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ПЕРЕДМОВА 

 

Під час повномасштабного військового вторгнення рф в Україну 

особливого значення набула реабілітації військовослужбовців, які 

постраждали внаслідок бойових дій. Військово-медична галузь і система 

медичної та психологічної реабілітації — не менш важливі царини 

реформування оборонного сектора, ніж забезпечення армії сучасним 

озброєнням, налагодження системи органів військового управління, 

логістики та кадрового менеджменту за натовським взірцем. Досвід країн, які 

проводили активні воєнні кампанії, особливо США й інших учасників 

Альянсу, показує: оперативність та якість надання медичної допомоги 

на полі бою, у шпиталі, а потім і адекватність реабілітаційних програм 

впливає на боєздатність як окремих частин, так і війська в цілому.  

Проблема реабілітації та збереження працездатності осіб, що брали 

участь у бойових діях, сьогодні є особливо актуальною, що робить питання, 

які будуть розглянуті на конференції, вкрай актуальними та важливими. 

Саме теоретичним і практичним аспектам діяльності системи 

громадського здоров’я та галузі охорони здоров’я в Україні в період 

військового стану та в мирний час і присвячена дана монографія. 

Висловлюю глибоку вдячність всім авторам цієї колективної 

монографії, які взяли участь в обговоренні зазначених проблем і сподіваюся, 

що колективна монографія «Організаційні, нормативно-правові та 

клінічні питання реабілітації  в Україні в мирний час та під час війни» 

буде корисною для фахівців з реабілітації, громадського здоров’я, 

організаторів охорони здоров’я, науковців та широкого кола науково-

педагогічних працівників, лікарів різних фахів та стане новим стимулом для 

наукових досліджень і практичних рішень.  
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Хочу щиро подякувати нашим вельмишановним рецензентам – доктору 
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НАСЛІДКИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ 

Ждан В. М., Голованова І. А., Харченко С. В., Вовк О. Я. 

Полтавський державний медичний університет 

Пережитий травмуючий досвід може стати причиною розвитку 

посттравматичного стресового розладу (ПТСР). ПТСР – це крайня реакція на 

сильний стресор, що загрожує життю людини. Частота ПТСР саме у момент 

надзвичайної ситуації низька. Зазвичай ПТСР починає проявлятися 

приблизно через шість місяців після травмуючої події. 

Посттравматичний стресовий розлад – це повторювані, нав’язливі 

спогади про нищівну травматичну подію. Спогади тривають > 1 місяця і 

починаються протягом 6 місяців після події. Патофізіологія розладу є не до 

кінця зрозумілою. Симптоми також включають уникнення подразників, 

пов’язаних із травматичною подією, нічні кошмари та ретроспекції. Діагноз 

базується на анамнезі. [5]. 

Коли трапляються жахливі речі, багато людей переживають їх 

протягом тривалого часу. Деякі ефекти є настільки стійкими та важкими, що 

вони виснажують і стають розладом. Загалом, події, які можуть викликати 

ПТСР,  – це ті явища, які викликають страх, безпорадність або жах. Участь у 

цих подіях може бути безпосередньою (наприклад, серйозна травма або 

загроза смерті) або опосередкованою (наприклад, людина стала свідком 

серйозних травм, вбивства або загрози життю інших осіб, отримала 

інформацію про події, які сталися з близькими родичами або друзями). 

Поширеними причинами ПТСР є бойові дії, сексуальне насильство, стихійні 

лиха і техногенні катастрофи. [1], [5], [10]. 

Симптоми ПТСР можна розділити на категорії: вторгнення, уникнення, 

негативні зміни у когнітивній функції та настрої, а також зміни збудливості 

та реактивності. Найчастіше пацієнти мають часті небажані спогади, у яких 

повторюється травмуюча подія. Часто присутні нічні кошмари про подію.  
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Менш поширеними є короткочасні дисоціативні стани в момент 

пробудження, в яких події переживаються так, ніби знову відбуваються 

насправді (ретроспекції), іноді змушуючи пацієнтів реагувати на них так, 

ніби в реальній ситуації (наприклад, гучні шуми, такі як феєрверки, можуть 

провокувати ретроспекції про участь у бойових діях, що, у свою чергу, може 

призвести до того, що пацієнти намагатимуться шукати сховище або падати 

на землю для захисту).  

Пацієнти уникають подразників, пов’язаних із травмою, і часто 

відчувають емоційне оніміння і незацікавленість у повсякденній діяльності.  

Інколи симптоми є продовженням гострого стресового розладу, або 

вони можуть виникати окремо, починаючись протягом 6 місяців після 

травми. Іноді розгорнута картина симптомів виникає із затримкою, через 

багато місяців або навіть років після травматичної події.  

Серед пацієнтів із хронічним ПТСР поширені депресія, інші тривожні 

розлади та вживання психоактивних речовин.  

Окрім спричиненої травмою тривожності пацієнти можуть відчувати 

провину через свої дії під час події або через те, що вони її пережили, в той 

час як інші – ні.  

Лікування складається з експозиційної та медикаментозної терапії. Для 

лікування посттравматичного стресового розладу успішно використовується 

широкий спектр видів психотерапії. Також часто застосовують СІЗЗС або 

інші лікарські препарати. [5]. 

Посттравматичний стресовий розлад – це хронічне порушення 

психічного стану, що може розвинутися після травматичної події, пише 

Міністерство охорони здоров'я. У списку тих, у кого може розвинутись це 

порушення, – ветерани війни.  

Участь у бойових діях впливає на свідомість людини, піддаючи її 

серйозним якісним змінам. Посттравматичні стресові порушення сприяють 

формуванню  специфічних  сімейних відносин, особливих життєвих 

сценаріїв і  

https://www.msdmanuals.com/uk/professional/psychiatric-disorders/anxiety-and-stressor-related-disorders/acute-stress-disorder
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можуть впливати на все подальше життя людини.  

На відміну від гострої стресової реакції, посттравматичний стресовий 

розлад виникає не під час травмуючої події, а у віддалені терміни – після 

виходу людини зі стану надтяжкого стресу. Латентний період складає, як 

правило, 2 – 6 місяців із моменту отримання психологічної травми. [4]. 

Вперше психологічні зміни у людей, які пережили ту чи іншу 

екстремальну ситуацію, були описані Да Коста в 1871 р. у солдатів під час 

Громадянської війни в Америці і були названі «синдром солдатського серця». 

У 1941 р. А. Кардинер назвав це явище «хронічним військовим неврозом» і 

показав, що військовий невроз має як фізіологічну, так і психологічну 

природу. Він вперше дав комплексний опис симптоматики: збудливість і 

дратівливість; нестримний тип реагування на раптові подразники; фіксація на 

обставинах травматичної події; відхід від реальності; схильність до 

некерованих агресивних реакцій. [4]. 

У 1980 р. М. Горовиць запропонував виділити його в якості 

самостійного синдрому, назвавши «посттравматичним стресовим розладом». 

Слідом за травмуючими подіями, які виходять за межі звичайного людського 

досвіду, може розвиватися посттравматичний стресовий розлад, що 

призводить до патологічних змін особистості комбатантів, часткової або 

повної їх дезадаптації в умовах мирного часу. [4]. 

Психологічні наслідки участі в бойових діях призводять до того, що в 

умовах вже мирного часу, через загострене почуття справедливості, 

підвищену тривожність, «вибухові» реакції, що періодично виникають у 

відповідь на будь-які подразники, депресивні стани, у ветеранів порушується 

соціальна взаємодія, виникають сімейні конфлікти та проблеми з 

працевлаштуванням. У таких людей втрачається інтерес до суспільного 

життя, знижується активність при вирішенні життєвоважливих проблем. [4]. 

Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і призвела до 

стресу, психологічні наслідки якого можуть бути небезпечними для 
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здорового майбутнього і дорослих, і дітей. Пережитий травмуючий досвід 

може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу. 

У сучасних умовах у нашій країні відбуваються глибокі зміни, які 

стосуються всіх сфер життя громадян та суспільства в цілому. Це пов’язано з 

ситуацією, що склалася на Сході України і збільшенням кількості 

військовослужбовців – учасників бойових дій. Разом із бойовим досвідом, 

вони отримують фізичні й психологічні травми, а їхня психіка зазнає значних 

змін. Згодом учасники таких екстремальних подій починають страждати на 

психічні розлади та відчувати труднощі у процесі адаптації до мирного 

життя. Тому виникає потреба у пошуку ефективних шляхів адаптації та 

соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців, що побували в 

районах збройних конфліктів. [4]. 

Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк, станом на 2016 рік, 

оцінює розповсюдженість ПТСР серед військовослужбовців на театрі 

військових дій на Донбасі у 10 –15 %. [6]. 

Встановлено, що від 20 % до 40 % військовослужбовців потребують 

психологічної допомоги. Симптоми гострої травми виявляють у 60 – 80 % 

військовослужбовців, які були очевидцями загибелі побратимів чи мирного 

населення або бачили тіла померлих. Ризик появи симптомів порушення 

психіки стосується молодих військовослужбовців, віком 18 – 24 років, у яких 

виявлено симптоми депресії або у яких були проблеми з алкоголем. 

Симптоми         ПТСР     розвиваються       приблизно       у    12  –  20  %  

військовослужбовців, які перенесли бойову травму, але не звернулися за 

психологічною допомогою через побоювання зневаги за прояви слабкості, 

боягузтва, загрозу військовій кар’єрі. [2], [7], [8]. 

Синдром війни – основний наслідок впливу уражаючих факторів 

у сучасних війнах. Невід’ємна його складова – ПТСР, який виникає іноді 

у 90 відсотків їхніх учасників, навіть у тих, у кого не виник синдром війни 

у всіх його проявах. Це ж стосується учасників будь-яких кризових ситуацій. 

[9]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Не у всіх людей, які зазнали травматичних подій, буде ПТСР. 

З опитаних 5692 людей 82,7 % зазнали важких і потенційно 

травматичних подій і з них лише у 8,3 % людей діагностували ПТСР 

упродовж життя. Ще одне дослідження показує, що 65 % пацієнтів клініки 

первинної медичної допомоги повідомили про випадки негативного впливу 

важких, потенційно травмуючих подій. Лише у 12 % із них розвинувся 

ПТСР. 

Із 2064 учасників дослідження віком 18 років було виявлено, що 642 

(31,1%) мали хоча б одну травматичну подію у своєму житті, з них 160 (7,8 

%) мали симптоми посттравматичного стресового розладу.  

Масове переміщення внаслідок конфліктів та війни: 30,6 % 

біженців мають ознаки ПТСР. 

Бойові дії: ПТСР, що виникає після бойового поранення, сильно 

корелює з характером і тяжкістю черепно-мозкової травми. Дослідження 

солдат із бойовими пораненнями свідчить, що посттравматичний розлад 

через місяць після поранення мали 4,2 %, а через 4 місяці – 12,2 % 

військових. [11]. 

У кого найчастіше проявляється ПТСР? 

Чому одні люди, потрапивши в ситуацію, пов’язану з наднегативним 

впливом потужного стресу, з часом починають страждати від ПТСР, тоді як 

інші – ні? Виділяють три групи факторів, поєднання яких призводить до 

виникнення ПТСР:  

• інтенсивність травмуючої події, її тривалість, несподіваність та 

неконтрольованість;  

• сила захисних механізмів особистості та наявність соціальної 

підтримки; 

• особисті фактори ризику: вік на момент травмуючих подій, наявність 

травмуючих подій та психічних розладів у попередні періоди життя 

людини.  

https://www.uptodate.com/contents/posttraumatic-stress-disorder-in-adults-epidemiology-pathophysiology-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis/print#:%7E:text=PTSD%20prevalence%20%E2%80%94%20The%20lifetime%20prevalence,percent%20%5B6%2C7%5D.


10 
 

Найбільш уразливими є люди у віці до 22 або старше 30 років. Щодо 

гендерних особливостей науковці зазначають, що у 8 % чоловіків та 20 % 

жінок розвивається   ПТСР   після   травмуючих  подій.   Діти  та  підлітки  

так  само  

перебувають у зоні ризику щодо розвитку ПТСР.  

Що послаблює ризики виникнення ПТСР та сприяє зціленню? 

Для того, щоб знизити ризики появи ПТСР та сприяти зціленню, якщо 

ознаки розладу вже є, необхідно: 

• психологічно стабілізуватися самим, завдяки нижче описаним крокам.  

Лише емоційно стабілізувавшись, ми можемо підтримати наших дітей. 

Водночас важливо пам’ятати, що батьки мають право на емоції. Дітям 

важливо пояснити, чому ви так реагуєте, але водночас наголосити, що з 

часом стане легше та ваша родина з цим точно впорається;  

• налагодити режим дня та повернути, за можливості,  частину звичних 

справ; 

• заручитися підтримкою близьких – налагодити спілкування зі 

значущими людьми, якщо це надає вам підтримку та налаштовує на 

позитив;  

• включатися у фізичну активність (робити фізичні вправи або 

щонайменше – гуляти на свіжому повітрі); 

• обмежити перегляд новин та сортувати інформацію, яку ви отримуєте: 

обирати лише достовірні канали, які не транслюють кровопролиття та 

іншого вкрай негативного та негативно емоційно забарвленого 

контенту;  

• залучатися до допомоги іншим, адже волонтерування дає величезний 

ресурс; 

• звернутися за допомогою до психолога/психотерапевта, який допоможе 

опанувати техніки емоційної стабілізації себе і близьких та попередити 

або зупинити розвиток ПТСР.  
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Отож,  важливо не нехтувати психічним здоров’ям та, у разі 

виявлення ознак, що можуть свідчити про посттравматичний стресовий 

розлад у вас самих, ваших дітей  або близьких, негайно звертатися за 

допомогою до спеціалістів – психологів та психотерапевтів, щоб не 

допустити тяжких наслідків перенесених подій. [3].  

Насправді, вкрай важливо визнати проблему та отримати кваліфіковану 

допомогу і в жодному разі не дорікати собі за це.  

Кожна людина має право на емоційні переживання, тому звернення за 

психологічною допомогою – це найкраще рішення і для постраждалого, і для 

його близьких. [8]. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МІКРОБІОЛОГІЧНУ ДІАГНОСТИКУ 

ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ 

Безега М.І., Зачепило С.В., Безшапочний С.Б., Полянська В.П. 

Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна 

Проблеми діагностики та лікування хронічного тонзиліту залишаються 

достатньо актуальними, що обумовлено значною поширеністю даної 

нозології. Рівень захворюваності серед дорослого населення працездатного 

віку за сучасними даними сягає до 37% [1, 2, 3, 4]. Одночасно з цим 

відбувається збільшення частоти місцевих гнійно-запальних ускладнень 

хронічного тонзиліту, таких як паратонзиліт та паратонзилярний абсцес. 

Кількість загальних, органно-системних, ускладнень також не має тенденції 

https://glavred.info/life/389067-polkovnik-steblyuk-u-poziciynih-viynah-neboyovi-vtrati-perevishchuyut-boyovi.html
https://glavred.info/life/389067-polkovnik-steblyuk-u-poziciynih-viynah-neboyovi-vtrati-perevishchuyut-boyovi.html
https://glavred.info/life/389067-polkovnik-steblyuk-u-poziciynih-viynah-neboyovi-vtrati-perevishchuyut-boyovi.html
https://www.medsprava.com.ua/article/2468-posttravmatichniy-stresoviy-rozlad-dagnostika-lkuvannya#ptsr1
https://www.medsprava.com.ua/article/2468-posttravmatichniy-stresoviy-rozlad-dagnostika-lkuvannya#ptsr1
https://mon.gov.ua/ua/news/posttravmatichnij-stresovij-rozlad-v-umovah-voyennih-dij-metodi-likuvannya
https://mon.gov.ua/ua/news/posttravmatichnij-stresovij-rozlad-v-umovah-voyennih-dij-metodi-likuvannya
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до зменшення. Деякі з них, наприклад, ревматоїдний артрит, ендокардит, 

гломерулонефрит не тільки негативно впливають на функціональний стан 

макроорганізму, а й значно погіршують якість життя пацієнтів та призводять 

до інвалідізації [5, 6]. Тому своєчасна діагностика хронічного тонзиліту та 

його ефективне лікування набувають надзвичайної важливості, оскільки 

спрямовані на попередження можливого розвитку місцевих і загальних 

ускладнень.  

Хронічний тонзиліт визначають як хронічне інфекційно-алергічне 

захворювання з місцевою запальною реакцією в піднебінних мигдаликах [6, 

7, 8]. Розвитку хронічного тонзиліту сприяє стійке порушення носового 

дихання внаслідок гіпертрофії глоткового мигдалика, викривлення носової 

переділки, наявність різних форм хронічних синуситів, а також каріозного 

ураження зубів [9, 10, 11]. Більшість авторів визначають основним 

етіологічним чинником хронічного запалення піднебінних мигдаликів 

мікробіоту, яка представлена мікроорганізмами різних таксонів. Збудниками 

даного захворювання є патогенні та умовно-патогенні мікроорганізми, які 

здатні до утворення мікробних консорціумів у вигляді біоплівки [11, 12]. В 

чисельних наукових дослідженнях неоднозначно оцінюється етіологічна 

значимість патогенів, які виділяються за умов хронічного тонзиліту. За 

даними Єніна І.П. у пацієнтів з хронічним тонзилітом бета-гемолітичний 

стрептококк виявлений в 53%, Mycoplasma pneumoniae в 24,5%, S. aureus в 

26,8%, частіше в співтоваристві з мікоплазмами [13]. В дослідженнях 

Савлевича Є.Л. доведена провідна роль бактеріально-грибкових асоціацій, 

представлених S. aureus та C. аlbicans, в етіології хронічного запалення 

піднебінних мигдаликів [14]. Серед патогенних бактерій, що відіграють роль 

в розвитку хронічного тонзиліту, найбільш значимими є S. pyogenes, S. 

pneumoniae, H. influenzae, S. аureus [15, 16]. Але, на сьогодні, відповідно до 

аналізу сучасних наукових джерел доведена домінуюча роль β-гемолітичного 

стрептокока групи А в розвитку даної нозології [6, 12, 17]. В своїй 

практичній діяльності лікарі України користуються чинною МКХ-10, 
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відповідно до якої хронічне запалення піднебінних мигдаликів визначається 

як хронічний тонзиліт (J 35.0) та асоціюється з бактеріями виду Streptococcus 

pyogenes (β-гемолітичний стрептокок групи А) [12, 17]. Розвиток органно-

системних ускладнень хронічного тонзиліту також значною мірою 

пов’язують з біологічними властивостями даного мікроорганізму [17, 18]. 

Інші види мікроорганізмів мають менш істотне значення в розвитку 

хронічного запалення піднебінних мигдаликів. Своєчасне вивчення 

суб’єктивних та об’єктивних ознак захворювання, аналіз результатів 

бактеріологічного, імунологічного та молекулярно-генетичних методів 

дослідження дозволяє визначити етіологію захворювання, розробити план 

лікувальних дій, попередити розвиток можливих ускладнень.  

Класичним стандартом мікробіологічної діагностики хронічного 

тонзиліту залишається культуральний метод, мета якого полягає у виділенні 

чистої культури збудника, її ідентифікації та визначенні чутливості до 

протимікробних засобів. Забір матеріалу здійснюється натще за допомогою 

стерильного тампону, шпателя або ложки Фолькмана. Одержаний матеріал 

поміщається в транспортне середовище Еймса і протягом 2-х годин в 

ізотермічних умовах доставляється в бактеріологічну лабораторію. 

Порушення техніки забору досліджуваного матеріалу та умов 

транспортування значно знижує чутливість даного методу [17, 19]. 

Бактеріологічне дослідження виконується у відповідності до існуючих 

методичних рекомендацій. Ідентифікація виділених культур проводиться за 

фенотипними ознаками та антигенною структурою збудника. Для 

підтвердження стрептококової природи хронічного тонзиліту необхідно 

визначити антигенні властивості полісахариду клітинної стінки, які 

дозволять встановити належність збудника до певної серогрупи. З цією 

метою доцільно використовувати серологічні реакції (імуноферментний 

аналіз, імунохроматографію, оптичний імунний аналіз, реакцію ко-

аглютинації або латекс-аглютинації). Поруч із високою чутливістю (більше 

90%) та специфічністю бактеріологічного методу існує основний недолік, 



15 
 

який полягає в тривалому виконанні дослідження. Останнім часом 

пропонується використання експрес методів діагностики для встановлення 

стрептококового походження хронічного тонзиліту, серед яких особливої 

уваги заслуговує стрептатест [19, 20]. Це якісний імунохроматографічний 

тест для виявлення антигенів стрептокока групи А. Чутливість стрептатесту 

по відношенню до культурального дослідження становить 97%, а 

специфічність – 95%. Визначення належності стрептококів до групи А за 

допомогою стрептатесту проводиться з використанням набору українського 

виробника «Pharmasco» та французької фармацевтичної компанії «Dectra». 

До складу набору входить екстрагуючий розчин нітриту натрію (розчин А) та 

оцтова кислота (розчин В), за допомогою яких виділяють специфічний 

антиген стрептокока групи А з досліджуваного матеріалу, взятого з 

піднебінних мигдаликів. Імунологічна реакція відбувається через 

хроматографічну систему мембрани тест-смужки. На мембрану тест-смужки 

нанесено поліклональне антитіло до антигену стрептокока групи А, в якості 

контроля використовують смужку з екстраційним реагентом стрептавідином. 

Нижче ділянки занурення смужки знаходиться матриця, яка містить 2 

мічених реагенти: поліклональне антитіло до специфічного антигену 

стрептококу групи А, поєднане з частинками пурпурного латексу і біотин, 

також поєднаний з частинками пурпурного латексу. Зразок, який містить 

специфічний антиген, переміщується вздовж нітроцелюлозної мембрани під 

дією капілярних сил та реагує з поліклональними антитілами до 

специфічного антигену стрептококу групи А, міченими латексними 

частинками. Імунний комплекс, що утворився, продовжує рухатися в 

напрямку тест-зони. При досягненні тест-зони комплекс антиген-антитіло 

фіксується через іммобілізоване антитіло, що супроводжується появою 

пурпурного забарвлення смужки в тест зоні. Отже, забарвлення смужки 

з’являється за умови позитивного результату. Обов’язковим є облік 

контроля, зона смужки якого забарвлюється в пурпурний колір у випадку 

правильного перебігу реакції [19, 20]. Застосування стрептатесту дозоляє 
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встановити наявність β-гемолітичного стрептококу групи А в матеріалі, 

взятому з піднебінних мигдаликів лише за 5-7 хв.  

Запалення піднебінних мигдаликів, яке спричинюється даним 

мікроорганізмом, завжди характеризується специфічною імунною 

відповіддю. Наявність на поверхні піднебінних мигдаликів β-гемолітичних 

стрептококів групи А супроводжується, в переважній більшості випадків, 

підвищенням рівня антитіл до таких ферментів патогенності як стрептолізин 

О, стрептокіназа та гіалуронідаза або хоча б до одного з них [17, 18]. Тому 

доцільним є використовувати відповідні серологічні реакції з метою 

диференціальної діагностики даного захворювання і носійства.  

Сучасною альтернативою традиційному культуральному методу є 

ідентифікація видів піогенних стрептококів за допомогою методу MALDI-

TOF мас-спектрометрії у поєднанні із серологічним виявленням групових 

антигенів у реакції преципітації або ко-аглютинації. Метод MALDI-TOF мас-

спектрометрії дозволяє провести швидку та достовірну ідентифікацію 

мікроорганізмів, є високопродуктивним і низьковитратним [21]. В основі 

даного методу лежить вимірювання співвідношення маси заряджених 

частинок матерії (іонів) до їх заряду. Ідентифікація збудників здійснюється за 

допомогою визначення набору рибосомальних білків шляхом прямого 

білкового профілювання. Під білковим профілюванням розуміють аналіз 

спектру білків даного мікроорганізму, який дає можливість отримувати 

унікальні для даного виду мас-спектрометричні характеристики, так звані 

«fingerprint» (молекулярний «відбиток пальця») і порівнювати їх з 

еталонними спектрами в базі MALDI.   

На сьогодні широке використання в мікробіологічній діагностиці 

запальних захворювань отримали напівавтоматичні та автоматичні 

мікробіологічні аналізатори VITEK, VITEK 2, які призначені для видової 

ідентифікації мікроорганізмів за їхніми біохімічними властивостями, а також 

для визначення чутливості виділених збудників до широкого спектру 

антибіотиків. Встановлення мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) 
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антибактеріальних препаратів відіграє визначальну роль в розрахунку їх 

терапевтичної дози. До основних обмежень в застосуванні даного методу 

належать необхідність попереднього виділення чистої культури, наявність 

штамів мікроорганізмів з нетиповими фенотипними ознаками, висока 

вартість реактивів і матеріалів, що використовуються [21, 22].   

До найбільш затребуваних методів дослідження, які значно спрощують 

та підвищують якість діагностики хронічного тонзиліту, відносять 

молекулярно-генетичні методи, зокрема полімеразну ланцюгову реакцію 

(ПЛР) та секвенування. За допомогою даних досліджень можна виявити 

збудників захворювань, грунтуючись на генетичному матеріалі, який 

міститься в зразках, отриманих від пацієнта. Сутність ПЛР полягає в 

багаторазовому копіюванні (ампліфікації) в умовах in vitro фрагментів 

генома, що дозволяє швидко накопичити певну послідовність ДНК в 

кількості, необхідній для здійснення подальшої детекції мікроорганізму. 

Висока чутливість даного методу може обумовлювати хибно (помилково) 

позитивний результат, що обмежує доцільність її застосування. Також не 

можна виключити можливість контамінації зразків під час підготовки та 

проведення дослідження. Невирішеним у використанні цього методу 

залишається питання визначення чутливості мікроорганізмів до 

антимікробних засобів та рівня їхньої МІК, а також оцінки життєздатності 

виявленого збудника.  

Кількісне визначення патогена можливе при застосуванні полімеразної 

ланцюгової реакції в режимі реального часу (Real-time PCR, qPCR, qRT-

PCR). ПЛР в реальному часі – це метод заснований на основі полімеразної 

ланцюгової реакції і використовується для одночасної ампліфікації та 

детекції отриманих продуктів. Кількісне визначення ампліфікованого 

фрагмента ДНК відбувається за допомогою флуоресцентних барвників і 

модифікованих олігонуклеотидів, які після гібридізації з комплементарними 

ділянками ДНК, флуоресціюють. З кожним новим циклом при зростанні 

кількості продукту ампліфікації, посилюється рівень флуоресценції. 
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Відповідно накопиченню ПЛР-продукту відбувається його ідентифікація [23, 

24, 25, 26]. На відміну від традиційної ПЛР, проведення ПЛР в режимі 

реального часу потребує меншого часу, є більш чутливим та точним, 

дозволяє диференціювати загиблі та живі бактеріальні клітини, не є істотно 

складним і трудомістким.  

На сьогодні для ідентифікації мікроорганізмів застосовуються 

інноваційні технології секвенування. Вперше технологія секвенування була 

запропонована Сенгером (Sanger F.) в 1977 році та відома під назвою «метод 

термінації ланцюга». В основі методу секвенування лежить визначення 

послідовності нуклеотидів ДНК. В той же період А. Максамом та У. 

Гілбертом (Maxam A.M. and Gilbert W.A.) був розроблений метод 

секвенування, заснований на специфічній хімічній деградації фрагмента ДНК 

– метод хімічної деградації. За важливість і перспективність застосування 

даних розробок в 1980 році У. Гілберту та Ф. Сенгеру присуджена 

Нобелевська премія. Для підвищення продуктивності та зниження вартості 

технологічних процедур секвенування розроблюються більш досконалі 

альтернативні методи секвенування ДНК. На сьогодні найбільшої уваги 

заслуговують методи секвенування ДНК нового покоління, до яких належать 

метод секвенування на молекулярних кластерах з використанням 

флуоресцентно мічених попередників, високопродуктивне піросеквенування 

ДНК, циклічне лігазне секвенування, напівпровідникове секвенування [26, 

27]. Відмінною особливістю методів секвенування ДНК нового покоління є 

їх спрямованість на одержання нуклеотидних послідовностей цілих геномів 

організмів. Методи секвенування новітнього покоління представлені 

технологією секвенування однієї молекули, методом секвенування 

одиничних молекул в реальному часі та методом секвенування через 

нанопори. Зазначені методи покликані усунути основні недоліки методів 

нового покоління, а саме: трудомісткість пробопідготовки, невелику довжину 

одиничних прочитань, значну тривалість циклу, необхідність 

багаточисельного повторного секвенування. [27, 28]. 
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Таким чином, в діагностиці хронічного запалення піднебінних 

мигдаликів на сьогодні є значна база новітніх, високоточних, інформативних 

методів, які дозволяють проводити ідентифікацію збудника та його кількісну 

оцінку, встановлювати видову структуру мікробних асоціацій, 

розшифровувати геноми нових видів мікроорганізмів, визначати чутливість 

патогена до антимікробних препаратів та їхні мінімальні інгібуючі 

концентрації. Впровадження в клінічну практику комплексу класичних та 

сучасних діагностичних технологій повинно стати еталоном діагностики не 

тільки хронічного запалення піднебінних мигдаликів, а й інших запальних 

захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха.   
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

Голованова І.А., Плужнікова Т.В., Краснова О.І., Краснов О.Г. 

Полтавський державний медичний університет 

Туберкульоз – це одна з найдавніших інфекційних хвороб, яка вражає 

людей будь якого віку і статі, і займає одне з перших місць в світі по 

смертності та інвалідизації серед населення. Особливостями цього 

захворювання є те, що воно вражає практично всі органи і системи організму. 

Зазвичай це легені, а потім нирки, спинний мозок та інші органи. 

Небезпечною для оточуючих є лише легенева, відкрита форма туберкульозу 

[3,12]. 

Шлях передачі туберкульозу повітряно-крапельний та контактно-

побутовий. Людина може заразитися від іншої людини під час розмови, 

чхання, кашлю. Кожна людина може захворіти на туберкульоз, незалежно від 

http://www.illumina.com/systems/sequencing.Ilmn
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віку, статі і соціального положення [12] Проте є деякі фактори, які сприяють 

високому ризику захворювання, такі як: 

• стан імунної системи (діти, в яких вона не до кінця сформована, люди 

літнього віку, знижена резистентність організму внаслідок хвороби); 

• тривалість контакту зі збудником; 

• погані житлові умови; 

• низька санітарна культура населення; 

• шкідливі звички. 

 На сьогодні туберкульоз розглядають як одну з найбільш серйозних 

загроз здоров’ю людини у світовому масштабі, як проблему надзвичайного 

характеру [8, 9]. За даними Центру медичної статистики МОЗ в Україні за 

2021 рік кількість вперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, 

включно з його рецидивами серед всього населення  становила 18241 або 

44,0 на 100000, що на 4,3% більше показника 2020 року [10, 11]. 

Захворюваність на туберкульоз серед дітей віком від 0 до 14 років за останні 

два роки збільшилася на 25,4% — з 5,9 до 7,4 на 100 000 дитячого населення 

(табл.1). Але ж спостерігається тенденція до зниження цієї захворюваності 

протягом останніх 5 років (від 9,3 на 100 000 дитячого населення у 2017 р. до 

7,4 на 100 000 дитячого населення у 2021 р.). 

Таблиця 1 

Захворюваність на туберкульоз (нові випадки +рецидиви)  

серед дітей віком 0-14 років  

№ Адміністративні 

території 

На 100 тис. відповідного населення 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 АР Крим - - - - - 

2 Вінницька 5,7 8,6 12,8 7,1 6,8 

3 Волинська 5,8 7,8 6,4 7,4 12,0 

4 Дніпропетровська 21,8 20,1 16,7 10,2 11,8 

5 Донецька 6,9 5,4 7,8 4,5 2,0 
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6 Житомирська 17,4 15,1 13,3 2,5 3,6 

7 Закарпатська 7,2 7,6 7,2 3,2 10,6 

8 Запорізька 22,4 23,3 23,1 21,1 26,6 

9 

Івано-

Франківська 
7,6 

6,3 7,2 2,6 
10,5 

10 Київська 9,8 8,8 10,6 6,5 6,7 

11 Кіровоградська 8,2 6,9 11,9 11,5 24,2 

12 Луганська 6,6 12,3 4,6 5,9 6,1 

13 Львівська 8,0 5,6 6,8 2,7 1,5 

14 Миколаївська 6,2 7,3 4 6,4 6,5 

15 Одеська 12,8 15,4 16,1 9 7,5 

16 Полтавська 7,0 5,5 3,5 2,5 3,1 

17 Рівненська 5,0 3,8 5,9 3,4 6,0 

18 Сумська 14,4 8,9 9,8 2,1 8,7 

19 Тернопільська 1,8 2,4 1,2 2,4 0,0 

20 Харківська 10,3 9,5 9,8 13,7 14,0 

21 Херсонська 18,3 7,7 14,3 4,2 4,9 

22 Хмельницька 5,4 4,5 5 2 3,1 

23 Черкаська 12,8 15,8 10,1 10,3 15,4 

24 Чернівецька 3,2 5,1 1,3 0,6 2,0 

25 Чернігівська 8,6 10,1 9,6 4,5 6,2 

26 м. Київ 4,1 4 5 1,8 0,4 

 Україна 9,3 8.9 9 5,9 7.4 

 

Показник захворюваності на туберкульоз серед підлітків зменшився на 

12,0% - із 14,2 до 12,5 на 100 000 осіб віком 15–17 років включно. 

Найбільший показник захворюваності серед областей має Одеська область, 

де цей показник у 2021 році склав 2000 особи (84,0 на 100 тис.). Найменший 

показник захворюваності на туберкульоз у 2021 році відмічається в 
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Тернопільській області, де він склав 194 особи (18,8 на 100 тис.). Основною 

причиною таких високих показників є погіршення рівня життя за останні 

роки, а 70% хворих складають соціально незахищені особи. Поширеність 

усіх форм активного туберкульозу серед дітей від 0 до 14 років збільшилася у 

2021 році порівняно з попереднім роком, але ж в цілому спостерігається 

зменшення цих показників протягом останніх 5 років на 34,7 % (від 9,5 на 

100 000 дитячого населення у 2017 р. до 6,2 на 100 000 дитячого населення у 

2021 р.)  

За даними статистики протягом останніх 5 років [5,6,7], найбільша 

захворюваність медичних працівників, які надають  допомогу хворим на 

туберкульоз зафіксована у 2018 року і становила 46 випадків (табл. 2) і 382 

випадки медичних працівників інших направлень. Найбільше випадків в цей 

рік зареєстровано в Запорізькій і Миколаївській областях.  

Таблиця 2 

Захворюваність на туберкульоз (нові випадки+рецидиви) 

працівників протитуберкульозних закладів 

№ Адміністративні 

території 

На 100 тис. відповідного населення 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 АР Крим - - - - - 

2 Вінницька 2 2 1 1 0 

3 Волинська 2 2 2 1 1 

4 Дніпропетровська 8 3 3 2 0 

5 Донецька 1 5 1 2 0 

6 Житомирська 3 0 1 0 1 

7 Закарпатська 1 3 2 3 0 

8 Запорізька 4 4 2 1 0 

9 Івано-Франківська 4 0 2 1 1 

10 Київська 4 0 0 0 0 

11 Кіровоградська 0 0 0 1 2 
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12 Луганська 0 0 0 1 1 

13 Львівська 3 1 1 1 1 

14 Миколаївська 2 5 2 0 2 

15 Одеська 1 2 1 0 0 

16 Полтавська 0 4 2 1 0 

17 Рівненська 1 4 2 0 0 

18 Сумська 1 1 0 1 0 

19 Тернопільська 1 1 0 1 0 

20 Харківська 1 3 1 1 3 

21 Херсонська 0 1 2 3 0 

22 Хмельницька 0 0 1 0 0 

23 Черкаська 2 2 0 0 0 

24 Чернівецька 0 0 0 0 0 

25 Чернігівська 1 2 4 0 0 

26 м. Київ 2 1 2 0 0 

 Україна 44 46 32 31 12 

Важливою проблемою є те, що на туберкульоз страждає велика 

кількість працездатного населення, що призводить до стійкої втрати 

працездатності [1,2]. Якщо в 2017 році. показник інвалідності внаслідок 

туберкульозу складав 2,0 на 10 тис населення, то в 2021 році – 1,04 відповіно 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники первинної інвалідності внаслідок туберкульозу серед  

населення працездатного віку 

№ 

з/п 

Адміністративні 

території 

На 10 тис. відповідного населення 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 АР Крим - - - - - 

2 Вінницька 2,2 2,4 2,2 1,99 1,43 

3 Волинська 1,7 1,6 1,8 1,53 1,09 
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4 Дніпропетровська 2,1 2,2 1,7 1,35 1,05 

5 Донецька 2,0 1,8 1,8 1,50 1,01 

6 Житомирська 2,4 1,9 1,7 1,30 1,16 

7 Закарпатська 1,8 1,5 1,6 1,26 1,36 

8 Запорізька 1,3 1,7 1,5 1,24 1,56 

9 Івано-Франківська 1,5 1,5 1,6 1,02 0,64 

10 Київська 2,4 1,8 2,0 1,20 1,14 

11 Кіровоградська 2,8 2,6 2,7 1,80 1,42 

12 Луганська 3,5 3,5 2,9 2,03 1,27 

13 Львівська 2,5 2,6 2,5 1,88 1,56 

14 Миколаївська 2,3 2,3 1,7 1,72 0,95 

15 Одеська 3,9 3,0 3,0 1,88 1,23 

16 Полтавська 1,9 2,2 0,9 1,52 1,22 

17 Рівненська 1,2 1,3 1,4 0,94 0,64 

18 Сумська 0,9 0,9 0,6 0,45 0,39 

19 Тернопільська 1,4 1,2 1,5 1,20 0,66 

20 Харківська 1,0 1,0 1,0 0,63 0,65 

21 Херсонська 4,8 4,8 4,3 3,21 3,05 

22 Хмельницька 2,0 1,8 1,8 1,04 0,69 

23 Черкаська 1,0 1,4 1,0 0,96 1,08 

24 Чернівецька 0,4 0,4 0,3 0,21 0,08 

25 Чернігівська 2,5 2,5 2,5 1,40 1,19 

26 м. Київ 1,1 0,8 0,9 0,37 0,28 

Україна 2,0 1,9 1,7 1,30 1,04 

Серед дорослого населення абсолютний показник первинної 

інвалідності внаслідок туберкульозу зменшився у 2021 році на 17,7 % у 

порівнянні з попереднім роком. А серед працездатного населення – цей 

показник дещо збільшився на 7,6 % . Але дані показники мають тенденцію до 

зниження не в усіх областях України, в Запорізькій області за останні два 
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роки абсолютні показники первинної інвалідності серед дорослого і 

працездатного  населення мали тенденцію до зростання на 22,0 % і на 25,8 % 

відповідно. 

 Для людей, які мають інвалідність внаслідок туберкульозу, розроблені 

спеціальні реабілітаційні програми, які допомагають людині на медико-

соціальному рівні. Це індивідуальні програми медичної, соціально-трудової  

реабілітації і адаптації за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі 

Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів [4]. 

 До медичної реабілітації відносять: специфічну терапію [10]. Вона 

проводиться в залежності від виду і місця розвитку хвороби і має певні 

правила застосування:  

• лікування комбіноване, одразу декількома препаратами;  

• двоетапність лікування (початкове та долікування);  

• одноразові добові дози повинні мати достатню бактеріостатичну дію;  

• лікування повинно бути довготривалим;  

• хірургічне лікування (в залежності від характеру змін в легенях, та 

порушення функцій в інших органах);  

• гігієнічно-охоронний режим передбачає поточну дезінфекцію, а саме: 

індивідуальний посуд, постійне знезаражування постільної білизни. 

Приміщення де перебуває хворий прибирають вологим способом, 

провітрюють і потім кварцують. Хворим на початкових гострих стадіях 

або у разі тяжкого стану назначають ліжковий режим;  

• психотерапевтичний вплив. Для підтримання нормального 

психоемоційного стану пацієнта створюють сприятливий психологічний 

клімат, максимально допомагають людині оптимістично відноситися до 

можливості ремісії; 

• раціональне харчування. Оскільки у хворих на туберкульоз порушується 

багато обмінних процесів, їм призначають особу дієту. Потрібно вживати 

продукти з великою кількістю вітамінів, нормалізувати кількість 
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споживання білків, а також не перевищувати норми споживання 

вуглеводів та жирів. Такі хворі повинні на регулярній основі споживати 

овочі, фрукти, дієтичне м‘ясо, молоко та сир. 

• лікувальна фізкультура. Вона відповідає за вдосконалення роботи всіх 

систем і органів організму. В залежності від того в якому стані пацієнт 

можна розрізнити декілька видів ЛФК: коли хворий перебуває в ліжку – 

розроблена спеціальна гімнастика; якщо у хворого вільний режим 

перебування у стаціонарі – це можуть бути прогулянки; палатному 

пацієнту розроблена спеціально гігієнічна та лікувальні гімнастики. Проте 

обов‘язковим є те, що при виконанні ЛФК разом з хворим повинен бути 

лікар або медична сестра, які будуть стежити за станом хворого, щоб 

запобігти ускладнення його самопочуття. 

• санаторне лікування.  

В Україні є багато санаторно-медичних установ, для проходження 

реабілітації після тривалого лікування і підготовки до праці. Там хворі 

дотримуються спеціального режиму дня, харчування , прогулянки на свіжому 

повітрі. 

До соціальної реабілітації відносять працетерапію та 

працевлаштування. Для хворих на туберкульоз, які втратили роботу або не 

можуть її продовжувати і надалі через епідеміологічну небезпеку для 

оточуючих під час працетерапії проводяться навчання або перенавчання і 

здобуття нової професії, після чого вони зможуть працевлаштуватися [10]. 

Для запобігання туберкульозу система охорони здоров’я розробила 

профілактичні заходи, а саме вакцину БЦЖ, яка вводиться дітям вже в перші 

5 днів. Проте вона не захищає від усіх форм туберкульозу. Також на 

теперішній час діагностика цієї хвороби дуже розвинена, тому є можливість 

виявити захворювання вже на ранніх стадіях і почати лікування.  

Лікування хворих на туберкульоз легенів має бути комплексним, 

індивідуалізованим, своєчасним і поступовим. Ефективне лікування 

забезпечує відновлення здоров’я хворого. збереження або відновлення 
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працездатності, поліпшення епідеміологічної ситуації в результаті ліквідації 

джерела бактеріовиділення та переривання шляху передачі інфекції. 
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ДІТИ ТА ВІЙНА: МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ  

ІЗ ТРАВМУЮЧИМ ДОСВІДОМ 

Давиденко А.В. 

Полтавський державний медичний університет 

Постійне та тривале перебування у зонах бойових дій впливає на розвиток 

та психічне здоров’я дітей. Воєнні дії призводять до токсичного стресу та 

проблем зі здоров’ям у дитинстві. Без раннього втручання, проблеми з 

психічним здоров’ям, можуть тривати у дорослому віці з несприятливими 

наслідками. 

Ключові слова: діти, війна, ментальне здоров’я  

Continuous and prolonged war trauma exposure in conflict areas affects 

children’s development and mental health. Conflict leads to toxic stress and health 

problems in childhood.Without early intervention, these mental health problems 

are likely to continue into adulthood and to predict adverse outcomes. 

Key words: children, war, mental health  

За даними аналізу ООН, від початку війни відомо про понад 30 

випадків загибелі дітей не внаслідок «невибіркових» ударів із далекої 

відстані, а внаслідок розстрілів зблизька. Це були здебільшого розстріли 

цивільних автомобілів під час спроби евакуації та розстріли дітей на вулиці 

без жодних причин [1].Окрім того, відомі випадки жорстокого поводження з 

дітьми в окупації, зокрема й сексуального насильства. Станом на 3 червня 

https://phc.org.ua/promociya-zdorovya/materiali-z-promocii-zdorovya
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моніторингова група Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

зареєструвала вже 124 випадки сексуального насильства з боку російських 

військових, зокрема й над дітьми [2]. Діти в районах збройних конфліктів 

мають високий рівень психічних розладів, включаючи посттравматичний 

стресовий розлад, депресію, тривогу, поведінкові проблеми та синдром 

дефіциту уваги та гіперактивності, а також функціональні порушення [3]. 

Дорослі, які перебували в районі збройних конфліктів у дитинстві, мають у 

12 разів вищий ризик розвитку алкоголізму, зловживання наркотиками, 

депресії та спроб самогубства. Вони також частіше страждають фізичними 

захворюваннями, включаючи хвороби серцево-судинної системи, онкологічні 

захворювання [4]. 

Харківський інститут соціальних досліджень провів розвідувальне 

опитування серед батьків неповнолітніх дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб. Більшість дітей пережили з початку війни перебування у 

сховищі (71 %). Кожна друга дитина була розділена із близькими родичами (з 

одним з батьків чи з обома, сестра/брат, бабуся/дідусь). Третина дітей 

перебували у зоні воєнних дій (35 %). Кожну п’яту дитину батьки вимушені 

були вивозити під обстрілами (20%). 16 % дітей бачили пошкодження або 

руйнування свого житла на власні очі. Також декілька дітей пережили 

загибель близької людини та голод/відсутність доступу до питної води. 

Значна частина батьків вказала також на більш важке спілкування із дітьми 

після початку війни (38 %). 8 % опитаних навпаки зазначили полегшення 

спілкування, 54 % - відмітили, що нічого не змінилося [5]. Найбільш 

травматичними факторами війни для дітей є: смерть (особливо втрата 

батьків); насильство та жорстокість; незадоволення базових потреб (погане 

харчування, значні фізичні навантаження, відсутність відчуття безпеки, 

любові та ласки); хаотичність стилю та умов життя; загальна атмосфера горя, 

страждань та негативних емоцій; деформація «законів суспільства»; тривала 

ситуація невизначеності; суцільна розруха тощо [6].  
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В рамках теорії Г. Сеальє до стресу відносяться реакції організму на 

будь-яку достатньо сильну дію середовища, якщо вони задіюють ряд 

загальних процесів з участю кори наднирників. Хоч сам основоположник 

вчення про неспецифічний адаптаційний синдром, виділяв дві форми стресу: 

стрес корисний – еустрес та шкідливий – дистрес, однак найчастіше під 

стресом розуміють реакції організму на негативний вплив зовнішнього 

середовища, що знаходить своє відображення у визначеннях, які дають 

цьому феномену різні дослідники [7]. Дистрес викликає дезадаптацію – стан 

надмірного психічного, емоційного та м’язового напруження, порушення 

діяльності внутрішніх органів та поведінки. Коли у дитини вирують емоції 

(лімбічна система в дії) – мислення не працює. Щоб дитина вас почула, 

спочатку їй треба заспокоїтися. Не повчайте і не виявляйте агресію щодо неї, 

бо вона вас сприйме як загрозу й опиратиметься навчанню. У стані спокою 

вмикається мислення – і дитина стає готовою до діалогу й засвоєння уроку 

[8]. Ознаки стресу у дитини відображено у таблиці 1 [9]. 

Таблиця 1 

Діти дошкільного віку Діти молодшого 

шкільного віку 

Діти 10-12 років і 

підлітки 

Злість Недовірливість Злість 

Проблеми з 

харчуванням і сном, 

включаючи нічні 

кошмари 

Скарги щодо головного 

болю та болю в животі 

Втрата ілюзій 

Страх самотності Почуття, що тебе не 

люблять 

Недовіра до всього 

світу 

Дратівливість Відсутність апетиту Низька самооцінка 

Регрес дитячої 

поведінки 

Проблеми зі сном Бунтівна поведінка 

Тремтіння від страху, Потреба часто Відхід від реальності 
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неконтрольований плач відвідувати туалет різними шляхами 

  

Наслідки бойових дій на території нашої країни лише набирають 

обертів. Незважаючи на інтенсивну дослідницьку діяльність фахівців різних 

країн світу, залучення наукових, економічних, суспільно-політичних та 

інших ресурсів у її розв’язання, проблема наслідків вимушеного переселення 

через бойові дії в зоні конфлікту в Україні залишається далекою від 

вирішення. Вимушене переселення є сприяючим фактором для виникнення 

дезадаптивних станів, межової патології, такі як тривожно-депресивні 

розлади, ПТСР, психосоматичні порушення, а також може бути 

провокуючим фактором для ендогенних психічних захворювань такі як 

шизофренія [27]. 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є найпоширенішим 

психологічним розладом. Приблизно у 1 із 6 дітей розвивається ПТСР після 

травматичної події [10]. Крім того, численні дослідження виявили супутні 

захворювання між посттравматичним стресовим розладом та іншими 

психічними розладами, включаючи депресію та тривогу, розлади 

екстерналізації, вживання психоактивних речовин і суїцидальні думки [11]. 

Посттравматичний стресовий розлад також значною мірою пов’язаний із 

вищим ризиком синдрому подразненого кишечника [12]. 

Для того, щоб заспокоїти, а вже потім говорити з дитиною, існує 

декілька простих способів:  

1. Турботливі дотики, за надійної безпечної прив’язаності дитина 

розслабляється. 

2. Тримайте зоровий контакт. 

3. Говоріть спокійним, м'яким голосом. 

4. Емоційна чутливість (батьки часто помічають мінімальні зміни в 

поведінці дитини, потрібно просто заспокоїтись) [13]. 

 

 



35 
 

Як поговорити з дитиною про війну? 

1. Будьте максимально спокійними у своїх словах і діях. Це створить для 

дитини безпечний простір. Будьте обережні й не показуйте свої переживання 

та тривогу дітям, інакше вони можуть їх перейняти [14]. 

2. Пояснювати обставини. Якщо ви переїхали з зони конфлікту, не треба 

казати дитині: "Ми просто переїхали". Ні, не "просто". "Ми переїхали, тому 

що там небезпечно, і нам буде краще жити тут, де безпечніше" [15]. 

3. Прояснімо, що насилля не є влучним і дієвим способом для вирішення 

конфлікту, так само як і порушення прав інших людей або міжнародних прав.  

4. Дотримуймося фактів, без домислів. Не передбачайте, що може відбутись 

далі, та не говоріть про те, які жахливі речі можуть трапитися у майбутньому 

[16]. 

5. Допомагайте іншим. Можливо, ваша дитина захоче приєднатися до 

позитивних дій. Вона може намалювати плакат або написати вірш на 

підтримку миру; ви можете взяти участь у зборі коштів на місцевому рівні чи 

підписати петицію. Часто значне полегшення може приносити усвідомлення, 

що ви щось робите, навіть якщо це маленькі справи [17]. 

6. Дозвольте дитині висловити думки та почуття. Дайте дитині зрозуміти, що 

ви готові слухати та говорити про проблему. Запитайте, що вона думає про 

війну, і чи вона налякана або стривожена. Навіть, якщо дитина відповідає 

“ні”, ми показуємо їй, що це нормально - мати ці почуття, і що вона може про 

них говорити, якщо захоче [18]. 

7. Обмежте споживання ЗМІ. Сьогодні діти змалечку перебувають під 

постійним інколи доволі жорстоким висвітленням конфліктів, зокрема у 

соціальних мережах. Убезпечте дітей від надмірного споживання новин по 

радіо, телебаченню або у соціальних мережах. Якщо новини викликають у 

дитини тривогу, спробуйте взагалі їх уникати. Дуже добре встановити часові 

обмеження на перегляд новин, наприклад, тільки двічі на день. Подбайте про 

те, щоб діти (дорослі теж) не переглядали новини перед сном [14]. 
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  Методи психологічної допомоги дітям із травмівним досвідом 

Методами психологічної допомоги дітям в першу чергу вважаються 

ігрова терапія, пісочна терапія та казкотерапія. Ігри– це не просто діяльність, 

а одна з форм дитячої комунікації. Вона дозволяє дитині відтворити та 

переосмислити накопичені образи, висловити ті емоції та почуття, на які в 

них немає дозволу (внутрішнього чи зовнішнього), або які важко проявляти. 

[19]. Основними завданнями психологічної корекції в ігровій діяльності є: 

допомога дітям усвідомити себе, свої сильні та слабкі сторони, труднощі та 

успіхи; розвиток нових почуттів щодо дорослих та власної особистості; 

підвищення впевненості в собі; налагодження взаємовідносин з близьким 

оточенням; зміна відношення до травмуючої ситуації; зменшення напруги та 

агресивної поведінки в процесі гри. Іншим методом є пісочна терапія, під час 

якої діти мають можливість бути самими собою, долати труднощі в 

спілкуванні з іншими, зменшувати страх і тривогу, покращувати емоційний 

фон та розширити життєвий досвід [20]. Від інших форм арттерапії піскова 

терапія відрізняється простотою маніпуляцій, можливістю винаходу нових 

форм, короткочасністю існування створюваних образів. Можливість 

руйнування пісочної композиції, її реконструкція, а також багаторазове 

створення нових сюжетів, надає роботі вигляду певного ритуалу [21]. 

Традиційно в пісочній терапії застосовують два дерев’яних ящики 

(контейнери) розмірами 70x50x10 см, заповнені сухим і вологим піском (із 

можливістю додавати до нього води з глечика).  Внутрішні поверхні 

контейнерів пофарбовано у блакитний колір, що імітує воду та повітря. Межі 

пісочниці діють як фактори, які регулюють та захищають, не дозволяючи 

потоку уяви «прорвати греблю свідомості» [22]. Прямокутна форма 

контейнера викликає напругу, стимулює до руху, пошуку центру та гармонії 

[23]. Практичний психолог Л. М. Єремієвська у своїй статті «Пісочна 

терапія» наголошує на тому, що «мета пісочної терапії – не змінювати і 

переробляти дитину, не формувати в неї спеціальні навички, а дати їй 

можливість бути собою» [24].  
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Найбільш успішним напрямом під час роботи з такою категорією дітей 

є казкотерапія. За допомогою казок можна створити безпечну зону для 

дитини, поки вона ототожнює себе з героєм, а при описі психотравмуючої 

ситуації, дитина може брати на себе роль спостерігача і в такий спосіб уникає 

хвилювання [25]. У сучасній літературі з’явилися і спеціальні дитячі книжки, 

спрямовані на допомогу в переживанні дитиною складних кризових ситуацій 

(наприклад: К. Окесон, Є. Еріксон «Як дідусь став привидом» - книжка про 

переживання дитиною смерті дідуся, дуже тонка і глибока книжка. 

С.Макбратні «Знаєш, як я тебе люблю» - книжка для дітей і батьків про 

любов і способи поговорити про неї. П. Стальфельт «Книга про смерть» - 

доступно про важке) [27].  

Сучасні науковці активно працюють над пошуком нових методів із 

профілактики, корекції та лікування змін, які виникають у організмі на тлі 

впливу стресової реакції, однак ця проблема на сьогодні продовжує 

залишатися надзвичайно актуальною [28]. 

Отже, стрес у дітей це психологічне навантаження, що впливає на 

здоров’я дитини, призводять до порушення функціонування окремих органів 

та серйозних психосоматичних розладів у дітей. Таким чином, стрес може 

нанести непоправні наслідки для дитини, а в майбутньому для дорослої 

людини. Тому тема допомоги дітям, які пережили травмівні події, потребує 

удосконалення шляхів психологічної допомоги.  

Список використаної літератури: 

1. Ukraine: civilian casualty update 6 June 2022. 

https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage.URL:https://www.ohchr.org/en/news/

2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-6-june-2022. 

2. Чому застосовується сексуальне насильство? Бо зловмисник знає, що це 

дешева та ефективна зброя, - спецпредставниця генсека ООН. 

https://ukrainian.voanews.com.URL:https://ukrainian.voanews.com/a/oon_seksual

ne_nasylstv_ukraina/6627362.html 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-6-june-2022
https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-6-june-2022
https://ukrainian.voanews.com.url:https:/ukrainian.voanews.com/a/oon_seksualne_nasylstv_ukraina/6627362.html
https://ukrainian.voanews.com.url:https:/ukrainian.voanews.com/a/oon_seksualne_nasylstv_ukraina/6627362.html


38 
 

3 Samara M, Hammuda S, Vostanis P, El-Khodary B, Al-Dewik N. Children's 

prolonged exposure to the toxic stress of war trauma in the Middle East. BMJ. 

2020 Nov 19;371:m3155. doi: 10.1136/bmj.m3155. PMID: 33214133; PMCID: 

PMC7673908. 

4. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, 

Koss MP, Marks JS. Relationship of childhood abuse and household dysfunction 

to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood 

Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. 1998 May;14(4):245-58. doi: 

10.1016/s0749-3797(98)00017-8. PMID: 9635069. 

5. Діти і війна в Україні 24.03-24.04.2022. https://khisr.kharkov.ua/. 

URL:https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dity-i-viyna-v-Ukraini-

2-misiats-.pdf (дата звернення: 20.07.2022). 

6. Діти та Війна. Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та 

відновлювальні практики: Зб. Тез, М. Київ, 31трав. 2019 Р. Київ, 2019. С.104. 

7. Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.  

8.Ємельянова Д. С. Особливості використання ігрових технік для зниження 

тривожності у дітей в умовах воєнного часу: Дипломна робота. Київ, 2022. 

44с.URL:https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55444/1/Ємельянова%20Д.С.

_2022.pdf (дата звернення: 22.07.2022). 

9. Петько В. А. Психологічні особливості впливу стресу на загальний 

розвиток дитини. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2015. № 

6(37). С. 33–36. URL:https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2015/6/10.pdf (дата 

звернення: 18.07.2022). 

10.Verlinden, E., Lindauer, R.J., 2015. Trauma in children and adolescents: 

screening, diagnoses and treatment. Tijdschr Psychiatr. 57, 912–916. 

11.Gillies, D., Maiocchi, L., Bhandari, A.P., Taylor, F., Gray, C., O'Brien, L., 

2016. Psychological therapies for children and adolescents exposed to trauma. 

Cochrane Database Syst Rev. 10, CD012371.  

https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dity-i-viyna-v-Ukraini-2-misiats-.pdf
https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2022/04/Dity-i-viyna-v-Ukraini-2-misiats-.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55444/1/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94.%D0%A1._2022.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55444/1/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94.%D0%A1._2022.pdf
https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2015/6/10.pdf


39 
 

12.Ng, Q.X., Soh, A.Y.S., Loke, W., Venkatanarayanan, N., Lim, D.Y., Yeo, W.S., 

2019. Systematic review with meta-analysis: the association between post-

traumatic stress disorder and irritable bowel syndrome. J. Gastroenterol. Hepatol. 

34, 68–73.  

13. Як говорити з дітьми про війну. https://mon.gov.ua/ua. 

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2022/06/18/Conflict.and.war.18.

06.2022.pdf(дата звернення: 16.07.2022). 

14. Як говорити з дітьми про війну?. URL:https://pscentre.org/wp-

content/uploads/2022/03/how_2_talk_to_children_about_war-UKR.pdf (дата 

звернення: 01.08.2022). 

15. Як говорити з дітьми про війну. https://www.bbc.com. 

URL:https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150526_children_war_ko 

(дата звернення: 14.07.2022). 

16. Як поговорити з дітьми про війну. https://www.scout.org. 

URL:https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/How_to_talk_to_childr

en_about_war_Ukranian.pdf (дата звернення: 01.07.2022). 

17. Тичковський Є. Психотравма в дітей та підлітків (причини та наслідки). 

http://psiholog.com.ua. URL: http://psiholog.com.ua/blog (дата звернення: 

08.07.2022). 

18.Розмови про війну. Питання та відповіді про війну для батьків та опікунів 

дітей та підлітків. 

URL:https://drive.google.com/file/d/1BGyBlm5s1F3HGb6K9FUz1IemPrNXD18

B/view (дата звернення: 08.06.2022). 

19. Kalff D. Sandplay/ Dora Kalff. -Boston: Sigo Press, 1980.  

20. Психосоціальна підтримка у кризовій ситуації. Методичний посібник для 

освітян. – Дитячий фонд ООН UNICEF, Всеукраїнська спілка молодіжних 

громадських організацій, «Християнська асоціація молодих людей України» 

(YMCA України). 2015. 76 с. 

21. Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Піскова терапія: міражі піщаної 

педагогіки Дитячий садок, 33 (657). С. 11-15. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2022/06/18/Conflict.and.war.18.06.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2022/06/18/Conflict.and.war.18.06.2022.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2022/03/how_2_talk_to_children_about_war-UKR.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2022/03/how_2_talk_to_children_about_war-UKR.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150526_children_war_ko
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/How_to_talk_to_children_about_war_Ukranian.pdf
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/How_to_talk_to_children_about_war_Ukranian.pdf
http://psiholog.com.ua/blog
https://drive.google.com/file/d/1BGyBlm5s1F3HGb6K9FUz1IemPrNXD18B/view
https://drive.google.com/file/d/1BGyBlm5s1F3HGb6K9FUz1IemPrNXD18B/view
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/346/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/346/


40 
 

22. Figley C. R. Compassion fatigue: Сoping with secondary traumatic stress 

disorder in those who treat the traumatized / C.R. Figley. — NY: Brunner/Mazel, 

1995. — 564 p.  

23.Figley C.R. Treating compassion fatigue / C.R. Figley. – New York: Brunner-

Routledge, 2002. – 374 p.  

24.Психологічна допомога вимушеним переселенцям: Методичні 

рекомендації // Національний університет цивільного захисту України. 

Харків, 2014. 26 с. URL: rda.hm.ua/files/4136_9730.doc  

25.Ємельянова Д. С. Особливості використання ігрових технік для зниження 

тривожності у дітей в умовах воєнного часу: Дипломна робота. Київ, 2022. 

44с.URL: 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55444/1/Ємельянова%20Д.С._2022.pdf 

(дата звернення: 22.07.2022). 

26.Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей 

дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»: навчально-методичний 

посіб. - Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. - 208 с. 

27. Гальченко, Аліна Василівна, et al. "Вимушена міграція як фактор 

виникнення психосоціальної дезадаптації та невротичних розладів." Вісник 

проблем біології і медицини 3 (2019): 19-23. 

28. Коптев, Михайло Миколайович, and Михаил Николаевич Коптев. 

"Cучасні дослідження з корекції змін, які викликаються в організмі 

стресовою реакцією." (2017). 

 

НЕЙРОБІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Лобань Г.А., Фаустова М.О., Чумак Ю.В. 

Полтавський державний медичний університет 

 Вже сьогодні через 6 місяців після незаконного неспровокованого 

повномасштабного вторгнення Росії в Україну очевидні перші трагічні 

наслідки: смерті військових і цивільних, в тому числі дітей, людські 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/55444/1/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94.%D0%A1._2022.pdf


41 
 

страждання, перебування у постійному стресовому стані. Військова агресія 

спричинює не тільки соціально-економічні руйнівні наслідки, а і має значний 

вплив на психічне здоров’я як мирного населення так і військових [7, 21]. 

Очевидно, що наслідки цієї війни на здоров'я дітей і дорослих України 

будуть тривати ще довго після завершення військових дій [30].  

 Як вказує Rozanov et al., психологічним наслідком війни для цивільних 

і військових можуть бути спричинені  надзвичайною  травмою  депресія,  

тривога, посттравматичний  стресовий  розлад, які можуть спостерігатись 

багато років та, навіть, прослідковуватись через покоління [20]. 

 Метааналізи з вивчення наслідків інших збройних конфліктів 

демонструють високі показники поширеності посттравматичного стресового 

розладу серед населення, яке постраждало від війни, з об'єднаними оцінками 

у межах від 15,3% до 30,6% [10, 16, 17, 24]. 

Результати аналізу репрезентативних вибірок населення у країнах із 

нещодавньою військовою історією (1989–2019 рр.) показали поширеність 

посттравматичного стресового розладу 26,51%. З-поміж тих, хто постраждав 

від посттравматичного стресового розладу 55,26% мали коморбідне 

захворювання. Показники поширеності не були істотно пов'язані з 

інтенсивністю і тривалістю війни, часом після війни. Екстраполяція показала, 

що у 2019 році в усьому світі налічувалося 316 мільйонів дорослих, які 

страждали на посттравматичні стресові розлади та/або клінічну депресію 

внаслідок війни [11]. 

 За  даними  ВООЗ, враховуючи всесвітню статистику, 10%  людей,  які 

пережили травмуючі події в ситуації збройних  конфліктів, матимуть 

серйозні проблеми із психічним здоров’ям, а ще у 10% розвинеться 

поведінка,  яка  не дасть змоги  ефективно  функціонувати [1, 29]. 

 Метааналіз досліджень дітей, підлітків-біженців та осіб, які шукають 

притулку, показав поширеність посттравматичного стресового розладу у 

22,7% [5, 6]. 
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  За даними полковника медичної служби, професора Всеволода 

Стеблюка під час АТО у 2016 році приблизно 10–14% учасників бойових дій 

мали посттравматичний стресовий розлад [31]. 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР, шифр 6B40 за МКХ-11) – 

це тяжкий психічний стан, який виникає в результаті однієї або кількох 

подій, що травмують  (воєнних дій, серйозних нещасних випадків, 

техногенних або природних катастроф, сексуального насильства, тероризму, 

знущань, або іншого злочину, яке було пережито безпосередньо, свідком, 

опосередковано пережитим через сім'ю або близьких друзів, або пережито 

неодноразово або з екстремальним впливом неприємних деталей [2]. 

Відрізняється пролонгованим впливом, має латентний період, і проявляється 

в період від шести місяців до десяти років після перенесення одноразової або 

повторюваної психологічної травми. 

Діагностичні критерії та симптоматика включають нав'язливі 

симптоми; уникнення подразників, пов'язаних із травмуючою подією; зміни 

збудження та реактивності, пов'язані з травмуючою подією; негативні зміни у 

настрої та труднощі у контролі емоцій; а в деяких випадках – дисоціативні 

симптоми [28]. При ПТСР проявляється група характерних симптомів, таких 

як психопатологічні переживання, високий рівень тривожності, випадіння 

пам’яті про травмуючі події, небажання згадувати такі події, або навпаки 

часте, повторне нагадування, уявлення і переживання травматичних подій та 

інше. 

 ПТСР виникає як відстрочена або затяжна реакція на стресову подію 

або ситуацію (короткочасну або тривалу), яка має суб’єктивний характер 

погрози або катастрофи, що може викликати загальний дистрес майже у 

кожної людини [13]. Діагноз ПТСР з’явився в клінічних довідниках відносно 

нещодавно. У США в DSM III – в 1980 році, в Міжнародній класифікації 

хвороб – в 1995 році [2]. 

 Хоча в Міжнародній класифікації хвороб діагноз посттравматичний 

стресовий розлад з’явився лише в 1995 році, термін «посттравматичний 
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стресовий розлад» почав застосовуватися в США в 1960–1970 роках. У 

військових, що повернулися після війн у  В’єтнамі і Кореї, виявляли спільні 

симптоми, що і спонукало до виділення їх в єдину нозологію (американці 

називають його Combat stress) [3]. 

 До груп ризику відносяться: 

- учасники бойових дій; 

- професійні рятувальники; 

- біженці з зон локальних військових конфліктів; 

- різні категорії постраждалих від надзвичайних ситуацій; 

- жертви насильницьких дій. 

 Посттравматичний стресовий розлад потребує впливу травматичної дії, 

але дані свідчать про те, що ризик виникнення посттравматичного 

стрессового розладу після травми також має спадковий (генетичний) 

компонент. Таким чином, у розвиток посттравматичного стресового розладу 

вносить вклад епігенетичний компонент, що обумовлює схильність до його 

розвитку, реакцію людини на вплив травми або відновлення після неї [12]. 

Епігенетика визначається як вивчення змін в організмах, викликаних 

модифікацією експресії генів, а не зміною самого генетичного коду, і 

останнім часом вважають, що це призводить до прямої зміни регуляції ДНК, 

але без зміни первинної послідовності ДНК або генетичного коду [12]. 

Сприйнятливість і стійкість до розвитку ПТСР варіює у різних осіб. 

Доведено, що, як і багато інших психічних розладів, на розвиток ПТСР 

сильно впливає взаємодія між факторами довкілля та генетичною схильністю 

чи спадковістю. Вивчення епігенетики пов'язує обидві сторони цієї проблеми 

та фокусується на змінах експресії генів, які можуть бути викликані 

навколишнім середовищем [22, 23]. 

 Суб'єкти, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, 

мають порушення сну, такі як хронічне безсоння, травматичні нічні кошмари, 

а також менш очікувані розлади дихання уві сні. Проблеми зі сном є 
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фактором розвитку та підтримання посттравматичного стресового розладу, а 

також фактором стійкості до лікування [15].  

Проживання у районі бойових дій, втеча та вимушене 

переселення/міграція можуть створювати або підвищувати ризик широких 

наслідків ризиків для фізичного та психічного здоров'я для дітей. Вплив 

війни на дітей величезний: від негайної реакції на стрес і підвищеного ризику 

певних психічних розладів - посттравматичного стресового розладу, депресії 

та тривоги - до широких наслідків розлуки з батьками та втрати безпеки [9]. 

Діти можуть відрізнятися від дорослих своїми психологічними та 

фізіологічними реакціями на важкі стресори. Травматичний стрес у ранньому 

віці призводить до тривалої нейроендокринної дисрегуляції, що може бути 

фактором ризику розвитку нервової системи [19]. Вплив стресу в критичні 

періоди розвитку може мати незворотній ефект для дозрівання поведінки і 

може вплинути на певні вразливі ділянки мозку, змінюючи розвиток ЦНС. 

 Травматичний стрес у ці періоди розвитку дитини може викликати 

суттєві та довгострокові наслідки для фізичного та психічного здоров'я і є 

фактором ризику розвитку захворювань. Однією з ключових систем реакції 

на стрес, що опосередковує ці довгострокові ефекти стресу, є гіпоталамо-

гіпофізарно-наднирникова вісь: каскад центральних та периферичних явищ, 

що призводять до вивільнення кортикостероїдів із надниркових залоз [27]. 

Стрес у ранньому віці та дитяча травма можуть впливати на чутливі нейронні 

мережі мозку, що беруть участь у реакціях на стрес, та можуть надавати 

програмуючий вплив на передачу сигналів глюкокортикоїдів, що призводить 

до хронічної гіпер- або гіпоактивації стресової системи. Крім того, зміни 

емоційної та вегетативної реактивності, порушення циркадних ритмів, 

функціональні та структурні зміни в головному мозку, а також імунна та 

метаболічна дисрегуляція були нещодавно ідентифіковані як важливі 

фактори ризику хронічного порушення гомеостатичного балансу після 

травматичного стресу. Більш того, генетичний фон людини та епігенетичні 

модифікації за допомогою пов'язаної зі стресом експресії генів можуть 
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взаємодіяти з цими змінами та пояснювати міжіндивідуальні відмінності у 

вразливості чи стійкості до стресу [19]. 

Як і в дослідженнях дорослих, посттравматичний стресовий розлад у 

дітей характеризується підвищеною активністю симпатичної нервової 

системи (СНР), про що свідчить підвищений рівень норадреналіну на 

периферії. У більшості досліджень дитячого посттравматичного стресового 

розладу повідомлялося про високі рівні кортизолу в сечі або слині. 

Виявлення нейробіологічних змін у відповідь на ранній несприятливий 

досвід має велике значення для прогнозу, профілактики, ведення та 

лікування дітей і підлітків, що схильні до ризику посттравматичного 

стресового розладу або страждають на нього [4, 18].  

У дорослих ПТСР пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних 

захворювань ймовірно, через кілька шляхів, включаючи активацію 

нейрогормональних або мозкових шляхів [25, 26].  Стрес-індукована 

активація норадреналіну та кортизолу за умов стресового розладу може 

призвести до посилення атеросклерозу, схильності до серцевих аритмій або 

інших процесів, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань та 

несприятливих серцевих наслідків. ПТСР може викликати розвиток 

захворювань серцево-судинної системи безпосередньо або через збільшення 

факторів ризику серцево-судинних захворювань або нездорової поведінки, 

включаючи куріння, зловживання психоактивними речовинами, відсутність 

фізичних вправ або ожиріння [8]. 

Стадії формування післястресових порушень: 

- травматичний стрес (під час критичного інциденту і після нього - до 2 діб); 

- гострий стресовий розлад (від 2-х діб – до 4-х тижнів); 

- постравматичний стресовий розлад (від 4 тижнів); 

- постравматичний розлад особистості (протягом всього життя). 

Наразі травматична ситуація охопила не лише Україну, а й інші країни 

Європи, частково деякі країни світу. Населення цих країн також 

відчуватимуть наслідки, коли війна закінчиться. Психологічна травма 
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великої кількості людей – це колективна травма. Окрім прямих учасників, 

вона торкає людей, безпосередньо не причетних до подій, часом охоплюючи 

все суспільство. Така травма не обмежена у просторі, розтягнута в часі, її 

жертвами виступають соціальні групи загалом. Після завершення 

травматичних подій можуть розвинутись психологічні наслідки такої 

колективної травматизації: соціальна фрустрація, групоцентризм, помста, 

етнічні війни, тероризм. 

Серед шляхів подолання колективної травми називають створення 

героїчного епосу: книги, вистави, фільми, пісні, «плачі». Зокрема, «пісні-

плачі» надають катарсис і емоційне зцілення. Іноді говорять, що в українців 

багато сумних пісень. Це тому, що ми переживали багато травматичних 

подій в історії і добре, що є сумні пісні. Саме вони дають змогу нам 

відреагувати, відсумувати та виспіватися. Також допомагають книги і 

вистави. Коли ви читаєте книгу або дивитися виставу, то співпереживаєте 

героям, а через переживання емоцій стає легше. 

 Пропрацьовування пережитого також відбувається через гумор, 

карикатури, анекдоти. Зараз також ми це спостерігаємо. 

Важливе значення має відзначення на національному рівні роковин, 

днів пам’яті, написання музичних творів на тему колективної травми, 

створення пам’ятників [31].  

Нинішня війна в Україні та високий тягар психічного здоров'я дітей 

після пандемії COVID-19 наголошують на необхідності зосередити увагу на 

психічному здоров'ї та адекватній допомозі для нужденних.  Необхідно 

довгострокове та орієнтоване на розвиток наступне спостереження, оскільки 

ранній та хронічний травматичний стрес часто не гояться природним чином у 

сильно постраждалих [14]. Для вирішення криз психічного здоров'я 

постраждалих та запуску великомасштабних програм із протидії цим 

проблемам.  

 Ці знання, як наголошують дослідники, є актуальною та вагомою 

підставою для того, щоб задля збереження психічного здоров’я людства 
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виступати за пониження міжнародної напруженості та зменшення 

імовірності військових конфліктів у світі. Важливість, яку ВООЗ надає 

подоланню психологічних травм війни, була підкреслена в резолюції 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я у травні 2005 р., яка закликала 

«підтримати впровадження програм відновлення психологічної шкоди від 

війни, конфліктів та стихійних лих» [29]. 
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УМОВИ ЗАКУПІВЛІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ З РЕАБІЛІТАЦІЇ  ЗА 

ПРОГРАМАМИ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ: ВИМОГИ ДО 

ОБЛАДНАННЯ 

Миронюк І.С., Картавцев Р.Л., Слабкий Г.О. 

Ужгородський національний університет 

В Україні на законодавчому рівні  впроваджено систему державних 

гарантій з надання населенню безоплатної медичної допомоги [1].  Для 

ефективного впровадження в галузь охорони здоров’я   системи державних 
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гарантій  було  створено Національну службу здоров’я України (НСЗУ)  [2].  

За поданням  НСЗ України  на  2022 рік Кабінетом Міністрів України  

затверджено 39 пакетів безоплатної медичної допомоги серед яких три 

пакети  з надання населенню  реабілітаційної допомоги [3].    Дані пакети  

складаються із специфікації та умов закупівлі медичних послуг [4].  

Складовою даних пакетів є вимоги до переліку обладнання яке має мати 

заклад охорони здоров’я, щоб укласти договір із НСЗУ та  відповідно 

отримувати за надані послуги  бюджетне фінансування. При цьому необхідно 

відмітити, що  в Україні  реабілітаційна допомоги  набуває  свого  активного 

розвитку   [5–7].  

Мета: дослідити та проаналізувати  вимоги  до забезпечення закладів 

охорони здоров’я  медичним обладнанням  при  закупівлі медичних послуг з 

реабілітації  за програмами медичних гарантій у 2022 році.  

        Матеріали та методи Матеріалами дослідження стали специфікації та 

умови закупівлі медичних послуг за програми медичних гарантій, які були 

затверджені КМУ для використання в 2022 році по забезпеченню населення  

реабілітаційними послугами: «Медична реабілітація дорослих та дітей від 

трьох років з ураженням опорно-рухового апарату»,  «Медична реабілітація 

дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи», «Медична 

реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом 

перших трьох років життя».   В ході дослідження було використано наступні 

методи: бібліосемантичний, контент-аналізу, структурно-логічного аналізу.  

Результати дослідження.  Відповідно до поставленої мети було 

досліджено та проаналізовано вимоги за  програми медичних гарантій до 

забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять  реабілітацію 

пацієнтів  медичним обладнанням. Отримані результати представлені в 

таблиці. 
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Таблиця 

Умови закупівлі медичних послуг з реабілітації за програмами медичних 

гарантій   у 2022 році (вимоги до обладнання) 

https://contracting.nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2022 

Програма 

медичних 

гарантій 

Вимоги до переліку обладнання 

 Медична 

реабілітація 

дорослих та 

дітей від трьох 

років з 

ураженням 

опорно-

рухового 

апарату 

    За місцем надання медичних послуг: 

1. Тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками 

для дітей різного віку — щонайменше 2; 

2. Пульсоксиметр — щонайменше 2; 

3. Електрокардіограф багатоканальний; 

4. Термометр безконтактний; 

5. Глюкометр; 

6. Широка кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 2; 

7. Асистивні технології для забезпечення мобільності — 

крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки; 

8. Стандартизовані тести та нестандартизовані набори для 

проведення терапевтичного оцінювання; 

9. Крісло-туалет (у разі надання допомоги стаціонарно) — 

щонайменше 3; 

10. Крісло для душу (у разі надання допомоги 

стаціонарно) — щонайменше 3; 

11. Ортези, бандажі, слінги; 

12. Засоби для позиціонування різних форм та розмірів; 

13. Обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі 

в активностях повсякденного життя (у тому числі допоміжне 

обладнання); 
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14. М’ячі (фітболи) різного розміру і форми; 

15. Різні типи балансирів; 

16. Степ-платформи; 

18. Велотренажер; 

19. Шведська стінка; 

20. Механічні та/або автоматичні ротори для тренування 

верхніх та нижніх кінцівок; 

21. Комплект гумових джгутів, гантелі, обтяжувачі, 

терапевтичні резинки, терапевтичний пластилін; 

22. Реабілітаційні пояси для страхування пацієнтів під час 

ходьби — щонайменше 4; 

23. Обладнання для відновлення сенсорних та рухових 

функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, 

динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки 

різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, 

терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, 

панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключам, 

ігрові матеріали тощо); 

24. Допоміжне обладнання для дотягування та хапання, 

одягання/роздягання та адаптивний одяг; 

25. Аптечка для надання невідкладної допомоги.  

Медична 

реабілітація 

дорослих та 

дітей від трьох 

років з 

ураженням 

нервової 

 За місцем надання медичних послуг: 

1. Тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками 

для дітей різного віку — щонайменше 2; 

2. Пульсоксиметр — щонайменше 2; 

3. Електрокардіограф багатоканальний; 

4. Термометр безконтактний; 

5. Глюкометр; 
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системи 6. Широка кушетка з регуляцією по висоті — щонайменше 

2; 

7. Асистивні технології для забезпечення мобільності 

різного типу і розміру — крісла колісні, палиці, милиці, 

ходунки, засоби альтернативної комунікації (комунікативні 

дошки, книги, пристрої); 

8. Стандартизовані тести та нестандартизовані набори для 

проведення терапевтичного оцінювання; 

9. Ортези, бандажі, слінги; 

10. Обладнання, матеріали та засоби для відновлення участі 

в активності повсякденного життя, включаючи відновлення 

когнітивних функцій (у тому числі допоміжне обладнання); 

11. Матеріали та засоби для відновлення та розвитку 

ігрових, соціальних навичок та навичок 

самообслуговування; 

12. Вертикалізатори різних типів та розмірів; 

m. стілець-туалет — щонайменше 3; 

13. Крісло для душу (у разі надання допомоги 

стаціонарно) — щонайменше 3; 

14. Засоби для позиціонування різних форм та розмірів; 

15. Реабілітаційні пояси для страхування пацієнтів під час 

ходьби — щонайменше 4; 

16. Адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок 

ковтання, годування та приготування їжі; 

17. Поручні реабілітаційні вздовж залу та/або бруси 

реабілітаційні у залі фізичної терапії; 

18. М’ячі (фітболи) різного розміру і форми; 

19. Напівсфера балансувальна на платформі; 

20. Степ-платформи; 
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21. Подушка-балансир; 

22. Тренажери для збільшення сили та об’єму рухів 

в суглобах кінцівок; 

23. Шведська стінка; 

24. Обладнання, іграшки та/або матеріали для сенсорної 

стимуляції та розвитку рухових навичок; 

25. Настінні дзеркала та/або мобільне дзеркало 

на коліщатках; 

26. Меблі та матеріали у залі ерготерапії чи іншому 

доступному приміщенні, що симулюють облаштування 

житлового помешкання для відновлення участі в активності 

повсякденного життя (шафи, стіл, стілець, комп’ютер, 

телефон, дошка для прасування, праска, великий настінний 

годинник, календар, книги, газети, журнали тощо); 

27. Обладнання для відновлення сенсорних та рухових 

функцій верхньої кінцівки (у тому числі гоніометри, 

динамометри, пінчметри, комплекти обтяжувачів на руки 

різної ваги, комплекти кілець, конусів, прищіпок, 

терапевтичний пластилін, еспандери, еластичні стрічки, 

панелі з дрібними деталями, крючками, замками та ключам, 

ігрові матеріали тощо); 

28. Допоміжне обладнання для дотягування та хапання, 

одягання/роздягання та адаптивний одяг; 

29. Кухня та кухонні матеріали для відновлення участі 

в інструментальній активності повсякденного життя (мийка, 

плита, мікрохвильова піч, холодильник, набір 

ерготерапевтичного посуду, чайник електричний); 

30. Аптечка для надання невідкладної допомоги. 

За місцем надання медичних послуг додатково при наданні 
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допомоги стаціонарно: 

1. Кисневий концентратор; 

2. Система моніторингу фізіологічних показників одного 

пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t); 

3. Функціональне ліжко — щонайменше 2; 

4. Пристрій для підняття пацієнта в ліжку; 

5. Протипролежневі матраци; 

6. Протипролежневі подушки; 

7. Аспіратор (відсмоктувач). 

Медична 

реабілітація 

немовлят, які 

народилися 

передчасно 

та/або хвори-

ми, протягом 

перших трьох 

років життя 

 

За місцем надання медичних послуг: 

1. Асистивні технології для забезпечення мобільності та 

можливості комунікації (комунікативні дошки, книги, інші 

пристрої); 

2. Обладнання для зали реабілітації: мати гімнастичні, 

настінні дзеркала, підвісне обладнання (гойдалки, гамаки), 

фітболи/м’ячі різних розмірів та форм, засоби для 

позиціонування різних розмірів та форм; 

3. Вертикалізатори для пацієнтів віком до трьох років; 

4. Стіл реабілітаційний широкий; 

5. Стандартизовані тести та нестандартизовані набори для 

оцінювання функціональних можливостей та/або рівня 

розвитку дитини; 

6. Обладнання, іграшки та/або матеріали для сенсорної 

стимуляції та розвитку рухових навичок; 

7. Ігрові та дидактичні матеріали для розвитку когнітивних 

та зорово-перцептивних умінь та навичок 

самообслуговування; 

8. Адаптивні засоби та матеріали для розвитку навичок 

ковтання, годування та приготування їжі; 
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9. Термометр безконтактний; 

10. Ваги медичні для немовлят; 

11. Ростомір; 

12. Сантиметрова стрічка; 

13. Аптечка для надання невідкладної допомоги. 

 

Аналіз наведених в таблиці даних  дозволяє  обладнання розділити на 

три групи: обладнання для проведення експрес діагностики стану пацієнта,  

обладнання необхідне для надання невідкладної допомоги у разі погіршення 

стану пацієнта та  обладнання,  яке використовується безпосередньо для 

реабілітаційних  заходів. В свою чергу  обладнання, яке використовується 

безпосередньо для реабілітаційних  заходів  можна  розділи теж на декілька 

груп:  реабілітаційні системи, реабілітаційні тренажери,   реабілітаційні 

засоби, допоміжні засоби. 

  Крім того в пакеті медичних гарантій «Медична реабілітація дорослих 

та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»  окремо виділено  

вимоги до забезпечення обладнанням  при проведені  реабілітації пацієнтам  

в поліклінічних та стаціонарних умовах. 

Далі нами було  співставлено список  медичного обладнання в пакетах 

медичних гарантій  із Національним класифікатором медичних виробів, який 

затверджено в 2019 році Мінекономрозвитку України [8].  При проведені 

співставлення  було встановлено  певну неузгодженість між ними,  що в 

майбутньому буде ускладнювати  процес закупівлі  закладами охорони 

здоров’я  медичного обладнання  для  виконання умов контрактування  між 

закладами охорони здоров’я та НСЗУ для  проведення реабілітації пацієнтів.  

Висновки 

Для забезпечення населення  комплексними реабілітаційними послугами 

в рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення НСЗ України підготовлені та КМУ затверджені  три відповідні  

пакети медичних послуг. Складовою  пакетів  є вимоги    до обладнання, яке 
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мають мати заклади охорони здоров’я для укладання угод на державне 

фінансування по наданню реабілітаційних послуг населенню. Забезпечення 

закладів охорони здоров’я  даним обладнанням  дозволяє забезпечити 

надання якісних та ефективних  реабілітаційних послуг. При цьому  

встановлено певну невідповідність  переліку обладнання включеного до 

пакетів медичних послуг та Національного класифікатора  медичних виробів, 

що в подальшому може ускладнювати процес  закупівлі закладами охорони 

здоров’я  необхідного обладнання. 
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MAIN FEATURES OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS 

PATHOGENETIC TREATMENT IN CHILDREN 

WITH OTORHINOLARYNGOLOGICAL DISEASES 

Maksymenko A.I., Sheshukova O.V., Kuz I.O., Lyakhova N.A. 

Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine 

Introduction. Following scientific data, most all dental diseases are 

pathologies of periodontal tissues. According to WHO, 80% of children and 

adolescents in the world have some form of periodontal disease. This number is 

60-70% in Ukraine. These diseases can be inflammatory, dystrophic, or tumoral. 

The largest group of periodontal diseases are inflammatory (gingivitis, 

periodontitis). They account for 94-96% of all periodontal diseases [1]. 

According to modern concepts, inflammatory periodontal diseases are 

considered not only as a local inflammation of the tissues surrounding the tooth, 

caused by the microflora of dental plaque but also as a reaction of the body to a 

bacterial infection. 

There is no doubt that there is a close relationship between periodontal tissue 

diseases and general disorders in the body. Changes in the oral cavity reflect the 

patterns of the pathogenesis of systemic pathology, which is due to the 

morphological and functional integration of all body systems. That is why the 

interest of researchers in studying periodontal tissue damage in children with 

different states of general somatic health is understandable [2]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-98#Text
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General somatic diseases that negatively affect the condition of the 

periodontium in children include diseases of the upper respiratory tract. The 

formation of a chronic inflammatory focus in the tonsils and the development of 

tonsilogenic processes in the body occur because of long-term interaction between 

the infectious agent and the macroorganism. In this case, the state of immunity 

plays an important role. The functional capacity of T- and B-lymphocytes sharply 

decreases in the tonsils. It leads to a decrease in the activity of local immunity and 

is the cause of a decrease in the resistance of the oral mucosa. As a result, the 

microbiocenosis of the oral cavity is disturbed, which manifests itself in the 

dominance of opportunistic and pathogenic microflora [3]. 

Inflammatory diseases of the upper respiratory tract in children are an urgent 

public health problem. First, this is due to their high prevalence, as well as their 

ability to provoke and maintain the associated pathology of other organs and body 

systems [4]. Thus, infectious, and inflammatory diseases of the palatine tonsils 

account for 20% of cases in the general population and up to 43% in the group of 

frequently ill children [5]. 

Chronic tonsillitis is also widespread in all age groups of the population. It 

occurs in 4–10% of adults and 12–15% of children [4]. It occurs in 54–79% of 

cases in the group of children suffering from chronic diseases of the 

otorhinolaryngological organs [2]. 

The incidence of diseases of the nose and paranasal sinuses in children in 

recent years is 35–37% of all diseases of the upper respiratory tract [6]. Every year, 

each child suffers 6-8 times from an acute respiratory viral infection. An acute 

respiratory viral infection in children is complicated by sinusitis in 5–13% of cases 

[1]. The role of viruses in the development of sinusitis is leading in approximately 

5–10% of cases, but the inflammatory process in the paranasal sinuses is mainly 

associated with a bacterial infection [3]. The incidence of sinusitis has increased by 

almost three times, and the proportion of patients hospitalized has increases 

annually by 1.5–2% in recent years [4]. 
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The high prevalence of inflammatory periodontal diseases in children with 

somatic pathology, as well as the lack of effectiveness of existing methods of 

treatment, determine the relevance of the development and introduction into 

clinical practice of new, pathogenetically substantiated methods for the treatment 

of chronic catarrhal gingivitis in children with diseases of the 

otorhinolaryngological organs. 

The aim of the study. To improve the treatment of chronic catarrhal 

gingivitis in children with the pathology of the upper respiratory tract by 

influencing all links in the pathogenesis of the disease. 

Materials and methods. The problem was solved by creating a method for 

the treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with diseases of the upper 

respiratory tract, including professional hygiene, teaching the rules of oral hygiene, 

the use of an immunomodulator, and toothpaste with extracts of medicinal plants. 

Additionally, we prescribed the antiseptic drug «Stomolik» («Tekhnolog», 

Ukraine), lozenges for resorption of the probiotic action «BioGaia Prodentis» 

(«BioGaia AB», Sweden), and «Vokara» drops (Bittner, Austria) used as an 

immunomodulating agent per os. We recommended toothpaste L´Angelica 

«Natural herbal care» (L'ANGELICA, Italy). 

Results of the study and their discussion. The proposed treatment method 

is carried out as follows: after a dental examination of the patient and the diagnosis 

of chronic catarrhal gingivitis, professional oral hygiene was carried out. The 

children were taught the rules of individual oral hygiene. Additionally, a course of 

applications of the antiseptic drug «Stomolik» on the mucous membrane of the 

affected gums to eliminate their inflammation within 5-7 days (as part of the 

protocols of the Ministry of Health of Ukraine) was prescribed. The «Vokara» 

drops (Bittner, Austria) should be used orally, 10 drops 3 times a day, one hour 

after meals. Drops should be dissolved in 10 ml of water and drank, holding for a 

few seconds in the mouth. «BioGaia Prodentis» («BioGaia AB», Sweden) 1 

lozenge per day (preferably after eating and brushing teeth), after resorption of 

which it is recommended to refrain from eating and drinking for 2 hours. We 
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recommended using L'Angelica «Natural Herbal Care» toothpaste (L'ANGELICA, 

Italy) for individual oral hygiene, 2 times a day, in the morning and the evening. 

The course of treatment was 1 month [7]. 

A feature of the selected drugs is that they affect different parts of the 

pathogenesis of periodontal diseases in patients with diseases of the upper 

respiratory tract. In particular, the drug «Stomolik» («Tekhnolog», Ukraine) is an 

antiseptic and antimicrobial agent with a wide spectrum of action. This agent is 

effective both in vivo and in vitro against gram-positive and gram-negative 

bacteria. 

«BioGaia Prodentis» («BioGaia AB», Sweden) is a patented combination of 

two strains of Lactobacillus reuteri DSM 17938 and Lactobacillus reuteri ATCC 

PTA 5289 with an active effect in the oropharynx: antagonistically displace 

pathogens and maintain a healthy mucosa and teeth. 

«Vokara» (Bittner, Austria) has a local and general anti-inflammatory effect. 

It prevents the chronicity of the inflammatory process and the occurrence of 

exacerbations. It reduces hyperemia and edema, reduces the risk of purulent-

necrotic complications, and helps to eliminate the focus of chronic intoxication. It 

helps to eliminate the manifestations of intoxication because of infection. The 

immunomodulatory effect contributes to the elimination of regional 

lymphadenopathies and lymphadenitis in diseases of the otorhinolaryngological 

organs. 

Toothpaste L'Angelica «Natural Herbal Care» (L'ANGELICA, Italy) has a 

unique herbal formula for the natural protection of teeth and gums. As part of 

100% natural organic extracts: mallow, witch hazel, green tea, horsetail, and aloe 

vera, provide a high-quality antibacterial and soothing effect, help reduce 

inflammation, and bleeding gums, and maintain a healthy oral cavity. It is free of 

fluoride, sodium lauryl sulfate, parabens, and allergens. 

An example of using a treatment method. 

Patient V., aged 14, complained of pain and discomfort in the gums, 

bleeding of the gums when brushing teeth, changes in the appearance of the gums, 
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bad breath, and rapid accumulation of soft dental plaque. The teenager was 

currently undergoing treatment for chronic tonsillitis, the phase of unstable 

remission in Children's polyclinic department No. 3 of the municipal enterprise 

«Children's City Clinical Hospital of the Poltava City Council». 

Dental diagnosis: chronic catarrhal gingivitis, moderate severity. Clinical 

symptoms: hyperemia, swelling of the papillary-marginal part of the gums, and the 

gingival margin is thickened in a roller-like manner. The soft dental plaque on the 

teeth is noted. The oral hygiene index according to Green-Vermillion was 1.5 

points (satisfactory level of oral hygiene). The Schiller-Pisarev test was positive, 

papillary-marginal-alveolar (PMA) index according to Parma was 40% (moderate 

severity of gingivitis). The bite was orthognathic, and anomalies of attachment of 

the soft tissues of the oral cavity were not detected. 

As a result of the treatment, the bleeding of the gums and the severity of 

signs of inflammation decreased, and the symptoms of discomfort in the gums 

disappeared on days 2-3. 

Clinical situation after the prescribed treatment: the gums were pale pink, 

tightly covering the necks of the teeth. The oral hygiene index according to Green-

Vermillion was 0.5 points (good level of oral hygiene). The Schiller-Pisarev test 

was negative, and the papillary-marginal-alveolar (PMA) Parma index was 0%. 

The data obtained indicate a positive dynamic of changes in clinical 

parameters after the application of the proposed method for 5-7 days of treatment. 

Considering the general somatic status of the child (pathology of the 

otorhinolaryngological organs), the use of «Vokara» had a positive therapeutic 

effect on both dental and somatic diseases. 

Conclusions. The proposed method of treatment reflects the clinical 

effectiveness of the treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with 

diseases of the upper respiratory tract, which is confirmed by a decrease in the 

intensity of periodontal tissue damage and can be recommended for practical use in 

pediatric dentistry. 
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