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У статті йдеться про необхідність розробки сучасного категоріаль
но понятійного апарату нейрореабілітації в контексті науки держав
ного управління.
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ВСТУП
Із становленням та розвитком медич
ної реабілітології як галузі наукового
знання та навчальної дисципліни (відкрит
тя інтернатури, ординатури, аспірантури
та докторантури) актуалізуються дослід
ження, спрямовані на визначення сутності
медичної реабілітації неврологічних хво
рих, їх теоретичних засад, формування та
вдосконалення категорійного апарату,
вивчення світового досвіду.
Медична реабілітація на сучасному
рівні розвитку науки сформувалась у
самостійну науку, яка має конкретний
субстрат дослідження — саногенетичні
механізми в їх біосоціальній єдності,
методику дослідження — використан
ня спеціальних функціональних наван
тажень, різноманітність спеціальних
методів відновної медицини, понятій
ний апарат і термінологію, а також оди
ничні спеціалізовані форми в структурі
вітчизняної охорони здоров'я [4].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження проблеми державно
го управління системою охорони здо
ров'я в єдиному медичному просторі
України загалом і реабілітології зокре
ма зумовлює необхідність аналізу нау
кових тлумачень основних категорій,
понять і термінів у даній сфері.
Як зазначає "Філософський енцикло
педичний словник" [13], вперше вчення про
категорії було систематизовано та викла
дено в трактаті Аристотеля "Категорії".
Категорія (kategoria) — термін, за
позичений з грецької мови. Це найбільш
загальні та фундаментальні поняття, які
відображають найсуттєвіші, загальні
властивості реальної дійсності й відно
шення [10; 13].
За "Універсальним словникоменцик
лопедією" [11] категорія — це філософські
поняття, що впорядковують досвід.
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Поняття — необхідна складова ча
стина абстрактного мислення, яка є
формою відображення дійсності в
свідомості, відіграє важливу роль у
процесі пізнання [13]. Воно визначаєть
ся словом — терміном [14].
Терміни — це слова або слово
сполучення, які вживаються у спе
цифічній сфері мовлення і створюють
ся для точного вираження спеціальних
предметів, понять, явищ, ознак, дій [6].
Медична реабілітація неврологічних
хворих є складовою частиною відновної
медицини (в деяких країнах — рестора
тивної медицини), яка являє собою сис
тему знань і практичної діяльності, які
спрямовані на відновлення функціо
нальних резервів людини, покращення
його здоров'я та якості життя, зниже
них у результаті несприятливого впли
ву факторів середовища і діяльності або
в результаті хвороби (на етапі одужан
ня або ремісії) шляхом застосування пе
реважно немедикаментозних методів.
Актуальність цього напряму меди
цини зумовлена ростом захворюваності
з тимчасовою втратою працездатності,
інвалідизацією і, відповідно збільшен
ням контингенту хворих, які потребу
ють реабілітаційної допомоги.
Термін "реабілітація" походить від
лат. reabilitatio: re — повторна дія або
протилежна дія чи протидія; habilis —
зручний, пристосований, тобто означає
відновлення придатності до чогонебудь.
У широкому сенсі реабілітація — це
відновлення в правах, у медикобіоло
гічному значенні — лікувальновідновні
заходи [4].
Реабілітація — це система держав
них, соціальноекономічних, психологі
чних, медичних, професійних, педагогі
чних заходів, спрямованих на відновлен
ня здоров'я людини, її працездатності та
соціального статусу, яка грунтується на

біологічних, соціальноекономічних, пси
хологічних, моральноетичних і науково
медичних принципах [4].
Реабілітацію можна розглядати як
процес, спрямований на багатогранну до
помогу хворим та інвалідам для досягнен
ня ними максимально можливої при пев
ному захворюванні фізичної, психічної,
соціальної та економічної повноцінності.
Таким чином, реабілітація включає
ряд аспектів: медичний, фізичний, пси
хологічний, професійний (трудовий) і
соціальноекономічний [4].
Процес реабілітації включає 3 ета
пи (реконвалесценція, реадаптація, ре
соціалізація).
Реконвалесценція — етап одужання
з відновленням порушених біологічних і
психологічних функцій людини. Мета,
яку потрібно досягти на цьому етапі реа
білітації, — попередження дефекту та
відновлення порушених функцій. Для
цього проводиться активне лікування в
стаціонарах і напівстаціонарах.
Реадаптація — етап пристосування до
побуту, праці, навчання, до навколишнь
ого середовища. Хворі знаходяться в май
стернях, диспансерах, особливих цехах.
Ресоціалізація — етап відновлення
соціальних функцій та становлення інди
віда в соціальному макро і мікросередо
вищі. З хворим працює персонал диспан
серу, суспільні організації та т.ін. [4].
Медична реабілітація — система
лікувальних заходів, що спрямовані на
відновлення порушених чи втрачених
функцій організму особи, на виявлення
та активізацію компенсаторних можли
востей організму з метою забезпечення
умов для повернення особи до нормаль
ної життєдіяльності, на профілактику ус
кладнень та рецидивів захворювання [3].
У 1980 році Комітетом ВОOЗ було
сформульовано визначення медичної
реабілітації: " Медична реабілітація — це
активний процес, метою якого є досяг
нення повного відновлення порушених
внаслідок захворювання чи травми функ
цій або оптимальна реалізація фізично
го, психологічного та соціального потен
ціалу інваліда, найбільш адекватна інтег
рація його в суспільство" [9].
Психологопедагогічна реабілітація
— система психологічних і педагогічних
заходів, спрямованих на формування спо
собів оволодіння знаннями, уміннями та
навичками, надання психологічної допо
моги, зокрема, щодо формування самоут
вердження і належної самооцінки особою
своїх можливостей, засвоєння правил
суспільної поведінки шляхом здійснення
системної навчальновиховної роботи [3].
Професійна реабілітація — система
заходів, спрямованих на підготовку особи
до професійної діяльності, відновлення чи
здобуття професійної працездатності шля
хом адаптації, реадаптації, навчання, пере
навчання чи перекваліфікації з можливим
подальшим працевлаштуванням та необх
ідним супроводженням з урахуванням осо
бистих схильностей та побажань особи [3].
Трудова реабілітація — система за
ходів, розроблених з урахуванням
схильностей, фізичних, розумових і
психічних можливостей особи, спрямо
ваних на оволодіння трудовими навич
ками, забезпечення трудової діяльності
та адаптацію у виробничих умовах, у
тому числі шляхом створення спеціаль
но пристосованих місць [3].
Фізкультурноспортивна реабі
літація — система заходів, розроблених
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із застосуванням фізичних вправ для
відновлення здоров'я особи та спрямо
ваних на відновлення та компенсацію за
допомогою занять фізичною культу
рою і спортом, функціональних можли
востей її організму для покращення
фізичного та психологічного стану [3].
Фізична реабілітація — система за
ходів, спрямованих на вироблення та
застосування комплексів фізичних
вправ на різних етапах лікування та ре
абілітації, що забезпечують функціо
нальне відновлення особи, виявляють і
розвивають резервні та компенсаторні
можливості організму шляхом вироб
лення нових рухів, компенсаторних на
вичок, користування технічними та
іншими засобами реабілітації, вироба
ми медичного призначення [3].
Соціальна реабілітація — система
заходів, спрямованих на створення та
забезпечення умов для повернення осо
би до активної участі у житті, віднов
лення її соціального статусу та здат
ності до самостійної суспільної та ро
диннопобутової діяльності шляхом
соціальносередовищної орієнтації та
соціальнопобутової адаптації, соц
іального обслуговування, задоволення
потреби у забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації [3].
Психологічна реабілітація — систе
ма заходів, спрямованих на відновлен
ня, корекцію психологічних функцій,
якостей, властивостей особи, створен
ня сприятливих умов для розвитку та
утвердження особистості [3].
Реабілітація здійснюється через
виконання реабілітаційних заходів у
реабілітаційних установах шляхом на
дання реабілітаційних послуг.
Реабілітаційні заходи — комплекс
заходів, якими здійснюється реабіліта
ція інвалідів [3].
Реабілітаційні заходи спонукають до
дії саногенетичні механізми, основними з
яких є [4]:
1. Адаптація — активний процес при
стосування до навколишнього середовища,
спрямований на формування і збережен
ня можливого оптимального балансу між
суб'єктом, його внутрішнім станом і навко
лишнім середовищем. В основі адаптації
лежить нормалізація, функціонування так
званого гомеостатичного трикутника —
імуннонейроендокринної системи.
2. Реактивність — властивість ор
ганізму відповідати зміною життєдіяль
ності на різні впливи навколишнього се
редовища.
3. Резистентність — стійкість ор
ганізму до патогенних факторів.
4. Компенсація — активізація функ
цій збережених частин пошкодженої тка
нини або органа, а також інших органів,
функціонально споріднених пошкодже
ному. Включає: реституцію — відновлен
ня діяльності пошкоджених структур; ре
генерацію — структурнофункціональне
відновлення цілісності тканин і органів
після їх пошкодження чи часткової втра
ти. Виділяють регенерацію: фізіологічну
та репаративну.
Реабілітаційні заходи мають пока
зання та протипоказання:
Показання:
а) зниження якості життя;
б) значне зниження функціональ
них можливостей;
в) зниження здібностей до навчання;
г) особлива вразливість до впливу
навколишнього середовища;
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д) порушення соціальних відносин.
Протипоказання:
а) гострі запальні та інфекційні хво
роби;
б) некомпенсовані соматичні захво
рювання;
в) виражені порушення інтелекту
альномнестичної сфери і психічні зах
ворювання, які перешкоджають спілку
ванню та можливості активної участі
хворого в реабілітаційному процесі.
Реабілітаційна установа — устано
ва, підприємство, заклад, у тому числі
їх відділення, структурні підрозділи,
незалежно від форми власності, що
здійснює реабілітацію інвалідів відпов
ідно до державних соціальних норма
тивів у сфері реабілітації [3].
Реабілітаційна установа складаєть
ся з наступних підрозділів [4]:
— стаціонар;
— відділення фізіотерапії (апарат
на фізіотерапія, зали лікувальної гімна
стики);
— кабінет механотерапії;
— кабінет рефлексотерапії;
— кабінет мануальної терапії;
— кабінет (відділення) трудотерапії;
— кабінет (відділення) функціо
нальної діагностики;
— кабінет (відділення) психодіаг
ностики та психотерапії;
— лабораторія;
— рентгенологічне відділення.
Реабілітаційні послуги — послуги,
спрямовані на відновлення оптималь
ного фізичного, інтелектуального, пси
хічного та соціального рівня життєді
яльності особи з метою сприяння її
інтеграції в суспільство [3].
У процесі медичної реабілітації (відпо
відно до наказу МОЗ України №623 від
08.10.07 "Про затвердження форм індиві
дуальної програми реабілітації інваліда,
дитини інваліда та порядку їх складання")
інвалідам з ураженням центральної та пе
риферійної нервової системи надаються
наступні послуги: відновна терапія, рекон
структивна терапія, профілактичні заходи,
санаторнокурортне лікування.
Основою відновлювального процесу
є індивідуальна програма реабілітації
інвалідів. Це комплекс оптимальних видів,
форм, обсягів, термінів реабілітаційних
заходів з визначенням порядку, місця їх
проведення, спрямованих на відновлення
та компенсацію порушених або втрачених
функцій організму і здібностей інваліда та
дитиниінваліда [7].
Індивідуальна програма реабілітації
має три послідовних етапи: клінічний,
санаторний, адаптаційний.
Індивідуальна реабілітаційна програ
ма повинна відповідати наступним принци
пам: максимально ранній початок і комп
лексне проведення всіх видів відновної те
рапії з залученням спеціалістів різного
профілю; безперервність реабілітаційних
заходів; послідовність та наступність окре
мих етапів реабілітації; індивідуалізований
характер всіх реабілітаційних заходів; про
ведення реабілітації в колективі хворих.
ВИСНОВКИ
Таким чином, виходячи з вищевикла
деного та беручи до уваги напрацювання
різних авторів, можливо припустити, що
поняття "нейрореабілітація" в контексті
науки державного управління доцільно
тлумачити таким чином: нейрореабіліта
ція — найактуальніший напрям рестора
тивної медицини. Це складний, патогене

тично зумовлений процес комплексного
лікування та проведення відновлювальних
заходів у неврологічних хворих з обов'яз
ковим застосуванням методів медичного,
медикопсихологічного, медикопедагог
ічного та медикосоціального впливу, зна
чення та інтенсивність яких змінюються
на різних етапах захворювання. В майбут
ньому доцільно розробити концепцію ме
дикосоціальної реабілітації неврологіч
них хворих в сучасних умовах реформу
вання охорони здоров'я.
Автори переконані в тому, що ней
рореабілітацію складно переоцінити, ма
ючи на увазі, що втрати держави від тим
часової непрацездатності громадян, що
її потребують, інвалідності, відлучення
членів сім'ї від роботи на час хвороби
родича, складають в еквіваленті десятки
відсотків валового продукту держави.
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