного, раннього післяопераційного та після 
стаціонарного ведення пацієнтів з врахуванням особливостей та етапів 
реабілітації [1]. 

Таким пацієнтам важливо повірити у свої сили та можливості. Важливо 
правильно пояснити та навчити пацієнта керувати своїм здоров'ям, вміти 
поводитись зі стомою, знати анатомічні особливості свого організму, вміти 
розпізнавати предвісники випорожнення чи метеоризму для того щоб адекватно 
на них зреагувати не створивши тим самим ні собі психологічного дискомфорту 
ні спровокувати негативне відношення від оточуючого середовища 
(співробітників, сусідів у громадському транспорті, родичів тощо). 

Ефективна реабілітація забезпечує успіх соціалізації пацієнтів, що 
особливо актуально для стомованих хворих, які є однією з найбільш 
дезадаптованих груп інвалідів. Відсутність єдиного підходу до реабілітації 
стомованих хворих призводить до високого рівня виходу на інвалідність та 
значних економічних проблем пов'язаних з соціальними виплатами, 
забезпеченням реабілітаційними засобами та інше [1,9]. 

Правильно спланований реабілітаційний процес сприяє повернення до 
попереднього виду діяльності пацієнта, або ж його видозміни залежно від 
загального стану здоров'я та умов праці, які були на попередньому робочому 
місці [7]. 
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Робота з такою нозологічною групою повинна здійснюватись 

мультидисциплінарною командою з обов'язковим дотриманням основних 
принципів лікування та реабілітації. Основними принципами реабілітації 
онкологічних хворих, є рання діагностика і максимально ранній початок, 
безперервність та паралельність лікувальних та реабілітаційних втручань, 
комплексність та індивідуальність підходу, використання різноманітних засобів 
фізичної реабілітації, для відновлення або ж компенсації функції оперованого 
органу і т.д. [1, 10]. 

Колостомія, зігравши свою основну роль, часто стає причиною зниження 
якості життя хворого, його інвалідності, вимагає застосування спеціальних 
засобів і пристосувань по догляду за колостомою (калоприймачі) та відповідно 
матеріальних витрат для їх придбання. Головними негативними явищами, які 
спостерігалися у стомованих хворих, є обмеженість фізичних та життєвих 
запитів, емоційного та рольового функціонування і психологічні розлади, що 
порушує звичний спосіб життя [7]. 

Аналізуючи дані соціологічного опитування виявлено, що пацієнти зі 
стомою часто зазнають обмежень у самообслуговуванні та переміщенні (73,4 %). 
Це, безумовно, пов'язано з наявністю стоми, догляд за якою відноситься до 
самообслуговування. Дослідження здатності до самостійного пересування, куди 
включені самостійне та безперешкодне переміщення в просторі, виконання 
побутової, суспільної, професійної діяльності в ході опитування показало, що 
практично 68,1 % респондентів відчуває труднощів у сфері переміщень, які 
пов'язані з наявністю стоми, кало- та сечоприймачів, наявність яких обмежує їх 
у здатності переміщатися на далекі відстані, тривалі у часі, без можливості 
дотримуватись повноцінної гігієни [7, 9]. 

Потрібно пам'ятати, що життя зі стомою - це не хвороба. Але оперований в 
перший рік після операції, повинен навчитися жити зі стомою, пристосуватися 
до неї. І це не тільки проблема догляду за стомою, але і психологічна і фізична 
адаптація. 

Реабілітацію стомованих пацієнтів слід починати вже на 
передопераційному етапі. Це не тільки дозволяє зменшити число небажаних 
наслідків операцій, а й забезпечує успішність всіх наступних реабілітаційних 
заходів [7]. 

Формування реабілітаційних програм повинно починатись з визначення 
індивідуальних цілей і завдань реабілітації, вони залежатимуть від конкретного 
етапу та періоду реабілітації, а також від ступеня реабілітаційної зрілості 
пацієнта. 

У реабілітації стомованих людей в першу чергу необхідно звертати увагу 
на те щоб надати пацієнтам найбільш повну інформацію про захворювання, 
можливі ускладнення та уявлення про зміни, які можуть наступити в організмі 
внаслідок перенесеної операції. 

Важливо навчити способам психологічного і фізіологічного самоконтролю 
(дієта, розподіл фізичних навантажень, аутотренінг), правилам гігієни і техніці 
догляду за стомою, основам здорового способу життя. Важливо щоб пацієнти 
розуміли анатомічні особливості випорожнення, вміли адекватно реагувати на 
фізичні чи функціональні порушення по мірі їх виникнення, повинні знати як 
можна дозувати чи розподіляти фізичну працю. Пацієнти повинні самостійно 
вдягати, замінювати чи знімати кало приймачі. 
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Необхідно навчити пацієнта керувати своїм фізичним станом, 

адаптовуватись до нового стану організму. Пацієнт повинен знати покази та 
протипокази до різного роду та видів діяльності. Так, пацієнти зі стомою мають 
застереження до фізичної праці важкої та середньої тяжкості, вимушених 
положень тіла, до значного нервово-емоційного перенапруження тощо. 

При реабілітаційному плануванні необхідно враховувати способи адаптації 
організму, до яких відносяться дотримання дієти, режиму праці та відпочинку. 
Пацієнт зі стомою повинен володіти знаннями про засоби гігієнічного догляду, 
про реабілітаційно-ортопедичні пристосування, які можуть полегшити цей 
догляд. Це дозволить контролювати функцію кишківника, допоможе адаптувати 
пацієнта до нового стану організму, дасть відчуття надійності і захищеності. Без 
вирішення фізіологічних проблем ні про яку психологічну і, тим більше, 
соціальну адаптацію не може бути й мови [1,7]. 

Суттєве значення у процесі реабілітації пацієнтів зі стомою відводиться 
ролі сімейної підтримки. При проведенні реабілітаційних заходів необхідно 
розглядати пацієнта і його сім'ю як єдине ціле. Багато дослідників відзначають 
існування кореляції між рівнем стресу у пацієнта і у його найближчих родичів. 
Потрібно пам'ятати, що сім'я не здатна надати необхідну підтримку пацієнтові, 
якщо сама перебуває в стані кризи. Потрібно підготувати пацієнта і його сім'ю 
до самостійного вирішення проблем, які виникають. Родичі переживають стрес 
разом з пацієнтом і також потребують допомоги. У таких ситуаціях доцільно 
залучати до реабілітаційної програми представників громадських організації, які 
працюють з такими категоріями пацієнтів [7, 9]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, обмеження 
життєдіяльності, що виникають у зв'язку із наслідками операції, зменшуються в 
ході реалізації комплексної багаторівневої реабілітаційної допомоги. 
Реабілітація пацієнтів зі стомою - це тривалий багаторівневий процес, до 
реалізації якого повинна бути залучена мультидисциплінарна команда фахівців 
(лікарі, реабілітологи, психологи, соціальні працівники, представники 
громадських організацій та інші). Кінцевою метою реабілітаційної програми 
повинно бути відновлення працездатності стомованих пацієнтів до рівня, що 
передував операції, за винятком важкої фізичної праці. 
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АНОТАЦІЇ 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З КОЛОСТОМОЮ 
Ольга Бас 

Львівський державний університет фізичної культури 
Зростання колоректальної патології супроводжується постійним збільшенням кількості 

пацієнтів з колостомою. В статті проаналізовано оперативні втручання при колоректальних 
патологіях, ускладнення, які виникають при проведенні колостомії. Доведено, що реабілітація 
є невід'ємною складовою мультидисциплінарного впливу на пацієнта з колостомою для 
повернення до активної життєвої позиції та покращення загальної якості життя. 

Ключові слова: колостома, параколостомічні ускладнення, реабілітація, якість життя. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С КОЛОСТОМЫ 
Ольга Бас 

Львовский государственный университет физической культуры 
Рост колоректальной патологии сопровождается постоянным увеличением количества 

пациентов с колостомой. В статье проанализированы оперативные вмешательства при 
колоректальных патологиях, осложнения, возникающие при проведении колостомии. 
Доказано, что реабилитация является неотъемлемой составляющей мультидисциплинарного 
воздействия на пациента с колостомой для возвращения к активной жизненной позиции и 
улучшения общего качества жизни. 

Ключевые слова: колостома, параколостомични осложнения, реабилитация, качество 
жизни. 

FEATURES REHABILITATION OF PATIENTS WITH COLOSTOMY 
Olga Bass 

Lviv State University of Physical Culture 
Growth of colorectal pathology accompanied by a constant increase in the number of patients 

with colostomy. This paper analyzes the surgery in colorectal pathology, complications arising during 
colostomy. We prove that rehabilitation is an integral part of multidisciplinary impact on a patient 
with colostomy to return to active life position and improving the overall quality of life. 

Key words, colostomy, parakolostomy complications, rehabilitation, quality of life. 
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