
YOUNG SPORT SCIENCE  МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА 
OF UKRAINE. 2014. V.3. P. 48-52  УКРАЇНИ. 2014. Т.3. С. 48-52 
   

  

© Бурдаєв К., 2014 

УДК 615.825:616.37:616-089.168 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ПРООПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ 

 

Кирило БУРДАЄВ 
 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 
 

Анотація. Роботу присвячено розробці періодизації та алгоритму реабілітаційних заходів при опе-
ративних втручаннях з приводу гострого панкреатиту. Визначено ускладнення, що виникають після про-
ведення оперативного втручання, та динаміку стану пацієнтів після оперативного втручання. На базі даних 
констатувального експерименту виокремлено три періоди фізичної реабілітації та 5 рухових режимів, чо-
тири з яких належать до лікарняного періоду реабілітації. Розглянуто методи контролю за ефективністю 
процесу фізичної реабілітації. 
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Постановка проблеми. За останні 10–15 років кількість установлених діагнозів «гост-
рий панкреатит» зросла у 2–3 рази за різними даними дослідників. В Україні останніми рока-
ми захворюваність на гострий панкреатит становила 5,2 – 5,9 на 10 000 населення й упевнено 
посідала третє місце серед гострих запальних захворювань органів черевної порожнини, по-
ступаючись лише гострому апендициту та гострому холециститу. В останні 3 – 5 років ГП 
впевнено займає другу сходинку після гострого холециститу [4, 5]. Гострий панкреатит – асе-
птичне запалення підшлункової залози з можливим втягненням у процес навколишніх тка-
нин, розвитком некрозу, дегенерації залози та позаочеревної клітковини, поліорганною недо-
статністю. Гострий панкреатит за етіологією поділяють на первинний та вторинний, у своїй 
роботі ми розглядаємо саме первинний гострий панкреатит. Найбільшими проблемами після 
проведення оперативного втручання з приводу гострого панкреатиту є значне порушення ро-
боти серцево-судинної, травної та дихальної систем, а також наявність механічних ушкоджень, 
отриманих під час операції [4, 5, 6]. Велика поширеність цього захворювання і високий рівень 
інвалідізації після нього вимагають формування стратегії відновного лікування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Медичній проблемі гострого панкреатиту на 
цей момент приділяється дедалі більше уваги, але в галузі фізичної реабілітації є тільки оди-
ночні публікації щодо застосування окремих методів фізичної реабілітації при консерватив-
ному й оперативному лікуванні гострого панкреатиту. У роботах медичного спрямування в 
різних аспектах зазначається про необхідність застосування методів фізичної реабілітації, зо-
крема лікувальної фізичної культури, масажу та фізіотерапії, що дозволяють значно підвищи-
ти ефективність відновного лікування цього контингенту хворих [1, 2, 3]. Разом із тим не іс-
нує фундаментальних розробок, в яких наводиться алгоритм застосування фізичної реабіліта-
ції при гострому панкреатиті, що підтверджує актуальність нашого дослідження. 

Зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями: Дослідження вико-
нано згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011 – 2015 рр. за темою “Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з 
урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторно-пристосувальних реакцій 
на м'язову діяльність”, номер держреєстрації 0111U001170, яка базується на результатах по-
передньої НДР «Удосконалення засобів та методів фізичної реабілітації дорослих і дітей з об-
меженими фізичними спроможностями”, яка виконувалась упродовж 2006 – 2010 рр. 

Мета дослідження – підвищення ефективності застосування методів і засобів фізичної 
реабілітації прооперованих з приводу гострого панкреатиту, шляхом організації відновного 
процесу. 

Завдання дослідження: 
1. Розробити періодизацію застосування методів і засобів фізичної реабілітації постопе-

раційних хворих, прооперованих із приводу гострого панкреатиту. 
2. Розробити алгоритм застосування реабілітаційних заходів постопераційних хворих 

прооперованих з приводу гострого панкреатиту 
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3. Визначити основні методи контролю за ефективністю запропонованої програми реа-
білітації. 

Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічний експери-
мент, медико-біологічні методи дослідження, клініко-лабораторні методи, методи математич-
ної статистики. 

Міжнародні дослідження з проблем гострого панкреатиту свідчать, що в містах найчас-
тішою причиною виникнення захворювання (у 35 – 60%) є зловживання алкоголем, у сільсь-
кій місцевості переважає панкреатит, зумовлений жовчнокам’яною хворобою. Серед інших 
причин – травматичні ушкодження безпосередньо самої підшлункової залози і значні ура-
ження інших тканин і органів, зокрема опікові і променеві; хірургічні втручання на органах 
біліопанкреатодуоденальної зони; кардіохірургічні втручання з використанням штучного кро-
вообігу, що призводить до реґіонарної ішемії ПЗ; вживання різноманітних ліків і отрут (отру-
єння); низка важких інфекційних захворювань; паразитарні й пухлинні обструкції, а також 
вроджені аномалії розвитку протокової системи органа; атеросклеротичні ураження судинної 
системи залози; гіперпаратиреоз; деякі дисметаболічні порушення [1, 2, 3]. 

Організація дослідження. Експериментальне дослідження проводилися на базі кому-
нального закладу „Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги” Дні-
пропетровської обласної ради” м. Дніпропетровська у відділеннях хірургічного профілю та па-
латах інтенсивної терапії реанімаційного відділення. 

У результаті дослідження було обстежено 60 пацієнтів із діагнозом гострий панкреатит 
(первинний), серед яких 50 чоловіків і 10 жінок, усі пацієнти були другого зрілого віку (35–60 
років). Дослідження проводились впродовж усього знаходження пацієнтів у стаціонарі, піз-
ніше в амбулаторних умовах. 

Результати дослідження. У пацієнтів були найпоширенішими такі ускладнення диха-
льної системи: порушення частоти дихання (100%), зменшення ЖЄЛ (100%), порушення ри-
тму дихання (95%), пневмонія (60%); серцево-судинної системи: порушення ЧСС (100%), по-
рушення ЦВТ (100%), гіпотензія (100%), лейкоцитоз (80%), гемодинамічно незначущі пору-
шення кровообігу по черевній аорті та її гілках (75%), порушення венозного відтоку (75%), 
гемодинамічно значущі порушення кровообігу по черевній аорті та її гілках (25%); травної 
системи: порушення перистальтики кишківника (100%), зростання показників амілази у крові 
та сечі (100%), порушення виділення ферментів (100%), наявність конкрементів у жовчному 
міхурі та протоках (60%). Уанслідок механічних операційних втручань і первинного захво-
рювання спостерігалося порушення екскурсії грудної клітини (100%), роботи міжреберних 
м’язів і діафрагми (100%), ослаблення м’язів тулуба та кінцівок (100%), підвищення тонусу 
м’язів грудей черевного пресу та спини (100%), болі в ділянці операційного розрізу (100%). 

Усім обстежуваним робили хірургічний доступ через серединну лапоротомію, відповід-
но були розрізані великі групи м’язів черевного пресу, що має свою специфіку підчас побудо-
ви програми реабілітації. 

На нашу думку, фізична реабілітація постопераційних хворих, прооперованих із приво-
ду гострого панкреатиту має два основних напрямки: власне фізичної реабілітації і психоло-
гічної адаптації до фізичних вправ. Психологічна адаптація для цих пацієнтів є дуже важли-
вою компонентою,оскільки захворювання є важким і залишає сильний відбиток на психології 
пацієнта, відповідно переконання пацієнта та його родини щодо необхідності використання 
засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні набуває особливої важливості. 

На основі проведених досліджень щодо фізичного та психологічного стану пацієнтів 
весь процес фізичної реабілітації цих пацієнтів можемо поділити на чотири основні періоди: 
ранній післяопераційний, перехідний (середній) післяопераційний, віддалений післяоперацій-
ний (період резидуальних явищ), переважно пацієнтів виписують із лікарні після закінчення 
перехідного післяопераційного періоду. Найважливішим етапом реабілітації пацієнта є лікар-
няний етап і ми виділили рухові режими хворого у стаціонарі, відповідно прогресуванню фі-
зичного та психологічного стану. 

Ранній післяопераційний період, згідно зі станом пацієнта, можемо поділити на два ре 
жими рухової активності. 
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Режим 1А – починається відразу після проведення операції і триває до трьох днів. Ос-
новним завданням цього режиму є очищення дихальних шляхів від постопераційного ексуда-
ту й запобігання розвиткові пневмонії, а також профілактика тромбозу глибоких вен нижніх 
кінцівок. Рухова активність різко обмежена, цей руховий режим відповідає суворому ліжко-
вому. Допускаються лише мануальні втручання, дихальні вправи та лікування положенням 
для очищення дихальних шляхів і профілактики тромбозу нижніх кінцівок. Дихальні вправи 
застосовуються кожні 3–4 години. Цей режим є найбільш важким для пацієнта, виникає пан-
креатогенний шок, що може призвести до смерті. 

Режим 1Б звичайно розпочинається на 3–4 день і триває до 7–11 дня після операції. Ос-
новними завданнями цього періоду є сприяти швидшому усуненню наслідків застосування 
наркозу, очистити дихальні шляхи, профілактика розвитку пневмонії, активізація функції 
травного тракту та системи дихання, сприяти відновленню вихідних ЧСС та ЧД, сприяти по-
ліпшенню периферичного кровообігу, навчити пацієнта самостійного виконання вправ, роз-
винути вольові якості, поліпшити психоемоційний стан пацієнта. У цьому руховому режимі 
використовуються статичні та динамічні дихальні вправи, ідеомоторні вправи, вправи на дис-
тальні відділи кінцівок, цей руховий режим відповідає суворо ліжковому та ліжковому режи-
му ЛФК. Тривалість занять лікувальною гімнастикою 3–5 хвилин, кількість занять залежить 
від стану пацієнта. Починає застосовуватися легкий масаж, який стимулює роботу кишківни-
ка, сприяє виведенню газів, а також поліпшує периферійний кровообіг. Виконується масаж 
грудної клітки та попереку, а також кінцівок. 

У цьому руховому режимі починають застосовувати фізіотерапевтичні методи лікуван-
ня, а саме місцеву кріотерапію та транскраніальну електроаналгезію для зменшення післяопе-
раційних больових проявів. Застосовується лікувальний масаж комірцевої зони та кінцівок, 
можливе обережне прогладжування на черевній ділянці (індивідуально). 

Перехідний післяопераційний період так само складається з двох рухових режимів. Ре-
жим 2А характеризується початком відносної стабілізації вегетативних процесів в організмі 
та його детоксикацією, в середніх межах починається з 7–11 дня і триває до 15–30 днів з мо-
менту проведення оперативного втручання. Режим 2А характеризується розширенням рухо-
вої активності пацієнтів, серед методів фізичної реабілітації застосовуються ЛФК, масаж і фі-
зіотерапія, цей руховий режим відповідає ліжковому та напівліжковому, рідко палатному ру-
ховим режимам. 

У цьому руховому режимі основними завданнями фізичної реабілітації виступають 
сприяння детоксикації організму, активізація функції травного тракту та системи дихання, 
сприяння відновленню вихідних ЧСС та ЧД, сприяння поліпшенню периферичного кровообі-
гу, навчання пацієнта самостійного виконання вправ, поліпшення психоемоційного стану па-
цієнта. 

Серед форм ЛФК використовуються ранкова гігієнічна гімнастика, самостійні заняття, 
лікувальна гімнастика. Ранкова гімнастика проводиться впродовж 4–10 хвилин залежно від 
стану пацієнта, включає в себе дихальні та вправи для загального розвитку для дистальних 
відділів кінцівок. Самостійні заняття проводяться кожні 4–5 годин і містять дихальні вправи, 
ідеомоторні та вправи для загального розвитку. Лікувальна гімнастика проводиться 2 рази на 
день тривалістю 5–10 хвилин та містить вправи на дихання, вправи для загального розвитку, 
наприкінці періоду починають застосовуватись спеціальні вправи, що частково задіюють м’я-
зи грудей та черевного пресу. Спеціальні вправи призначаються лише індивідуально.  

Масаж застосовується в формі лікувального масажу спини, грудей, здебільшого призна-
чається поверхневий масаж черевної ділянки. Фізіотерапію застосовують на початку періоду 
у вигляді транскраніальної електроаналгезії та місцевої кріотерапії, пізніше додаються низько 
інтенсивна УВЧ-терапія, інфрачервона лазеротерапія, пиття хлоридно-сульфатної натрієво-
кальцієво-магнієвої води, гальванізація (методом індивідуального добору). 

Терміни 2Б режиму дуже нестабільні, для кожного, індивідуально взятого пацієнта, але 
коливаються за усередненими показниками: початок від 15 до 30 дня після операції, закінчен-
ня до 30–50 днів. Звичайно наприкінці цього етапу закінчується перебування пацієнта в ліка-
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рні, й пацієнт переходить на поліклінічний етап реабілітації, але буває, що пацієнтів випису-
ють і на початку цього етапу. Основними завданнями цього рухового режиму є: покращення 
функціонування серцево-судинної, травної та дихальної систем, сприяння поліпшенню пере-
бігу вегетативних процесів, поліпшення фізичного та психологічного стану пацієнта. Руховий 
режим характеризується розширенням форм ЛФК: пацієнтам дозволяється переміщуватися 
по палаті, додається гідрокінезотерапія. Тривалість занять лікувальною гімнастикою збільшу-
ється до 15 на початку режиму і до 30 хвилин наприкінці, зменшується частка дихальних 
вправ, збільшується кількість вправи для загального розвитку та спеціальних. 

Масаж використовується у вигляді лікувального масажу спини, грудей та живота (з обе-
режністю в ділянці післяопераційного шва). Фізіотерапію застосовують у вигляді інфрачер-
воної лазеротерапії, питті хлоридно-сульфатної натрієво-кальцієво-магнієвої води, гальвані-
зації, оксигенотерапії, азотних ван (методом індивідуального добору). 

Період резидуальних явищ характеризуємо, як 3 руховий режим, якому, на початку пе-
ріоду притаманна відносна стабілізація функцій травної, дихальної та серцево-судинної сис-
теми, фізична слабкість та мала працездатність. Завданням цього рухового режиму є загальне 
зміцнення організму, усунення резидуальних явищ захворювання та оперативного втручання, 
нормалізація дихання, нормалізація периферійного кровообігу, підвищення загальної праце-
здатності хворих, нормалізація роботи вегетативної нервової системи. У цьому руховому ре-
жимі найбільшого значення серед методів фізичної реабілітації набуває ЛФК, яка використо-
вується в таких формах: лікувальна гімнастика (заняття 20–45 хвилин щоденно), самостійні 
заняття (10–15 хвилин щоденно), ранкова гігієнічна гімнастика (15–20 хвилин щоденно), лі-
кувальна ходьба та теренкур (тільки індивідуальне призначення й дозування), гідрокінезоте-
рапія (індивідуально). У заняттях лікувальною гімнастикою здебільшого застосовуються спе-
ціальні вправи на зміцнення м’язового корсета тулуба, особливо живота та травмованої діля-
нки (спочатку з обережністю, з униканням натужувань). 

Масаж використовується в формі лікувального масажу спини, грудей та живота, вико-
ристовується паравертебральний масаж. Фізіотерапія використовується здебільшого в формі 
бальнеотерапії та гідротерапії, застосовують електроміостимуляцію. 

У результаті опитування 100 фахівців у галузі фізичної реабілітації та хірургів ми визна-
чили найбільш ефективні за експертним оцінюванням методи дослідження за ефективністю 
відновного лікування, які можна поділити на дві групи: лабораторні та медико-біологічні. До 
лабораторних зараховуємо: визначення рівня ШОЕ, лейкоцитів, еритроцитів, глюкози, альфа-
амілази та ліпази у крові; білку та діастази в сечі. Медико-біологічними вважаємо: вимірю-
вання периметрів грудної клітки: на вдиху, видиху, екскурсії; ЧСС, ЧД, ЦВТ, ЖЄЛ, пробу 
Штанге, пробу Генчі, ММТ, міотонометрія. 

Висновки: 
1. Шляхом проведених досліджень щодо фізичного та психологічного стану пацієнтів 

весь процес фізичної реабілітації пацієнтів, що перенесли опеацію з приводу гострого панкре-
атиту, можемо поділити на чотири основних періоди: ранній післяопераційний, перехідний 
(середній) післяопераційний, віддалений післяопераційний (період резидуальних явищ), що 
поділяються на п’ять рухових режимів. 

2. Розроблено алгоритм застосування методів і засобів фізичної реабілітації при хірургі-
чних втручаннях на підшлункову залозу, з причини гострого панкреатиту. Основою реабілі-
тації слугують ЛФК, масаж і фізіотерапія, дозування та регламентування яких добирається 
згідно з руховим режимом пацієнта на показники його стану. 

3. Шляхом експертного опитування визначено основні методи контролю за ефективніс-
тю запропонованої програми реабілітації, які можна поділити на дві групи лабораторні (кліні-
чні) та медико-біологічні. Найбільш важливими для реабілітологів є такі показники: екскурсія 
грудної клітини, ЧСС, ЧД, ЦВТ, ЖЄЛ, проба Штанге, проба Генча, ММТ, міотонометрія. 

Перспективи подальших досліджень полягають у впроваджені розробленого алгори-
тму фізичної реабілітації в практику та визначення її ефективності. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
ПРООПЕРИРОВАННЫХ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

Кирилл БУРДАЕВ 
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. Работа посвящена разработке периодизации и алгоритма реабилитационных мероприятий 
при оперативных вмешательствах в связи с наличием острого панкреатита. Определены осложнения, которые 
возникают после проведения оперативного вмешательства, и динамика состояния пациентов после оперативного 
вмешательства. На основе данных констатирующего эксперимента выделены три периода физической реабили-
тации и 5 двигательных режимов, четыре из которых относятся к больничному периоду реабилитации. Опреде-
лены методы контроля за эффективностью процесса физической реабилитации. 

 

Ключевые слова: реабилитация, периодизация, алгоритм, острый, панкреатит, массаж, ЛФК, физиотера-
пия. 
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Abstract. The work is devoted to the periodization and algorithm of rehabilitation measures of postoperative pa-
tients with acute pancreatitis. Complications that arise after the surgery, and dynamics of patients after surgery have been 
defined. On the basis of the data referred to experiment we determined three physical rehabilitation periods and 5 motor 
regimes, four of which are related to the hospital part of rehabilitation. We identified methods of monitoring the effective-
ness of the process of physical rehabilitation. 
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