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дней (р<0,01). Наиболее выраженное снижение ди-
намики интенсивности болевого синдрома было 
отмечено в  основной группе: он составил 4,5  бал-
ла, в  то время как в  группе контроля 2,8  балла 
соответственно. К завершению курса восстанови-
тельного лечения значительное снижение церви-
кокраниалгии субъективно и пальпаторно (мягкость 
и податливость мышц, отсутствие болевого синдро-
ма при пальпации) отмечалось в основной груп-
пе по отношению к группе контроля ((р<0,05). При 
надходженні на санаторно-курортне лікування всі 
пацієнти відмічали низький вихідний рівень показ-
ників самопочуття, активність, настрій, за даними 
опитувань. Наприкінці лікування, середній рівень 
функціонального стану за шкалою самопочуття, ак-
тивність, настрій у всіх пацієнтів досягав середньої 
оцінки, але з більш вірогідною динамікою саме у па-
цієнтів основної групи (самочуття збільшилось до 
48,7 ± 4,5 балів (р<0,001), активність до 47,3 ± 3,7 балів 
(р<0,001),  настрій до 53,2 ± 3,9 балів (р<0,001). Щодо 
показників тривоги та депресії  HADS, то на початку 
лікування у контрольній групі відзначалась субклі-
нічна виражена тривога/депресія 9,7 ± 0,31 балів та 
у пацієнтів основної групи, цей показники був у ме-
жах клінічної вираженої депресії/тривоги 11,4 ± 0,50 
балів. Після отриманого лікування пацієнти обох 
груп зазнали вирогідних, позитивних змін у настрої, 
а саме зменшення проявів тривожно-депресивного 
синдрому (р ≤ 0,01). Розглядаючи шкали депресії Га-
мільтона, HRDS, то пацієнти при надходженні до від-
новлювального лікування мали депресивний син-
дром важкого ступеня. Але реабілітаційні заходи, що 
до пацієнтів з даною патологією вірогідно нівелюва-
ли ознаки депресивних розладів за шкалою HRDS в 
обох групах (р ≤ 0,01). За даними транс краніальної 
допплерографії у обох групах майже однакові були 
показники венозного кровотоку з порожнини чере-
па, а саме відзначалася гіперперфузія по хребтовим 
венам (31,7 ± 3,2 см/с), прямому синусі – 29,2 ± 3,4 см/с). 
По завершенню санаторно-курортного лікування 
саме покращення венозного відтоку відзначалось 
у пацієнтів основної групи у вірогідному знижені 
швидкісних характеристик венозного кровотіку по 
хребтовим венам (25,4 ± 3,0 см/с), прямому синусі – 
26,8 ± 3,2 см/с) (р ≤ 0,05), що до пацієнтів контрольної 
групи.
Висновки: таким чином, враховуючи отриманні 
данні, можно сказати, що магнітофорез з Бішофітом 
на шийно-комірцеву ділянку займає одне з гідних 
місць серед природніх та преформованих факто-
рів реабілітаційних заходів, бо володіє швидким та 
вираженим протибольовим ефектом та високим 
профілем безпеки. Саме залучення магнітофорезу 
з Бішофітом до основного курсу відновлювально-
го лікування призвело до вірогідного покращення 
суб’єктивних та об’єктивних змін, показників веноз-
ної гемодинаміки у пацієнтів з цервіко-краніалгіями.  
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Вступ: Гострий інфаркт міокарду (ГІМ) займає «про-
відні» позиції в структурі захворюваності, смертно-
сті та серед причин стійкої втрати працездатності 
дорослого населення України. Щорічна захворю-
ваність на ГІМ в Україні станом на 2016 рік склада-
ла 42 047 випадків серед дорослого населення, а 
смертність близько 25 %. Кардіологічна реабіліта-
ція (КР) є невід’ємною складовою вторинної про-
філактики серцево-судинних подій, яка включена 
до міжнародних рекомендацій лікування пацієнтів 
з ішемічною хворобою серця (ІХС). Впровадження 
програм КР, розроблених на основі індивідуалізова-
ного, багатокомпонентного та мультидисциплінар-
ного підходу, покращує фізичну витривалість, якість 
життя та психологічного благополуччя, тим самим 
сприяє зниженню смертності, повторних госпіталі-
зацій та фінансових витрат на лікування хворих, що 
перенесли ГІМ. 
Основна частина: Метою дослідження була оцінка 
ефективності індивідуалізованих програм ранньої 
КР у хворих з ГІМ, розроблених на основі багатоком-
понентних та мультидисциплінарних підходів.
Оцінка ефективності програм КР проводилась на 
базі відділення реабілітації та планової кардіології 
Комунального підприємства «Полтавський облас-
ний клінічний медичний кардіоваскулярний центр 
Полтавської обласної ради», яке розпочало свою ро-
боту 1 червня 2021 року. В дослідженні взяли участь 
85 хворих з ГІМ. Групу порівняння склали 25 хворих, 
яким проводилася КР за стандартизованими мето-
диками. Хворим дослідної групи проводили багато-
компонентні програми кардіологічної реабілітації, які 
складалися з проведення мультифакторного аналізу, 
визначення реабілітаційного потенціалу хворого, 
раннього початку реабілітаційних заходів, включення 
до програми реабілітаційної програми як адаптив-
ного розширення рухового режиму, так і контрольо-
ваних індивідуалізованих тренувань в залі фізичної 
реабілітації, залучення в реабілітаційний процес пси-
холога, широке впровадження занять з лікувальної 
фізкультури (ЛФК), респіраторну підтримку хворих з 
впровадженням дихальної гімнастики, освітній ком-
понент, який обумовлював створення «Школи для 
хворих з гострим інфарктом міокарду та їх родичів», а 
також фізіотерапевтичні заходи. 
Впровадження контрольованих фізичних тренувань 
в залі фізичної реабілітації (комплекс для кардіо-
логічної реабілітації Ergoline) на велоергометрах та 
тредміл-доріжці з ЕКГ-контролем, контролем показ-
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ників частоти серцевих скорочень та артеріального 
тиску (АТ) під час тренування з підбором рівня на-
вантаження та формуванням індивідуального про-
токолу тренування сприяло скороченню термінів 
перебування пацієнтів на стаціонарному етапі, а та-
кож формуванню необхідних навиків щодо подаль-
шої фізичної реабілітації. Так, середній ліжкодень 
для хворих з ГІМ, яким в програму КР було включено 
заняття в залі з фізичної реабілітації скоротився до 
10,4±1,02 днів порівняно з 12,4±1,33 днів (p<0,05) для 
пацієнтів, в яких розширення рухового режиму було 
адаптивним та орієнтованим на стандартизовані 
схеми розширення рухового режиму. 
Враховуючи виникнення у пацієнтів з ГІМ тривож-
них розладів різної вираженості, до процесу реабілі-
тації залучався психолог, який проводив первинне 
консультування з попередньою оцінкою психологіч-
ного стану та при необхідності проводив психологіч-
ну корекцію. Так, при первинному консультуванні у 
28 хворих (32,9%) діагностовано тривожні розлади, а 
у 12 хворих (14,1%) психологічні порушення мали ха-
рактер депресивних та потребували психологічної 
корекції. Повторна оцінка психологічного стану хво-
рих проводилась при виписці хворих. Слід зазначи-
ти зниження рівня тривоги та депресії у пацієнтів з 
багатокомпонентною КР.
Важливим компонентом сучасних програм КР є фор-
мування навичок здорового способу життя, корекція 
факторів ризику та модифікація способу життя як ос-
новних складових вторинної профілактики. Даний 
компонент КР було реалізовано шляхом створення 
«Школи для хворих з гострим інфарктом міокарду та 
їх родичів». В рамках школи сформовано тематику 
освітніх занять за різними напрямками для хворих з 
ГІМ та їх родичів. До роботи школи залучено науко-
вих співробітників кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 з професійними хворобами (професорсько-ви-
кладацький склад), лікарів клініки, лікарів-інтернів 
та студентів 6 курсу медичного факультету. Врахо-
вуючи особливості санітарно-епідемічного режиму 
в умовах карантинних обмежень, викликаних пан-
демією, спричиненою вірусом Sars-Cov2, впрова-
джувались форми дистанційної освіти пацієнтів та 
їх родичів шляхом створення освітніх презентацій 
та відеолекцій. Впровадження «Школи для хворих 
з гострим інфарктом міокарду та їх родичів» сприя-
ло комплаєнсу «лікар-пацієнт». Так, при анкетуванні 
хворих, які взяли участь в роботі школи, у 73 хворих 
(85,8%) підвищилась прихильність до медикамен-
тозної терапії, а у 85 хворих (100%) зросла обізнаність 
про перебіг захворювання, особливості лікування 
та профілактики. Усі хворі, які брали участь в роботі 
школи, відмічали важливість та необхідність освіт-
нього компоненту КР.
Висновки:
1. Впровадження індивідуалізованих програм ран-

ньої кардіологічної фізичної реабілітації пацієнтів 
з ГІМ сприяє скороченню термінів стаціонарного 
лікування та формуванню навиків подальшої фі-
зичної реабілітації.

2. Корекція психологічного стану хворих, що пере-
несли ГІМ, в ході проведення багатокомпонентної 
програми кардіологічної реабілітації знижує рі-
вень тривоги та депресії, сприяє подальшій соці-
альній адаптації.

3. Впровадження освітніх програм для пацієнтів з 
ГІМ та їх родичів, збільшує ступінь довіри до ліка-
ря, сприяє формуванню комплаєнсу «лікар-паці-
єнт» та оптимізує заходи вторинної профілактики 
ішемічної хвороби серця.
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Introduction
Kinesiotherapeutic techniques are used for the treat-
ment and rehabilitation of patients with different 
disorders. This method facilitates muscle activity 
but also corrects energy flow imbalance. Correction 
of the energy component plays an important role in 
the comprehensive treatment and rehabilitation of 
patients with ischemic heart disease (IHD), as it can 
raise microcirculation and blood supply to organs 
and systems, including within the cardiovascular sys-
tem. Unfortunately, current guidelines for the man-
agement of patients with different types of IHD do 
not pay enough attention to kinesiotherapeutic tech-
niques and methods that can significantly increase 
the quality of life. In particular, they do not take into 
account the energy component. However, the latter 
plays a paramount role in improving heart and blood 
vessels functioning. 
Main part
Aim: to create the complex of exercises for rehabilita-
tion of IHD patients, to assess its efficacy based on the 
course of IHD in observed patients.
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