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исследование с целью оценки эффективности влияния предложенных специальных физических 
упражнений на восс , яки перенесли ітановление ходьбы у больных, которые перенесли 
ишемический инсульт. Представлены результаты исследования индивидуальных программ по 
физической реабилитации на восстановление функции ходьбы. Доказана эффективность 
применения специальных физических упражнений для восстановления ходьбы в периоде 
восстановления. 
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The article deals with the question of physical rehabilitation of patients after ischemic stroke in 

the recovery period. The results of studies of individual programs in physical rehabilitation to restore 
function of distance. The efficiency of the use of special exercise for recovery of walking in the 
recovery period. 
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Проблема захворюваності жіночого населення на пухлинні процеси молочної 
залози набула в останні роки особливої актуальності в зв'язку з щорічним 
приростом. На сучасному етапі в терапії пухлин молочної залози фахівці 
застосовують комплексний підхід, який дає найкращі результати, однак 
хірургічний (мастектомія) компонент лікування залишається основним, що в 
майбутньому може призвести до часткової або повної інвалідизації. Невід'ємною 
складовою лікувального процесу пацієнтів усіх нозологій є реабілітація, яка 
трактується, як лікувальний, відновний та профілактичний напрямок медицини, а 
даними ВООЗ визнається, як третій етап комплексного лікування (1-діагностика, 2-
власне лікування) [1, 5, 6]. 

Реабілітація онкохворих - це одна з основних медико-соціальних проблем, яка 
в останні роки починає розвиватись та приваблювати все більше науковців різних 
напрямків (лікарі, психологи, психіатри, ортопеди, соціальні працівники, 
реабілітологи, тощо) [5, 7]. За даними Роберта Джей Кеплена (Robert J Kaplan), ще 
у 1972 було проведено Планову Конференцію Реабілітації Раку, на якій визначено 4 
ключові завдання в реабілітації хворих на рак [8]: психосоціальна підтримка, 
оптимізація фізичного функціонування, професійні рекомендації та оптимізація 
соціального функціонування. Тобто, усі реабілітаційні заходи повинні бути 
спрямовані на відновлення функції, попередження запального процесу та 
утворення щільних рубців, профілактику вторинних ускладнень, адаптацію та 
реадаптацію до життя в домашніх умовах з кінцевою метою відновлення статусу 
особистості [4, 5, 7]. 

Метою нашого дослідження є розробка алгоритму побудови програми 
фізичної реабілітації для жінок, які прооперовані з приводу раку молочної залози 
для швидшого та ефективного відновлення після операції. 

Для досягнення поставленої мети проведено аналіз та узагальнення 
зарубіжної й вітчизняної спеціальної науково-методичної літератури з питань 
фізичної реабілітації. Враховуючи результати аналізу спеціальної літератури, 
вивчення історій хвороби, опитування пацієнток, показання та протипоказання, а 
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також особливості захворювання і перебігу післяопераційного відновлення, ми 
розробили алгоритм га програму фізичної реабілітації для жінок після мастектомії. 

Реабілітаційна програма - це комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, 
термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, 
спрямованих на відновлення та компенсацію порушених аЬо втрачених функцій 
організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених 
у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії. 

Основними складовими реабілітаційної програми є [3]: реабілітаційне 
обстеження для визначення основних проблем; прогнозування результатів 
реабілітаційного втручання; планування реабілітаційного втручання; виконання 
реабілітаційного втручання; оцінювання результатів реабілітаційного втручання та 
порівняння їх з прогнозованими показниками. Кожна складова програми фізичної 
реабілітації повинна визначати зміст наступної складової. Чітка послідовність 
виконання дій дозволяє забезпечити якість реабілітаційного втручання і, як 
наслідок, досягнути позитивного результату [1,3]. 

З метою стандартизації та полегшення розробки індивідуальних програм 
фізичної реабілітації для жінок після мастектомії, ми розробили алгоритм фізичної 
реабілітації (рис.1), який включає в себе кілька етапів. Перший етап - знайомство 
з пацієнткою, збір загального анамнезу та анкетування. В ході збору анамнезу 
визначається вік, стадія захворювання, локалізація пухлини, методи лікування, 
наявність метастазів. Обов'язковим є виявлення загального, фізичний і 
психологічний стану пацієнток, прогнозу розвитку пухлинного процесу та 
можливих ускладнень. 

ЗНАЙОМСТВО З ПАЦІЄНТОМ, ЗБІР АНАМНЕЗУ 1 
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Рис. і Алгоритм процесу фізичної реабічітації жінок після мастектомії 
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Суб'єктивне оцінювання стану пацієнтки визначається на основі інформації 
зібраної зі слів самої пацієнтки, опікунів або родичів та лікуючого персоналу. Цей 
етап є важливим, оскільки активна участь пацієнтки в обстеженні дозволяє 
встановити контакт та мотивувати до подальшого проходження курсу фізичної 

-ТІГТіІІ и . III ІНОЦІІ 
Повноцінне реабілітаційне обстеження повинно включати збір суб'єктивної 

та' об'єктивної інформації щодо стану пацієнтки. Тому, другим етапом є 
проведення реабілітаційного обстеження (рис.2) для визначення вихідного 
фізичного, функціонального та психоемоційного стану. Об'єктивне та коректне 
реабілітаційне обстеження проводиться фахівцем з фізичної реабілітації на основі 
попереднього аналізу історій хвороб з поточним внесенням даних до розробленої 
картки обстеження. До запропонованої картки ввійшли дані анамнезу, набір тестів 
та вимірювань, що дозволяють об'єктивно оцінити стан пацєнта, наявність 
післяопераційних ускладнень, покази та протипокази до фізичної реабілітації, 
загальні скарги пацієнток [1, 5, 6]. 
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Рис. 2 Алгоритм реабілітаційного обстеження жінок після мастектомїі 

Результати реабілітаційного обстеження за розробленою схемою дозволяють 
виявити усі можливі рухові, функціональні та психологічні порушення, 
спрагнозувати та спланувати можливі реабілітаційні втручання, а також визначити 
стратегію подальшої роботи. 

На основі отриманих даних обстеження шляхом чіткого планування 
визначається реабілітаційний прогноз, реабілітаційні мета та завдання, що ми 
вважаємо третім етапом розробки програми. 

З метою побудови ефективної програми фізичної реабілітації дані, отримані 
при реабілітаційному обстеженні, потрібно правильно та фахово інтерпретувати. 
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Потрібно виявиш та описати наявні функціональні порушення, адекватно 
спрогнозувати терміни їх усунення та шляхи реалізації цього. 

Реабілітаційний прогноз - це визначення максимально можливого рівня 
покращення функцій пацієнток і часу, необхідного для досягнення цього рівня. 
Підставою до початку реабілітаційного втручання є сприятливий прогноз, в іншому 
випадку проводяться додаткові обстеження та консультації з метою надання 
я ттрїґиятнпї прябіттяпітінпі" лпппіипги П і Яігігним пряі^і тгтятмйїімм ттппгїїт й я т т ь г л —, * - ~ . - - - - — ,. — - - — .̂;-- - -. ; г. і | • — і - . ^ - - ~ * _ - _ --(•- - ~ -- "».у 
на наявності достатньої та повної інформації про стан пацієнтки. Так, при 
ошсопатології прогностичним фактором виступає результат гістологічного 
дослідження, який вказує на наявність або відсутність метастатичного процесу в 
організмі жінки. Важливим аспектом є вид оперативного втручання, напрям 
операційного розрізу, що може вплинути на терміни відновлення після операції. 
Співпраця з медичним персоналом та лікуючим лікарем дозволяє дізнатись про хід 
операції, можливі ускладнення та вид супровідного медикаментозного, чи 
комплексного лікування. Така інформація є корисною для фахівця з фізичної 
реабілітації при визначенні завдань, пошуку шляхів їх реалізації та подальшого 
індивідуального підходу до кожної пацієнтки окремо. Важливим є також правильне 
оцінювання досягнутих результатів, оскільки іноді, досягнення певного результату 
може носити тимчасовий характер або ж мати тенденцію до переродження певної 
функції у сторону поступового регресу, чи навіть інвалідизації жінки. Часові рамки 
відновлення працездатності особи після мастектомії залежать, як від стану 
функціональні« систем, так і від психологічного настрою. Більшість жінок 
потребує психологічної підтримки, а іноді й втручання, для швидшого повернення 
до соціально-активного життя та відновлення усіх необхідних функцій [2, 4, 5]. 

Максимальну ефективність реабілітаційної програми також важко досягти 
без дотримання основних дрииципів фізичної реабілітації та лікувальної фізичної 
культури [41. 

Перед постановкою конкретних завдань важливо визначити чітку мету 
реабілітаційного процесу. Так, основною метою фізичної реабілітації с допомога 
особі з фізичним порушенням досягти максимального рівня фізичної незалежності, 
сприяти відновленню функціональних порушень, фізичної активності та 
підг отувати до виписки зі стаціонару. 

Метою ж фізичної реабілітації жінок після мастектомії є максимально повне 
відновлення функціональної активності та профілактика виникнення 
постмастектомічних ускладнень [2, 5, 7]. 

Основними складовими реабілітаційного втручання є виокремлення скарг та 
проблем на основі реабілітаційного обстеження, визначення завдань як довго-, так і 
короткотермінових, підбір методів і засобів фізичної реабілітації та визначення 
графіку і форми проведення занять. На основі виявлених скарг', проблем та 
порушень формулюються завдання фізичної реабілітації, які повинні бухи 
індивідуальними, чіткими, досяжними та визначеними у часі. 

Невід'ємною складовою процесу фізичної реабілітації є вміння фахівцем з 
фізичної реабілітації правильно спланувати його. Планування реабілітаційного 
втручання - це формування науково-обірунтованої і зорієнтованої на результат 
стратегії роботи, підбір адекватних методів і засобів, визначення спільно з 
пацієнткою завдань втручання [3]. З метою ефективного планування 
реабілітаційного процесу до вибору пріоритетних завдань варто залучати самих 
пацієнток, що сприятиме виявленню найважливіших проблем та правильній 
послідовності завдань для їх реалізації. 
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Основними довготерміновими завданнями є відновлення основних функцій, 

адаптація та реадаптація жінок до життя у домашніх умовах, відновлення статусу 
особистості та покращення якості життя загалом. 

Для вирішення довготермінових завдань потрібно виокремлювати 
короткотермінові завдання ВІДПОВІДНО до кожного з періодів відновлення. Основні 
реабілітаційні завдання у кожному наступному післяопераційному періоді 
ТТПППИНТГ*ТПТ1,Г<Г ЧЯН гтян нами Ч ТТПГТРПР ЛІ̂ ГУГП ТТРПІПТГЧ/ ТИП зяйр^ттри^т ҐЙ ПЬТТТ ТТГГОИР і'у 
вирішення та послідовність реабілітаційного процесу. Успішне досягнення 
короткотермінових завдань у кожному з періодів сприяє зростанню мотивації 
пацієнтки до фізичної реабілітації. 

Наступним етапом реалізації реабілітаційного процесу є підбір методів і 
засобів фізичної реабілітації та. у подальшому, формування цілісної програми 
фізичної реабілітації. Цей етап зумовлюється завданнями встановленими на основі 
реабілітаційного обстеження, періодом проведення та рівнем рухової активності 
пацієнтки. 

У продовж усіх занять повинен проводитись контроль за станом пацієнток. З 
метою контролю за загальним станом пацієнток та за реакцією організму на фізичні 
навантаження перед початком, під час та після заняття потрібно здійснювати 
оперативний вид контролю, за результатами якого вносяться корективи до 
програми кожного конкретного заняття фізичною реабілітацією. До уваги беруться 
такі показники, як ЧСС, АТ, ЧД та зовнішні ознаки. Поточний контроль 
здійснюється з метою виявлення рівня досягнення завдань не рідше, ніж раз на 5-10 
днів, тут рекомендовано застосовувати клінічні методи дослідження, функціональні 
проби, інструментальні методи та антропометрію. Етапний контроль проводиться з 
метою оцінювання ефективності реабілітаційного курсу. Перед початком всіх 
занять потрібно проводити ретельне обстеження пацієнток і після закінчення 
програми - повторне. 

З метою ефективної реалізації програми фізичної реабілітації для жінок після 
мастектомії потрібно індивідуально визначати критерії проведення занять, до яких 
відносять тривалість, інтенсивність та частоту занять. Умовами визначення даних 
критеріїв є вік, стать, загальний стан здоров'я пацієнтки та результати початкового 
реабілітаційного обстеження, а також індивідуальна реакція на фізичні 
навантаження, яка визначається за допомогою показників (ЧСС, ЧД, АТ, зовнішні 
ознаки) [4, 6]. 

Тривалість заняття залежить від загального стану, реакції на фізичне 
навантаження та періоду реабілітації. По мірі одужання тривалість занять 
збільшується. Інтенсивність заняття корегується за загальними показниками. 
Рекомендовано визначати допустиме ЧСС для кожної пацієнтки індивідуально. 
Чим важчий стан пацієнтки, тим меншою буде інтенсивність заняття. Частота 
занять залежить від періоду та завдань реабілітації, умов їх проведення та 
індивідуальних можливостей кожної пацієнтки зокрема. Критерії можуть 
змінюватись та корегуватись на кожному занятті індивідуально, бути 
взаємозалежними та взаємодоповнюваними. 

Також, при проведенні реабілітаційних занять потрібно враховувати 
обмежуючі фактори, а саме: показання, протипоказання та застереження; період 
лікування і реабілітації; рівень рухової активності; комплексність лікування 
(наявність додаткових процедур); внутрішній лікарняний режим; обмеження 
спричинені обладнанням (дренажі, крапельниці, бинти тощо); узгодженість з 
термінами перев'язки; самопочуття пацієнтки перед початком заняття а також 
небезпеку виникнення рецидиву чи метастазів пухлини. 
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Для диференціації та поступовості впливу на організм, процес фізичної 
реабілітації після операції ми умовно поділяли на гри періоди ранній 
післяопераційний (1-3 доба); відтермінований післяопераційний (4-7 доба); та 
відновний (з 8 доби) [8]. Тривалість періодів може змінюватись залежно від 
індивідуальних особливостей перебігу ЛіКуваЛьно-БідноБного процесу. ВІДПОВІДНО 

до періоду після операції та залежно від проблем, що були виявлені в результаті 
реабілітаційного обстеження, ми розробили також загальні алгоритми застосування 
реабілітаційних втручань та визначили індивідуальні завдання фізичної 
реабілітації. Залежно від обставин завдання, засоби та методи реабілітації можна 
модифікувати або корегувати, проте вони завжди повинні відповідати змісту та 
напрямку фізичної реабілітації. 

На четвертому етапі визначаються шляхи та засоби реалізації поставлених 
завдань, а на п'ятому проводиться реалізація індивідуальної реабілітаційної 
програми. Після впровадження у практику розробленої програми (шостий етап) 
проводиться повторне реабілітаційне обстеження та, при потребі, вносяться 
корективи до запропонованої програми фізичної реабілітації. 

Отже, незадовільний сучасний стан реабілітації онкохворпх в Україні 
стимулює до пошуку та розробки нових програм відновного лікування, здатних в 
комплексі з Існуючими методами лікування покращувати якість життя та 
пришвидшувати повернення пацієнток до нормального ритму життєдіяльності. 
Запропонований алгоритм може слугувати основою для розробки реабілітаційних 
програм, як в межах стаціонару, так і при проведенні занять у реабілітаційних 
центрах з можливістю внесення змін та корекцій відповідно до індивідуальних 
потреб пацієнток та специфіки закладу в якому вона застосовується. 

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні наукового 
експерименту щодо підтвердження ефективності застосування запропонованого 
алгоритму побудови реабілітаційних програм для розробки індивідуальних проірам 
фізичної реабілітації. 

ЛІТЕРАТУРА. 
1. Бас О. Реабілітаційне обстеження жінок після мастектомії / Ольга Бас /У Молода 

спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л. 
2008. - Вип. 12, т. 3. -- С. 22-25. 

2. Бугайцов С. Г. Программа восстановительного лечения больных раком молочной 
железы / С. Г. Бугайцов // Медицинская реабилитация, курортология, 
физиротерапия. - 2000. - № 2(22). - С. 36-37. 

3. Герцик А, М. К вопросу построения реабилитационного процесса и контроля за 
его эффективностью і А. М, Герцик // Физическое воспитание студентов 
творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. - X., 2007. -
№ 5. - С. 55 - 62. 

4. Медицинская реабилитация ; руководство для врачей / иод ред. В. А. Епифанова. 
-2-е изд., испр. и дои. - М, : МЕДпресс-информ, 2008. - 352с. 

5. Мика К. Реабилитация после удаления молочной железы / пер. с польск. К. Мика. 
- М. : Мед. литература, 2008. - 144 с. 

6. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / перекл. з англ. Окамото Г. - Л. : 
Галицька видавнича спілка, 2002. - 294 с. 

7. Реабилитация онкологических больных / В. Н. Герасименко, Ю. В, Артюшенко 
Ю. В., Амнрасланов А. Т. [и др.]. - М.: Медицина, 1988. -- 272 с. 

8. Kaplan Roberl J Cancer and Rehabilitation [Electronic resourse], - Access mode : 
hap://ww.emedicme,com. 



II. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
АНОТАЦІЇ 

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНО! РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ЖІНОК ПРООПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ОНКОПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНОЇ 

ЗАЛОЗИ 
Ольга Бас 

Львівський державний університет фізичної культури 
\1 f'TOTVI аЛАТаЛІІА л̂оопотіті ЧТГГЛІЧІІТМ ГТГТІІ Г\Ґ\П-Г\Ґ\Р\ТІ- тг rrr.nrn ам ЛІпГЇТТТІАІ 
•J W1U1 і і 1U1111V V/ЛирШі* V^It^UUUMU V / U J V I I W t i v/J^/i J jrl Ш 1 1J7V1 JJUltl Uivy» 
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АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРОЦЕСУ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН 
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В статье дано характеристику базового алгоритма для поэтапной разработки программ 
физической реабилитации женщин, которые прооперированы по поводу онкопатологии 
молочной железы. 
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The article describes the basic algorithm for the gradual creation of physical rehabilitation 
programs for women with breast cancer. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ СМГ ІЗ 
ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ 

Оксана Беспалова, Надія Авраменко 
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С, Макаренка 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань, яке ставиться перед 
системою фізичного виховання в Україні, є зміцнення здоров'я дитячого населення. За 
даними Мінздраву України в країні біля 90% дітей, школярів та студентів мають 
відхилення в стані здоров'я, біля 70% здорового населення - низький та нижче 
середнього рівня фізичного здоров'я. Біля 30% складають групу ризику[1]. 

Аналіз та узагальнення літературних джерел вказують на щорічне погіршення стану 
здоров'я студентської молоді. Лише за останніх п'ять років на 41% збільшилась кількість 
дітей, яким за станом здоров'я призначено спеціальну медичну групу (О. Г. Румба, М. Д. 
Богоева, 2008; Е. А. Батова, 2009; Т. И. Волкова с еоавт., 2009; Е. Н. Копейкина, 2010). У 
середньому контингент студентів спеціального медичного відді лення складає близько 
30% від загальної кількості (І. И. Чабан, 2003). Найбільше серед юнаків та дівчат 
прогресують захворювання дихальної системи. Так, за даними Мінздраву України, 
хвороби органів дихання стабільно займають провідне місце у структурі загальної 
захворюваності дітей та підлітків. Важливими проблемами пульмонології залишаються 
часті гострі респіраторні захворювання, які призводять до хронічного бронхіту, що 
ускладнюється обструкцією (Каганов С. Ю., 2000). 

Враховуючи гостроту проблеми, необхідно приймати міри по практичній реалізації 
реабілітаційних заходів для дітей та підлітків з порушеннями дихальної системи вже на 
стадії їх виявлення. 
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