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Незважаючи на те, що показники захворюваності та поширеності хвороб серед населення області є нижчими, ніж 

в цілому по Україні, характерним є їх зростання протягом досліджуваного періоду по всіх трьох зонах області, а також 

майже серед усіх вікових категорій. Так, частота захворювань серед дітей віком 0−14 років зросла на 9,5%, а серед  

підлітків – на 33,6%. Рівень поширеності хвороб у цих самих вікових категоріях зріс на 6,8%, 38,9% та 28,8% відповідно. 

Тільки рівень захворюваності серед старших вікових груп знизився на 20,6%, що може бути пов’язано із зменшенням 

звертань цієї вікової категорії до лікувально-профілактичних закладів, оскільки вже не є необхідним отримання листка 

непрацездатності та зростанням поширеності різноманітних методів та засобів самолікування. Дослідженням було 

встановлено, що найвищий рівень поширеності хвороб відмічався серед жителів низинної зони. Крім того, найбільшими 

темпами зростав рівень захворюваності та поширеності саме серед населення цієї зони проживання. Цілком очевидно, 

це може бути пов’язано із особливостями розселення, умовами проживання, організацією медичної допомоги та її 

доступністю.  

Структура первинної та загальної захворюваності серед дорослого населення в Закарпатській області не 

відрізняється від такої по Україні, проте частота деяких із них (хвороби ендокринної системи, крові та кровотворних 

органів, систем кровообігу та травлення) перевищує загальнонаціональний показник. Це вимагає підвищеної уваги з боку 

медичних служб до проблем регіону. 

Протягом досліджуваного періоду показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого зменшився на 

21,6%, а серед працездатного на 16,3%, проте найвищі його рівні спостерігаються у гірській зоні. 

Отже, оцінка стану і тенденцій здоров’я населення є необхідною умовою для ефективної діяльності системи 

охорони здоров’я як основа для планування лікувально-профілактичних заходів, розробки організаційних форм і методів 

роботи органів і закладів охорони здоров’я, а також для контролю за ефективністю їх діяльності щодо збереження і 

зміцнення здоров’я населення різного віку.  

Кадрова політика охорони здоров’я на регіональному рівні так само повинна формуватися з урахуванням стану 

здоров’я населення. Зазначені тенденції в стані здоров’я населення на регіональному рівні висувають вимоги не лише до 

підвищення доступності, якості та ефективності медичної допомоги шляхом розбудови і вдосконалення діяльності галузі, 

але і є основою для кадрових змін в галузі охорони здоров’я. 

Висновки. Протягом досліджуваного періоду характерними рисами здоров’я населення на регіональному рівні є: 

депопуляція населення області; надсмертність чоловіків, надто високий рівень малюкової смертності, в порівнянні із 

національним, зростання рівня захворюваності та поширеності хвороб як серед усього населення, так і серед різних 

вікових груп. Дані тенденцію необхідно враховувати при розробці кадрової політики на регіональному рівні. 
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Принцип динамічної оцінки розвитку дитини в ранньому втручанні 
 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», факультет здоров’я та фізичного виховання 

 

Вступ. З кожним роком проблеми допомоги дітям з порушеннями розвитку в Україні приділяється велика увага. 

Формат реабілітаційної допомоги значно змінився. В даний час зростає розуміння необхідності спеціальних навчальних 

умов, нормалізації життя в родині і міждисциплінарної допомоги фахівців не тільки в умовах реабілітаційних центрів,  

а й у звичній обстановці для дитини [3, 4]. 

Прогнозується тенденція до збільшення кількості захворювань і травм нервової системи, про що свідчать такі дані. 

В Україні налічується 30 тис. дітей, хворих на церебральний параліч. Щорічно реєструється понад 3 тис. діагнозів дитячого 

церебрального паралічу, виявлених вперше [7, 8]. 

Аналіз причин порушень основних життєво важливих функцій організму неврологічних хворих свідчить про те, що 

вони виникають не тільки через тяжкість патології, а й через несвоєчасне її виявлення, недостатньо раннє лікування, 

відсутність профілактичних заходів і недооцінку ролі функціонального відновлювального лікування [1, 2]. 

Мета роботи: проаналізувати спеціалізовану літературу щодо принципу динамічної оцінки розвитку дитини в 

ранньому втручанні для визначення ступеня і характеру наявних порушень, що дозволить найбільш повно і якісно 

будувати програму розвитку дитини. 

Матеріали та методи. Застосовано аналіз та узагальнення літературних джерел, системний аналіз. 
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Результати. Народження дитини з порушеннями − це важке і серйозне випробування, яке глибоко зачіпає батьків. 

Воно змінює їх життя назавжди. Повідомлення батькам діагнозу дитини, незалежно від ступеня тяжкості порушення, часто 

ставить батьків в глухий кут. У батьків виникає величезна кількість питань, на які у них немає відповіді. Вони сповнені 

переживань при думці про те, що в їхньої дитини ніколи в житті не буде багато чого з того, що могло б бути у здорової 

дитини. постановка діагнозу у дитини розділяє життя сім’ї «до» і «після». Назавжди змінюється вид батьківського 

сприйняття своєї дитини і, часто, вид їх взаємовідносин [9]. 

Власне щоденні справи (рутини), такі як годування, гра, спілкування, догляд створюють основу для придбання і 

підтримки нових знань і умінь. Так як рутини є передбачуваними, повторюваними, функціональними, логічними і 

адаптуються до індивідуальних потреб дитини діями, їх використання забезпечує практику і багаторазове тренування 

протягом усього дня, а не однієї години заняття з фахівцем в умовах реабілітаційних центрів. Ступінь участі дитини в 

повсякденному житті тепер є визначальним фактором його розвитку і успішності [4]. 

Незаперечним також є той факт, що для оптимального розвитку дитини з порушеннями важливо створити йому 

хороші умови життя, максимально наближені до звичайних. Дитина повинна жити в сім’ї, ходити в звичайний дитячий сад, 

пізніше вчитися в школі − все це сприяє розвитку його особистості. Щоб виховати дитину з порушеннями і сприяти його 

розвитку відповідно до його особливостей та можливостей, необхідно створити базовий клімат, який відповідає основним 

потребам дитини (оточення, хороший контакт, сприйняття дитини як особистості) [9]. 

Сьогодні потреба в програмах раннього втручання залишається дуже високою. Це пов’язано з тим, що багато дітей 

з порушеннями, навіть важкими, залишаються жити в родині. 

Динаміка рухового розвитку дитини від народження до 3 років надзвичайно динамічна. Тому спостереження і оцінку 

розвитку малюка зручно проводити відповідно до прийнятих нормативними (середніми) параметрами розвитку дитини, 

описуючи рухові вміння і навички, що здобуваються дитиною в кожному триместрі раннього дитинства [6, 9]. 

Раннє втручання базується на кількох невід’ємних один від одного принципах, які забезпечують високу 

ефективність технології. Одним з принципів, який ми розглянемо, є принцип динамічної оцінки. 

Розкриваючи сутність принципу динамічної оцінки, не можна не зупинитися на самому понятті динаміки. Динаміка 

(від грец. − сила) − рух, розвиток у часі. Динаміка вивчає причини виникнення руху (розвитку). Розглядаючи процес 

розвитку дитини як поступальний рух вперед, ми можемо по його характеру визначити сили, які заважають або 

допомагають правильному розвитку [9]. 

Оцінюючи рівень розвитку дитини, ми визначаємо його характер руху і нам стають відомі сили, що заважають 

правильному розвитку дитини. Дотримуючись зворотній задачі динаміки, ми можемо прогнозувати і задавати 

індивідуальний шлях розвитку дитини, визначивши точки докладання зусиль і потужність медико-педагогічного впливу. 

За допомогою принципу динамічної оцінки в ранньому втручанні можливо регулярне визначення ступеня і 

характеру наявних порушень, сильних сторін дитини і сім’ї, облік нових фактичних ресурсів, що дозволяють найбільш 

повно і якісно будувати програму розвитку дитини, а значить неухильно рухатися вперед. Оцінка в динаміці дозволяє 

швидко реагувати на зміну рівня і темпів розвитку дитини, придбання ним нових навичок, висувати нові гіпотези і ставити 

завдання для подальшої роботи. Тобто в процесі здійснення програми відбувається систематична оцінка розвитку дитини 

через певні періоди часу (2-3 місяці), проводиться аналіз роботи і її корекція з урахуванням, що з’явилися нові навички 

або нові потреби [5, 9]. 

Динамічна оцінка дозволяє більш точно визначати «зону найближчого розвитку» і «точкові» завдання розвитку. 

Незважаючи на те, що є загальні закономірності розвитку, кожна дитина індивідуальна та проходить свій шлях розвитку з 

доступною їй швидкістю. 

Сутність динамічної оцінки, спрямована на визначення ефективності досягнення поставлених цілей шляхом 

систематичного визначення потенційних можливостей дитини та сім’ї, на своєчасне внесення коректив в індивідуальну 

програму розвитку, на формування нових цілей, завдань, термінів, заходів і очікуваних результатів. 

Висновки. Ми можемо зробити висновок про те, що динамічна оцінка повинна здійснюватися з періодичністю, що 

відповідає темпам розвитку дитини і виникаючих нових можливостей його найближчого оточення. Необхідною умовою 

досягнення максимально можливого результату є обов’язкове повноцінне включення батьків і близьких, дорослих в 

процес розвитку дитини. Отже потреба в програмах раннього втручання на сьогодні залишається дуже високою. 
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Вступ. Лікування хворих на туберкульоз легень залишається важливою проблемою сьогодення. Оперативне 

лікування успішно застосовується при різноманітних захворюваннях легень. Показаннями до операції є безуспішне 

консервативне медикаментозне лікування та прогресування захворювання.  

Аналіз медичної літератури, літератури з фізичної реабілітації та практичної діяльності лікарів-реабілітологів 

свідчить, що в торакальній хірургії дуже велике значення надається пошуку найбільш раціональних методів підготовки 

хворих до операції і швидкої реабілітації в післяопераційному періоді. Адже в період хвороби в організмі виникають нові 

якісні реакції, що відрізняються від нормальних фізіологічних. При захворюваннях легень вони виявляються алергією, 

інтоксикацією і структурними змінами в легеневій тканині, внаслідок чого порушуються дихання, нервова регуляція, 

процеси обміну. Фізична реабілітація осіб, які перенесли оперативне втручання, є першочерговою задачею в забезпеченні 

відновлення здоров’я в його найширшому розумінні.  

Систематичне застосування засобів фізичної реабілітації сприяє компенсації порушених в процесі захворювання 

функцій організму та підвищенню його адаптаційної якості до фізичного навантаження. Лікувальна фізкультура та масаж 

сприятливо впливають на стан нервової системи хворих на туберкульоз: покращуються пластичність та динамічність 

процесів в корі головного мозку. Всі функціональні та органічні порушення серцево-судинної системи посилюють протікання 

туберкульозного процесу, призводять до зниження газообміну, виникненню задишки, навіть в стані покою, знижують 

працездатність хворого. Тому, неускладнений післяопераційний період створює умови для більш раннього та повного 

відновлення функцій життєвоважливих органів і систем, забезпечує швидку реабілітацію та працездатність хворих. 

Мета: підвищення ефективності реабілітації та якості життя хворих після хірургічного лікування туберкульозу 

легень шляхом розробки і апробування програми фізичної реабілітації хворих цієї патології. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі відділення торакальної хірургії ДУ «Національний 

інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», м. Київ. 

Вивчення основних структурно-функціональних порушень в організмі хворого на туберкульоз легень після 

торакопластичної операції під впливом засобів фізичної реабілітації проводилося при поступанні хворих в клініку та при 

виписуванні на основі вивчення історій хвороб, опитування, анкетування, а також вивчення показників пульсу, кров’яного 

тиску, ступеню насичення крові киснем, зовнішнього дихання та даних фізичного розвитку хворих. 

Для оцінки ефективності засобів фізичної реабілітації порівнювались аналогічні показники, отримані у 23 хворих на 

туберкульоз легень (основна група), займалися за розробленою нами методикою ЛФК та масажу, та у 17 хворих 

(контрольна група), займалися за звичайною методикою. 

Лікувальна фізкультура та масаж призначалась хворим після повного клінічного обстеження, коли був визначений 

план їх обстеження. Хворі страждали різними формами туберкульозу легень з наявністю МБТ в мокротинні та без них. 

Тривалість занять в стаціонарі в середньому складала 2-3 місяці. 

Дослідження показників гемодинаміки, зовнішнього дихання, газового складу крові, клініко-лабораторних 

показників проводилися за загальноприйнятою методикою. 

Результати. При резекції легені або його долі зменшується дихальний об’єм та порушується нормальна його 

діяльність. Пристосувальні механізми можуть створити певне благополуччя за рахунок використання резервів, 

розрахованих на великі фізичні навантаження. Тому, найнеобхідніша задача в лікуванні прооперованих – як можна раніше 

відновити порушену функцію легені і тим самим забезпечити хворим максимальну реабілітацію та покращити якість життя. 

В післяопераційному періоді відбувається подальше пристосування організму до змін, викликаних хірургічним 

втручанням. При цьому має значення посилення реберного діафрагмального дихання. Наявність больових відчуттів в 

ранньому післяопераційному періоді обмежує дихальну екскурсію грудної клітини. Це порушує вентиляційну здібність 

дихального апарату, знижує газообмін та гемодинаміку. 

Застосовують широкий комплекс профілактичних заходів з арсеналу лікувальної фізкультури, масажу та інших 

видів комплексної терапії хворих на туберкульоз, які перенесли хірургічне втручання на легенях. 

Завдяки застосуванню масажу та лікувальної фізкультури можна підвищити витривалість серцево-судинної 

системи до навантажень, підготувати хворого до операції, сприяти ліквідації виникаючих функціональних порушень. 


