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Тема: Фізична реабілітація при серцевій недостатності 

 

Однією з необхідних умов успішного економічного й соціального 

розвитку держави є високий рівень здоров'я і працездатності всього 

суспільства. В першу чергу – це зміцнення здоров'я та зниження 

захворюваності дітей і підлітків – майбутнього трудового та інтелектуального 

потенціалу країни, оскільки їх здоров’я – це майбутнє нації і найбільш 

важливий ресурс будь-якого суспільства. Адже стан здоров’я населення займає 

провідне місце у системі цінностей будь-якої цивілізованої країни. 

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є одним з кінцевих етапів 

безперервного розвитку ССЗ, а також ускладненням більшості з них, що 

передчасно призводить до інвалідності, зниження якості життя (ЯЖ) та смерті. 

Саме ХСН призводить до порушення у стані здоров'я, обмеження 

життєдіяльності та необхідності соціального захисту хворих дітей.  

Поширеність серцевої недостатності (СН) у багатьох розвинутих країнах 

світу перетворилася на найбільш важливу медичну та соціальну проблему. За 

даними Педіатричного Кардіоміопатичного Регістру США, за 5 років 

помирають до 50% дітей із СН. Смертність госпіталізованих дітей з СН 

залишається високою. Так, госпітальна смертність становить 7%, що навіть 

перевищує показник у госпіталізованих дорослих з СН – 4%.  

Кількість пацієнтів із клінічно вираженою ХСН в Україні на 2012 рік 

наближалася до 2 млн. людей. У нашій країні статистика (дорослих і дітей) 

щодо захворюваності, поширеності ХСН, госпіталізації, пов’язаної з ХСН, та 

смертності від неї  не ведеться. Проте лише окремі повідомлення свідчать про 

картину розповсюдження ХСН. Від ХСН страждає близько 1,5-2% усього 

населення земної кулі. 

Щодо визначення СН та ХСН існують різні думки, що представлені у 

табл. 1 та табл. 2. 

 

 

 



Таблиця 1 

Тлумачення терміну «серцева недостатність» 

Автор Тлумачення 
Г.І. Лисенко, 

О.Б. Ященко, 

М.В. Олійник (2002)  

неспроможність серця при відсутності зниження об’єму циркулюючої 

крові та рівня гемоглобіну забезпечувати кров’ю тканини відповідно до 

їх метаболічних потреб у стані спокою та/або при помірних фізичних 
навантаженнях 

Європейське 

товариство кардіологів 

(2008) 

це клінічний синдром, що має такі ознаки: симптоми серцевої 

недостатності (задишка у спокої або при фізичному навантаженні і/або 

слабкість), затримка рідини (застій у легенях або набряк гомілок), 
об’єктивні докази структурної або функціональної патології серця в 

стані спокою. 

В.А. Візер (2011) патологічний стан, в основі якого лежить порушення структури, функції 
та нейрогуморальної регуляції серцево-судинної системи, що призводить 

до неадекватної перфузії органів і тканин незалежно від їх метаболічних 

потреб. 

В.В. Селіванов, 
А.С. Михайлова у 

співавт. (2011)  

прогресуючий синдром, який суттєво впливає на працездатнiсть та якість 
життя. 

В.М. Ждан, 

Л.М. Шилкіна у 
співавт. (2012) 

патофізіологічний стан, при якому серце внаслідок порушення насосної 

функції не може задовольняти потреби метаболізму тканин. 

Рекомендації 

з діагностики та 
лікування 

ХСН (2012) 

стан, при якому насосна функція серця, за відсутності зниження тиску 

наповнення шлуночків, не може забезпечити постачання тканин киснем 
відповідно до потреб їх метаболізму. 

А.Н. Беловол, 

И.И. Князькова у соавт. 
(2014)  

клінічний і прогресуючий  синдром, який суттєво впливає на 

працездатнiсть та якість життя. 

Д.М. Сурков, 

В.І. Снісарь (2015)  

клінічний синдром, який може ускладнювати критичні стани 

найрізноманітнішої етіології. 

Вікіпедія (2017)  патологічний стан, який настає в результаті 

різноманітних захворювань серця, що зменшують насосну функцію 

серця, наслідком чого є недостатня циркуляція крові в організмі людини, 
причиною чого є дисбаланс між гемодинамічними потребами організму 

та можливостями серця 

Рекомендації 
з діагностики та 

лікування 

ХСН (2017) 

клінічний синдром із характерними скаргами (наприклад, задишка, 
набряк кісточок, слабкість), що можуть супроводжуватися певними 

об’єктивними ознаками (наприклад, збільшеним тиском в яремних венах, 

крепітацією у легенях, периферійними набряками) 

Визначення ХСН за різними джерелами дещо відрізняються і подані у табл.2. 

Таблиця 2 

Тлумачення терміну «хронічна серцева недостатність» 

Автор Тлумачення 
Г.І. Лисенко, 
О.Б. Ященко, 

М.В. Олійник (2002)  

складний клінічний синдром, який може виникати внаслідок будь-якої 
серцевої патології і характеризується дисбалансом між гемодинамічною 

потребою організму та можливостями серця, хронічною гіперактивацією 

нейрогормональних систем і проявляється задишкою, серцебиттям, 

підвищеною втомлюваністю, обмеженням фізичної активності та 
надмірною затримкою рідини в організмі. 

Асоціація дитячих 

кардіологів Росії (2010)  

синдром, який розвивається в результаті різних захворювань серцево-

судинної системи, що призводять до нездатності серця забезпечити 
системний кровообіг, адекватний метаболічним потребам організму, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5


супроводжується внутрішньо-серцевими і периферійними 

гемодинамічними порушеннями, структурною перебудовою серця, 
порушеннями нейрогуморальної регуляції кровообігу, застійними 

явищами в великому і / або малому колі кровообігу. 

В.М. Ждан, 
Л.М. Шилкіна, 

М.Ю. Бабаніна у 

співавт. (2012)  

клінічний синдром, типовими ознаками якого є прогресуючі зниження 
толерантності до фізичних навантажень, затримка в організмі рідини та 

зменшення тривалості життя. 

Рекомендації 
з діагностики та 

лікування 

ХСН (2012)  

синдром, типовими рисами якого є зниження толерантності до фізичних 
навантажень, затримка рідини в організмі, прогресуючий характер та 

обмеження тривалості життя. 

Вікіпедія (2017) [ клінічний синдром з прогресуючим характером, типовими рисами якого 
є зниження толерантності до фізичних навантажень, затримка в організмі 

рідини і обмеження тривалості життя. 

Серцева недостатність як клінічний синдром, спричинений 

патологічними змінами серцевого м’язу, характеризується специфічними 

гемодинамічними, нейрогормональними та нирковими змінами. Слід 

зауважити, що практично при кожній серцевій недостатності спостерігається 

одночасне порушення як систолічної, так і діастолічної функції серця.  

При ХСН характериним є наявність водночас ознак правошлуночкової та 

лівошлуночкової недостатності, ніж «чистих» форм [8], як це буває при гострій 

СН.  

У табл. 3 наведено порівняльну характеристику проявів 

правошлуночкової та лівошлуночкової серцевої недостатності.  

Таблиця 3 

Класифікація серцевої недостатності (за Н.О. Бєлоконь, 1987) 

Стадія Лівошлуночкова Правошлуночкова 
І Ознак СН немає, але вони виявляються після навантаження у вигляді тахікардії або 

задишки 

ІІА ЧСС і ЧД збільшені відповідно на 15-30% і 

30-50 % відносно норми 

Печінка виступає на 2-3 см з-під реберної 

дуги 

ІІБ ЧСС і ЧД збільшені відповідно на 30-50% і 

50-70%; можливі акроціаноз, нав’язливий 

кашель, вологі дрібнопухирцеві хрипи в 
легенях 

Печінка виступає на 3-5 см з-під реберної 

дуги, набухання вен шиї 

ІІІ ЧСС і ЧД збільшені відповідно на 50-60% і 

70-100% відносно норми; клініка 

переднабряку і набряку легень 

Гепатомегалія, набряковий синдром 

(набряки на обличчі, ногах, гідроторакс, 

гідроперикард, асцит) 

Якість життя відображає важкість перебігу синдрому (стадію ХСН) та 

функціональні можливості організму (ФК за NYHA). Стадія СН відображає 

етап клінічної еволюції даного синдрому і базується на структурі та 

ушкодженні серцевого м’яза, в той час як функціональний клас пацієнта є 



динамічною характеристикою, що може змінюватись під впливом лікування і 

його тяжкість ґрунтується на симптомах і фізичній спроможності.  

Тому, для співставлення стадійності процесу та функціональних 

можливостей пацієнта у табл. 4 зображена порівняльна характеристика 

класифікацій ХСН. 

Таблиця 4 

Класифікація хронічної серцевої недостатності 

Стадії ХСН 

(за М.Д. Стражеска, В.Х. Василенка, 

1935) 

Функціональні класи СН 

(NYHA, 1964) 

І Початкова стадія. У спокої гемодинаміка 
і функції органів не порушені. Прихована 

серцева недостатність. Безсимптомна 

дисфункція ЛШ. 

І Обмеження фізичної активності немає. 
Звичайне фізичне навантаження не викликає 

надмірного стомлення, серцебиття або 

задишки. 

ІІА Клінічно виражена стадія. Порушення 

гемодинаміки в одному з кіл кровообігу 

виражені помірно. 

 

ІІ Незначне обмеження фізичної активності. У 

стані спокою самопочуття добре, проте 

звичайне фізичне навантаження викликає 

надмірну втому, серцебиття або задишку. 

ІІБ Важка стадія. Виражені зміни (глибокі 

порушення) гемодинаміки в обох колах 

кровообігу. Потерпає уся серцево-
судинна система. 

ІІІ Суттєве обмеження фізичної активності. У 

стані спокою самопочуття добре, проте 

невелике фізичне навантаження викликає 
надмірну втому, серцебиття або задишку. 

ІІІ Кінцева стадія. Різко виражені порушення 

гемодинаміки. Стійкі зміни обміну 

речовин та функцій органів, незворотні 
зміни структури тканин та органів-

мішеней (серця, легенів, судин, головного 

мозку, нирок). 

ІV Нездатність витримати будь-яке фізичне 

навантаження без погіршення самопочуття. 

Симптоми 
СН у стані спокою. 

Початкова СН (І стадія) може проявлятися лише при фізичному 

навантаженні (задишка, тахікардія тощо). А толерантність до ФН прогресивно 

знижується і задишка з’являється при все менших навантаженнях. 

Американська асоціація серця (American Heart Association, АНА) 

зазначає, що передумовою успішного лікування є готовність пацієнта, чи його 

опікуна, керувати цим станом. План лікування за АНА включає: 

 зміни у способі життя (контроль маси тіла, уникнення алкоголю, 

курування стресами, адекватний відпочинок та сон, контроль артеріального 

тиску (АТ) та ін.); 

 медикаменти; 

 хірургічне втручання; 

 фізичні тренування.  



Поточні рекомендації громадської охорони здоров'я США стверджують, 

що всі люди старше 2 років повинні тренуватись на витривалість у сукупності 

30 хв помірної інтенсивності в більшості (переважно всі) днів тижня, а 

Американська Асоціація Серця рекомендує для дітей щонайменше 60 хв роботи 

помірної інтенсивності. 

Як зазначається, основним для вибору режиму ФН пацієнтам з ХСН є 

визначення їх вихідної толерантності за допомогою тесту 6хх. Він є доступним 

і для застосування серед дітей. Однак, оцінити результати тесту за пройденою 

відстанню відповідно до класифікації СН, прийнятої IV Національним 

конгресом кардіологів України в 2002 році можна лише для дорослого 

населення. Оскільки І-ому ФК СН відповідала дистанція від 426 до 550 м, ІІ-

ому ФК СН – від 301 до 425 м, ІІІ-ому ФК СН – 151 до 300 м, IV-ому ФК СН 

– менше 150 м. Так, якщо при 6-хвилинній ходьбі пройдена дистанція менше, 

ніж 300 м, це вказує на несприятливий прогноз захворювання. В залежності від 

отриманого ФК за результатами тесту 6хх, залежить подальша тактика 

призначення ФН (рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Обсяг фізичних навантажень для пацієнтів з хронічною серцевою 

недостатністю І-ІV функціональних класів 

 

 

 

I ФК 

вправи для малих і великих груп м’язів з обтяженням, 

ходьба, біг на місці, 
виконання вправ на велоергометрі, спіро-

велоергометрі, тредмілі з нулевим навантаженням,  

плавання брасом 

 

IІІ ФК 

дихальні вправи,  
вправи для малих і великих груп м’язів, 

ходьба,  

виконання вправ на велоергометрі, спіро-

велоергометрі, тредмілі з нулевим 

навантаженням 

IІ ФК 
вправи для малих і великих груп м’язів з обтяженням, 

виконання вправ на велоергометрі, спіро-

велоергометрі, тредмілі з нулевим навантаженням 

 

IV ФК 
дихальні вправи,  

вправи для малих груп м’язів 

Осяг фізичного навантаження 

змінюється відповідно до змін ФК 

ХСН (за результатами тесту  

6-хвилинної ходьби) 
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