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Незважаючи на переконливу доказову базу і чіткі 
рекомендації, доступ до кардіореабілітації (КР) в усьому 
світі залишається низьким. Лише 38 % країн світу мають 
програми КР, при цьому 68 % цих програм працюють у 
країнах з високим рівнем доходу, 28,2 % – у країнах з 
середнім рівнем та лише 8,3 % – у країнах з низьким рів-
нем доходу [Коваленко В.М., 2020]. Через дистан-
ціювання та обмеження амбулаторної медичної допомоги 
під час пандемії COVID-19 реабілітаційні послуги були 
припинені в більшості європейських країн [Negrini S. et 
al., 2020]. Однак, кількість пацієнтів, що потребують реа-
білітаційних втручань значно зросла, в тому числі серед 
пацієнтів із серцево-судинними розладами, що перехворі-
ли COVID-19. 

Результати. Сучасним викликом стало уможливлен   ня 
доступності до реабілітаційних послуг за використан ня 
телереабілітації (ТР), яка має на меті надання особі своє-
часної реабілітаційної допомоги належної якості, консуль-
тування і супервізії з використанням засобів дистанційно-
го зв’язку у формі обміну інформацією в електронному 
вигляді, у тому числі, проведення відеоконференцій. 

Телереабілітаційні консультації стали реальними та 
доступними для більшості пацієнтів завдяки системі Helsi, 
яка надає можливість записатись на прийом до лікаря, 
обравши відвідування у вигляді відеоконсульта      ції. Однак, 
вважаємо, що телереабілітаційні втручання варто почина-
ти з особистої консультації хворого для детальної оцінки 
профілю ризику пацієнта, його фізич  них можливостей, 
психосоціальних факторів, вста  нов    лення індивідуальних 
цілей реабілітації, вибору без  печних фізичних тренувань. 
Формування індивідуаль  ного реабілітаційного плану на 
основі міжнародної класифікації функціонування, обме-
ження життє   дія   льності та здоров’я повинне включати все 
складові КР – фізичні тренування, модифікацію способу 
життя, освіту та психологічні втручання. Обґрунтовано 
розпочинати з дистанційного низько  інтенсивного трену-
вання у поєд   нанні з вправами на опір і гнучкість, які оби-
раються індивідуально. Для пацієнтів із дуже високим 
ризиком альтернативою може бути зосередженість на 
інших компонентах комплексної КР. Як ефективний захід 
безпеки під час виконання фізичних вправ, особливо на 
початку КР та в групі пацієнтів високого ризику, є присут-
ність члена сім’ї або іншої особи, яка також має пройти 

відповідне навчання. Обов’язковою є форма контролю без-
печності та ефективності занять (реєстрація самопочуття, 
зміни частоти серцевих скорочень, рівня артеріального 
тиску, частоти дихання). Проведення заняття у вигляді 
відеоконсультації дозволяє оцінити правильність виконан-
ня пацієнтом рекомендованих складових, виправити мож-
ливі помилки, оцінити реак   цію на навантаження, відкоре-
гувати чи замінити необхід   ні складові комплексного втру-
чання. Об’єктивний зворотній зв’язок за постійного вико-
ристання ТР дозволяє пацієнтам відстежувати власний 
прогрес, покращує навички самоконтролю пацієнтів та, 
згодом, формує позитивні стійкі зміни поведінки. Серед 
переваг даного альтернативного або додаткового методу 
реа   білітації слід відзначити: доступність для пацієнта в 
отриманні кваліфікованої реабілітаційної допомоги, роз-
виток самодисципліни, контроль рухової активності, змен-
шення шкідливих звичок, поступовий розвиток впевне-
ності та формування корисних звичок, економічну та 
фінансову вигоду. Також варто відзначити інтерес пацієн-
тів до такого виду медичної послуги, чітке дотримання 
графіку консультацій та схвальні відгуки на адресу ТР. 
Результатом дистанційної КР є покращення якості життя, 
зростання толерантності до навантажень, розширення 
побутових можливостей пацієнта, збіль   шення витривалос-
ті завдяки контрольованому вико   нанню індивідуальної 
реабілітаційної програми. 

Висновки. Телереабілітація є перспективним альтер -
нативним напрямком кардіореабілітаційних втручань, що 
має на меті забезпечити максимальну доступність і ефек-
тивність реабілітаційних заходів, попередити дестабіліза-
цію та прогресування серцево-судинної патології, покра-
щити якість життя шляхом формування довгострокової 
позитивної зміни поведінки пацієнтів. 
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Мета – підвищення ефективності профілактики кар-
діологічних захворювань серед населення Полтавсь   кої 
області та ефективності підготовки медичних кадрів, 
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забезпечення індивідуального підходу кожного пацієнта 
по формуванню здорового способу життя, організації 
співпраці з міжнародними організаціями, організації і 
проведення наукових досліджень на базі кафедри вну-
трішньої медицини № 2 з професійними хворобами 
Полтавського державного медичного університету та 
Полтавського обласного клінічного медичного кардіовас-
кулярного центру створено Полтавський обласний карді-
ологічний навчальний науково-практичний центр з про-
філактики та кардіореабілітації «Разом до здорового 
серця».

Результати. Створений центр став новою організа-
ційною формою співпраці вищого закладу освіти та 
лікувального закладу. Він входить у структуру 
Полтавського обласного клінічного медичного кардіо-
васкулярного центру.

Структурними підрозділами центру є сектори артері-
альної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, вроджених та 
набутих вад серця, профілактики та кардіореабілітації 
коморбідних кардіологічних станів, міокардитів та карді-
оміопатій, хронічної серцевої недостатності.

Робота співробітників центру є складовою їх профе-
сійної діяльності та враховується при плануванні та звіт-
ності виконаного обсягу лікувально-профілактичної 
роботи.

Співробітники центру, висококваліфіковані лікарі-
кардіологи, науково-педагогічні працівники Полтавсь -
кого державного медичного університету оцінюють стан 
пацієнта безпосередньо після виписки з стаціонару та 
протягом тривалого спостереження, спілкуючись з паці-
єнтами у режимі онлайн та за необхідності проводять 
консультації пацієнтів у клініці та, за необхідності, близь-
ких родичів пацієнта.

Функціонування центру передбачає розв’язання 
таких завдань:

• профілактика і реабілітація найбільш розповсю-
джених захворювань серцево-судинної системи;
• профілактика і кардіореабілітація після ендовас-
кулярних і хірургічних методів захворювання серця 
і судин;
• профілактика і кардіореабілітація хворих з пору-
шеннями серцевого ритму і провідності;
• профілактика і кардіореабілітація коморбідних 
кардіологічних станів.

Основними напрямками роботи навчального науко-
во-практичного центру з профілактики і кардіореабіліта-
ції «Разом до здорового серця» є:

• профілактика артеріальної гіпертензії та її 
ускладнень;
• профілактика хронічної ішемічної хвороби серця;
• профілактика інфаркту міокарда;
• формування здорового способу життя пацієнтів, 
які перенесли інфаркт міокарда;
• профілактика метаболічного синдрому;
• профілактика порушень серцевого ритму і про-
відності;

• постійно діюча школа для населення «Здорове 
серце»
• кардіологічна реабілітація.

Також практична робота центру передбачає:
• підготовку інформаційних матеріалів для насе-
лення;
• підготовку рекламної продукції;
• виступи у засобах масової інформації;
• лекції для лікарів;
• курси інформатики та стажування для лікарів.
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в реабілітаційних хворих після 

перенесеного гострого коронарного 
синдрому залежно від статусу курця
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Мета – провести порівняльний аналіз показників 
жирового обміну у реабілітаційних хворих після перене-
сеного гострого коронарного синдрому (ГКС) залежно 
від фактору куріння. 

Матеріали і методи. Обстежено 124 пацієнтів від 37 
до 68 років (середній вік (57,4±5,8) року), які проходили 
програму кардіореабілітації (КР) після перенесеного 
ГКС. Залежно від звички куріння всі пацієнти були роз-
поділені у дві групи. З них I група – курці (n=68, середній 
вік (54,94±1,60) року), II група – хворі, які не курили 
(n=56, середній вік (58,64±1,40) року). Визначали осно-
вні показники жирового обміну у реабілітаційних хворих 
на етапі санаторно-курортного лікування.

Результати. Нами був проведений аналіз поширенос-
ті хворих з нормальною масою тіла, надлишковою масою 
тіла та ожирінням серед досліджуваних реабілітаційних 
хворих, що перенесли ГКС. Статистичний аналіз показав, 
що у групі пацієнтів зі статусом курця (I) достовірно в 1,6 
рази переважала частка пацієнтів із ІМТ 25–29 порівняно 
з реабілітаційними хворими групи II (відповідно 
(61,76±4,36) % (І) проти (39,29±2,68) % (ІI), р˂0,05). 
Водночас, у групі некурців (II) переважала частка пацієн-
тів з ІМТ <25, що достовірно в 1,6 разу більше, ніж у групі 
курців (I) (відповідно (27,95±2,08) % (І) проти 
(46,42±3,42) % (ІI), р<0,05). Частки реабілітаційних хво-
рих з ІМТ >30 значущої різниці між порівнюваними 
групами не показали (відповідно (10,29±1,96) % (І) проти 
(14,29±2,18) % (ІI), р>0,05). 

Проведена порівняльна оцінка показників жирового 
обміну виявила, що реабілітаційні хворі-курці (I) мають 
достовірно вище на 3,8 % середнє значення ОТ порівняно 
з пацієнтами-некурцями (відповідно (94,24±4,22) см (І) 
проти (90,77±6,52) см (ІІ), р<0,05). Аналогічні тенденції 
спостерігались при аналізі середніх значень співвідно-


