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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ я 
ОСІБ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

Наталія Жарська, Оксана Гузій, Віра ьудзин 
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У статті подано результати аналізу показників функціонального стану серцево-судинної 
системи осіб з ішемічною хворобою серця та встановлено рівні реагування та відновлення 
серцево-судинної та вегетативної нервової систем у процесі фізичної реабілітації осіб з 
ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія II функціональний клас) з метою 
подальшого диференційованого використання засобів та методів фізичної реабілітації. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
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Львовский государственный университет физической культуры 

В статье представлены результаты анализа показателей функционального состояния 
сердечно - сосудистой системы лиц с ишемической болезнью сердца и установлены уровни 
реагирования и восстановления сердечно - сосудистой и вегетативной нервной систем в 
процессе физической реабилитации лиц с ишемической болезнью сердца (стабильная 
стенокардия ИИ функциональный класс ) с целью дальнейшего дифференцированного 
использования средств и методов физической реабилитации. 
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MODERN APPROACHES ТО THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE 
INDIVIDUAL HEALTH OF PEOPLE WITH ISCHEMIC HEART DISEASE 
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The article presents an analysis of functional state of the cardiovascular system of patients with 
ischemic heart disease under the influence of complex application of physical rehabilitation. T he 
dedicated of reaction and recreation levels of cardiovascular and vegetative nervous system during 
physical rehabilitation of patients with ischemic heart disease (stable angina pectoris second 
functional group) in post clinical period. These criteria may help to develop differentiated use of 
means and methods of physical rehabilitation. 
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ПІДБІР ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ДЛЯ ДІТЕЙ ПРИ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВИХ 
ЗАХВОРЮВ АННЯХ ВІДПОВІДНО ДО КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ НА 

МОМЕНТ ВТРУЧАННЯ 
Наталія Твасик 

Львівський державний університет фізичної культури 
Постановка проблеми. За даними моніторингу показників здоров'я дітей, 

проведеного МОЗ України, видно, що за останні п'ять років найбільше 
підвищилася захворюваність на хвороби органів дихання, і у структурі 
захворюваності дитячого населення також переважають захворювання органів 
дихання. У програмах фізичної реабілітації при бронхо-легеневих захворюваннях 
усі автори включають дихальну гімнастику. Аналізуючи методики дихальної 
гімнастики, ми можемо бачити, що в них акцентується увага на різних поєднаннях 
вдиху, видиху та паузи з виконанням певних рухів або ж лише зміна фаз дихання 
чи певного вихідного положення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій Вивчаючи програми фізичної 

реабілітації при бронхолегеневих патологіями ми виявили, що Чепурна В. С. (2003) 
при пневмоніях та хронічних бронхітах рекомендує застосовувати елементи йоги 
[12]. Александрова Л.И та співавтори (2008), Григус Т.М., Мирогаок Л.В. (2011) 
рекомендують при лікуванні пневмоній підбирати засоби та інтенсивність 
виходячи із рухового режиму пацієнта. При цьому акцент робиться на ЛФК, яке 
включає поєднання ЗРВ та дихальних вправ (статичних та динамічних, без 
розставляння акценту на фазах дихання) та масажу [1, 5]. Ачкасов Е.Е. та 
співавтори (2011) також при фізичній реабілітації при пневмонії дотримуються 
такого ж підходу щодо застосування як засобів так і методик проведення занять, 
однак вони пропонують ще й використання дренажних положень [3]. Гарага В.Ф., 
Шевченко Ю.А. (2009) наголошують на тому, що на фоні загальних підходів до 
реабілітапії при пневмонії, ще доцільно додатково застосовувати вправи із 
дихальної гімнастики за Стрельніковою [4]. 

Сухан B.C. та співавтори (2014) рекомендують також при ФР при пневмоніях, 
як і попередні автори застосовувати дихальні вправи у поєднанні із загально 
розвиваючими, виходячи із рухового режиму, однак наголошують на важливості 
підбору вихідного положення при виконанні даної вправи [ 11]. 

Калмикова Ю.С., Юрко Н.В. (2014) рекомендують в заняттях ФР при 
пневмонії в період реконвалесценції робити акцент на лікувальну гімнастику на 
основі танцювальної аеробіки та лікувальний масаж за методикою ГІ.Б. Єфименко 
[7]. Мазур Н.М. та співавтори (2010) рекомендують при фізичній реабілітації 
хворих на пневмонію з 4 дня госпіталізації комплекс із 13 вправ (поєднання 
дихальних та ЗРВ) без урахування рухового режиму, функціональних можливостей 
пацієнта чи клінічного стану на момент втручання. До того ж автори довільно 
застосовують ті чи інші поняття чи терміни, не використовуючи при цьому 
загальноприйняту термінологію у сфері фізичної культури та спорту, що утруднює 
сприйняття запропонованих вправ до їх застосування [8]. 

Арєшина Ю.Б. (2013) рекомендує застосовувати елементи йоги ігри фізичній 
реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом [2]. ІІягаи Л.П (2001) при складанні 
програм ФР при хронічних захворюваннях легень рекомендує підбір вправ 
виходячи з показників руху грудної клітки (обмеження на вдиху, видиху чи 
комбіноване) [10]. Методика ФР при бронхолегеневих патологіях у дітей Пущиної 
А. В. (2012) базується на елементах йоги з поєднанням апаратів приборного 
комплексу Фомина M. И., Макаева Р.Ш., Богатова C.B., які рекомендують 
поєднувати у заняттях дихальну гімнастику за методом Бутейко у поєднанні із 
звуковою гімнастикою [9]. Однак дозування навантаження усі вищезгадані автори 
рекомендують підбирати виходячи з рухового режиму, а не функціонального стану 
конкретного пацієнта на момент втручання. 

За кордоном дихальну гімнастику широко використовують лише при 
хронічних захворюваннях органів дихання. Підхід при складанні програм ФР у них 
є симптоматичний, однак якщо при захворюваннях легень надається перевага 
маніпуляційним втручанням для розрідження та виведення мокроти, то при 
муковісцидозі там надають перевагу апаратним методам реабілітації (вібро-
жилети) [13, 14, 15]. 

Зв'язок роботи з науковим планом. Робота виконується за темою Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015 
pp., тема 4.2. «Фізична реабілітація неповносправних з порушенням діяльності 
оиорно-рухового апарату» (номер держреєстрації 0111U006471). 
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Мета роботи. Обгрунтувати диференційований підбір дихальних вправ при 

бронхо-легеневих захворюваннях у дітей. 
Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі III 

педіатричному відділені ОХМАТДИТу у Львівській області. Було проаналізовано 
280 історій хвороб дітей з бронхолегеневимк захворюваннями не алергічного 
походження, які проходили стаціонарне лікування на базі даного лікувального 
закладу. 

Результати досліджень та їх обговорення. Дихальна гімнастика є одним із 
методів фізичної реабілітації, яка сприяє нормалізації дихання. Проаналізувавши 
підхід до підбору дихальних вправ при бронхо-легеневих захворюваннях ми 
виявили, що їх підбір для осіб з проблемами дихальної системи залежить від 
встановленого діагнозу. 

Однак вивчаючи клінічну картину у дітей 3-17 років, які поступили на 
лікування у відділення пульмонології та алергології ОХМАТДИТу з приводу не 
алергічних бронхолегєневих захворювань, не залежно від віку дитиии, на момент їх 
поступлення в стаціонар, клінічна картина основного захворювання у пацієнтів з 
однаковим діагнозом була різною. Основними скаргами були: утруднення носового 
дихання, кашель та задишка різного характеру. Також ми виявили, що додаткові 
дихальні шуми прослуховувалися Б основному на фоні жорсткого дихання, проте у 
46 дітей вони були на фоні ослабленого везикулярного дихання, причому у 2 з них 
було діагностовано різні захворювання бронхів, а у інших - пневмонія. Щодо сухих 
свистячих хрипів, то їх було чути не лише у дітей з обструктивним бронхітом, але і 
в дітей з пневмонією, незалежно від віку дитини [6]. 

Тому підбор дихальних вправ для дітей з бронхо-легеневими патологіями ми 
здійснюємо не тільки від діагнозу (трахеїт, бронхіти, пневмонія, плеврити), але і 
виходячи із даних симптоматики. 

За допомогою дихальних вправ ми можемо вирішувати різні проблеми, які 
виникають гіри бронхо-легеневих захворюваннях у дітей. В різні періоди одного і 
того ж захворювання клінічна картина у кожної дитини проявляється по-різному. 
Так, наприклад в одних дітей домінують сухі свистячі хрипи та сухий кашель, в 
других — прослуховується при аускультації маса вологих хрипів та вологий кашель, 
н третіх - поєднання сухих та вологих хрипів та змішаний кашель, а у когось 
виникають ускладнення пов'язанні із запаленням плеври. За допомогою дихальних 
вправ, керуючись фізіологічним механізмом виникнення задишки та рефлекторним 
механізмом її компенсації ми можемо розслабити гладкі м'язи навколо бронхів, 
тим самим зменшити бронхоспазм та збільшити просвіт бронхів, покращити 
вентиляцію легень чи сприяти виведенню харкотиння з дихальних шляхів чи 
запального ексудату з легеневої тканини. 

Тому, в залежності від клінічної картини, основна мета, яку ставить перед 
собою реабілітолог, займаючись дихальними вправами із пацієнтом з бронхо-
легеневими захворюваннями є: 

• покращення вентиляції, 
• сприяння розрідженню та виведенню ексудату (сприяти відкашлюванню), 
• зменшення чи ліквідація бронхоспазму. 
Так, з метою покращення вентиляції певної ділянки легень ми застосовуємо 

дихальні вправи з акцентом на вдих та розтяг тої ділянки грудної клітки, на яку йде 
проекція ураженої частини бронхо-легеневого апарату. Для того, щоб сприяти 
кращому відходу запального ексудату з легень (при пневмонії) чи вивести мокроту 
із дихальних шляхів (при трахеїтах, бронхітах), ми використовуємо дихальні 
вправи з акцентом на видих та стискання тої ділянки грудної клітки, на яку йде 
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проекція ураженої частини бронхо-легеневого апарату. Для кращого розрідження 
мокроти ми виконуємо ці вправи у поєднанні із звуковою гімнастикою, віддаючи 
перевагу джижачим звукам. Однак при ексудативних плевритах ми робимо фізичні 
вправи з акцентом на видих та розтяг ураженої ділянки. З метою зменшення чи 
ліквідації бронхоспазму ми застосовуємо дихальні вправи на подовжений видих чи 
затримку дихання, або поєднуємо їх із звуковою гімнастикою, віддаючи перевагу7 

ІТІИПЇЇШІИ« тп гпмгтачи 1JUIJ. X VX/AXV Л. S Л. ЧГІ/ Т • V" ' -Л- Л 

Щодо вихідних положень, дозування^ інтенсивності та поєднання дихальних 
вправ із загально-розвиваючи ми, то вони підбираються індивідуально, залежно від 
функціонального стану дитини, враховуючи супутні захворювання та її поставу. 

Висновок . Більшість авторів у своїх програмах з фізичної реабілітації при 
бронхо-легеневих захворюваннях застосовує дихальні вправи з урахуванням 
діагнозу та рухового режиму. Лише Мазур Н.М. та співавтори при фізичній 
реабілітації хворих на пневмонію пропонує певний комплекс вправ без врахування 
рухового режиму. Закордонні клініки пропонують застосування дихальної 
гімнастики відповідно до симптоматичних проявів, однак застосовують її лише при 
хронічних бронхо-легеневих захворюваннях. 

Вважаємо що диференційний підбір дихальних вправ відповідно до 
симптоматичних проявів при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей сприятиме 
швидшому відновленню функції зовнішнього дихання. 
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АНОТАЦІЇ 
ПІДБІР ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ДЛЯ ДІТЕЙ ПРИ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВИХ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ ВІДПОВІДНО ДО КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ НА МОМЕНТ 
ВТРУЧАННЯ 

Наталі» Івасик 
Львівський державшій університет фізичної культури 

V статті проведено аналіз використання дихальних вправ у різних програмах фізичної 
реабілітації при бронхо-легеневих патологіях. Обгрунтовано симптоматичний підбір 
дихальних вправ при фізичній реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями. 

Ключові слова: фізична реабілітація, дихальна гімнастика, бронхо-легеневі 
захворювання. 

ПОДБОР ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИ БРОІІХО-
ЛЕГОЧКЬЇХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СОГ.ТАСНО КЛИНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

МОМЕНТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
Наталия Ивасык 

Львовский государственный университет физической культуры 
В статье проведен анализ использования дыхательных упражнений в разных программах 

физической реабилитации при бронхо-легочных. патологиях. Обоснованно симптоматический 
подбор дыхательных упражнений при физической реабилитации детей с бронхо-легочными 
заболеваниями. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, дыхательная гимнастика, бронхо-легочные 
заболевания. 

SELECTION BREATHINC EXERCISES FOR CHILDREN TO RESPIRATORY 
INFECTION ACCORDING TO SYMPTOMATIC FEATURES WHEN INTERVENTION 

Nataliya Ivasyk 
Lviv state university of physical culture 

The paper analyzes the use of breathing exercises in different programs of physical 
rehabilitation in broncho-pulmonary pathology. Grounded symptomatic selection of breathing 
exercises for physical rehabilitation of children with bronchopulmonary diseases. 
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