
Новини Х Всесвітнього 
Конгресу Нейрореабілітації та 

українські перспективи

Голик В.А., 

к.мед.н., ст.н.с., лікар-невролог,

Офіс Уповноваженого Президента України 

з реабілітації учасників АТО



Реабілітація
НЕЙРО

реабілітація



Проект Закону України 

«Про реабілітацію осіб, які 

забезпечували державну безпеку 

України, захист від надзвичайних 

ситуацій та деяких інших осіб»

Он-лайн обговорення:

https://viche-online.org/rehab/



ООН: Глобальні цілі сталого розвитку



Ціль 3: Забезпечення 
здорового способу життя та 

сприяння благополуччю для 
всіх в будь-якому віці 



Універсальне покриття 
охороною здоров'я 

Служба охорони здоров'я, яка управляється та 
розвивається таким чином, щоб люди отримували

континуум промоції здорового способу життя 
профілактики, діагностики, лікування, 
захворювань, надання реабілітаційної та 
паліативної допомоги

координованої на різних рівнях та в місцях 
надання допомоги в та за межами сектору охорони 
здоров'я та відповідно їх потреби протягом усього 
життя







1. створення сильної лідерської та політичної підтримки реабілітації на 
субнаціональному, національному та глобальному рівнях;

2. зміцнення планування та реалізації реабілітації на національному та 
субнаціональному рівнях, у тому числі з готовністю та реагуванням на 
надзвичайні ситуації;

3. поліпшення інтеграції реабілітації в сектор охорони здоров'я та 
зміцнення міжгалузевих зв'язків для ефективного задовільнення потреб 
населення;

4. введення реабілітації в універсальне покриття охороною здоров'я;
5. побудувати моделі комплексної реабілітаційної служби для 

поступового досягнення рівноправного доступу до якісних послуг, 
включаючи допоміжні продукти, для всього населення, у тому числі 
сільських та віддалених районів;

6. розробка сильних мультидисциплінарних кадрових ресурсів 
реабілітації, які відповідають локальним умовам та промотують концепцію 
реабілітації в навчанні усіх фахівців реабілітації;

7. розширення фінансування реабілітації через відповідні механізми;
8. збір інформації, що стосується реабілітації, з метою покращення 

інформаційних систем охорони здоров'я, включаючи дані про реабілітацію 
на рівні системи та інформацію про функціонування за принципами МКФ;

9. нарощування дослідницького потенціалу та розширення доступності 
доказової бази для реабілітації  



Реабілітація – набір втручань, призначений для 
зниження обмежень життєдіяльності та 
оптимізації функціонування у осіб з різними 
станами здоров'я у взаємодії з навколишнім 
середовищем

Стан здоров'я (ст.1) - загальний показник 
наявності чи відсутності хвороб (гострих та 
хронічних), розладів, вроджених аномалій 
та порушень, пошкоджень та травм. Стан 
здоров'я також може включати інші обставини, 
такі як вагітність, старіння, стрес, вроджена 
аномалія або генетична схильність. Стани здоров'я 
кодуються за МКХ.



реабілітація = лікування хвороби

реабілітація = вплив на 

обмеження життєдіяльності

Реабілітація –

ТРЕТЯ стратегія охорони 

здоров'я



Реабілітація –

ТРЕТЯ стратегія охорони 

здоров'я

Міжнародна класифікація 
функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров'я. 
- Женева: ВОЗ, 2001.



Стан здоров'я (ст. 1)

Взаємодія концепцій 
МКФ

Фактори навколишнього 
середовища

Особистісні 
фактори

Структури и 
функції 

організму

Активність Участь



реабілітаційне обстеження – визначення 

ступеню порушень функцій, активності й участі 

особи, а також впливу контекстових та особистісних 

факторів відповідно до Міжнародної 

класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я. 

Реабілітаційне обстеження 
(ст.1)









L. Turner-Stokes, 2018

що РЕАЛЬНО відбувається 
в клінічній практиці
456 пацієнтів, 22 країни



K.Fheodoroff, 2018

Мета документування 
реабілітаційних втручань

➢ Юридичні аспекти (відслідковування дій, 

комплексність, підтвердження надання допомоги)

➢ Моніторування (процесу, результатів)

➢ Комунікація (пацієнт, родина, члени команди, 

надавачі послуг)

➢ Оформлення документів для відшкодувань та 

соціальних виплат

➢ Науково-дослідницька діяльність  



Gutenbrunner C. et al, 2011
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щоденно!!

Індивідуальна програма реабілітації



мультидисциплінарна команда (ст. 11) – це

організаційно оформлена, функціонально

виокремлена група фахівців, які об’єднані

спільними цілями реабілітаційного процесу та

проводять реабілітацію високої та середньої

інтенсивності в закладах, які надають

реабілітаційну допомогу стаціонарного та

амбулаторного типів в гострому, підгострому

та довгостроковому реабілітаційних періодах,

відповідно до рішень мультидисциплінарної

команди.



До фахівців реабілітації відносяться (ст. 10):

1) лікарі фізичної та реабілітаційної медицини;

2) фізичні терапевти;

3) ерготерапевти;

4) терапевти мови та мовлення;

5) протезисти-ортезисти;

6) надавачі психологічних послуг;

7) соціальні працівники, які мають відповідну
спеціалізацію;

8) фахівці зі спеціальністю “спеціальна освіта”;

9) сестри медичні з реабілітації;

10) асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів.



Назви фахівців реабілітації 

в Національному Класифікаторі професій

Зміна №5 (Наказ МЄР від 10.08.2016 №1328)

1) Лікарі фізичної та реабілітаційної медицини;

2) Фізичні терапевти;

3) Ерготерапевти;

Зміна №6 (Наказ МЄР від 26.10.2017 №1542)

1) асистенти фізичних терапевтів

2)асистенти ерготерапевтів.

Зміна №7 (Наказ МЄР від 30.11.2017 №1744)



Лікар Фізичної та Реабілітаційної Медицини

1. Медичні інтервенції:

- Медикаментозна терапія з метою відновлення або поліпшення

структури та функції (спастика, біль, епінапади, депресія).

2. Фізичні методи лікування:

- технікі мануальної терапії (рухомість суглобів та м'яких тканин);

- кинезіотерапія;

- електротерапія;

- апаратна фізіотерапія.

3. Ерготерапія:

- аналіз активності: повсякденне життя, професійна активність,

протезування та ортезування;

- навчання навичкам подолання бар'єрів (пристосування житла);

- тренування для осіб з когнітивними розладами;

- підвищення мотивації.

Gutenbrunner C, Ward AB, Chamberlain MA (Eds.): White Book
on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe 2006

Кадри для реабілітації



4. Артикуляційна та мовна терапія в рамках комплексних

спеціалізованих програм реабілітації.

5. Менеджмент дисфагії.

6. Нейропсихологічні інтервенції.

7. Психологічна оцінка, втручання.

8. Дієтотерапія.

9. Обладнання для осіб з обмеженими можливостями, технології

підтримки, протезування, ортезування, технічні методи

підтримки та допомоги.

10. Навчання пацієнтів.

11. Реабілітаційне медсестринство.

ЕС резидентура 4-5 років 

(мінімум 4 роки)

Кадри для реабілітації

Лікар Фізичної та Реабілітаційної Медицини





Нейрореабілітаційні втручання, пов'язані з 
активністю з метою відновлення після 

інсульту

Підходи

Раннє втручання: VECTORS, AVERT

Інтенсивність та тренування верхньої кінцівки:

EXCITE, MIT Robot, ARMin Robot, ICARE, CONSORT

Інтенсивність та тренування нижньої кінцівки:

LEAPS, Lokomat

УСІ дослідження не були успішними та не 
потрапили до практичного застосування



Підсумки (мають багато дискусійності)

Втручання, націлені на відновлення після інсульту,
застосовують підходи фізичної та реабілітаційної
медицини, які не змінювались протягом декад.

Нейрореабілітація має долучитись до сучасного світу
молекулярної медицини: як онкологія,
кардіологія та інші нейронауки (напр. Паркінсон)

Фармакотерапія 

відновлення після інсульту:

✓ Тонічні ГАМК антагоністи

✓ АМПА ПАМ

✓ модифікатори CREB

✓ CCR 5 

Біоматеріали для 

відновлення після інсульту:

✓ Біополімерні гідрогелі

Клітинна терапія:

✓ SanBio Trial, PISCES

✓ Стовбурові клітини



Паралель між моторним навчанням та 
відновленням після інсульту

CCR 5: рецептор хемокіну 5



Паралель між моторним навчанням та 
відновленням після інсульту

✓ CCR5 в нормі є в мікроглії, але починає
вироблятися в нейронах біля місця ішемії;

✓ Блокування CCR5 стимулює моторне відновлення
після інсульту;

✓ Вірусне або молекулярне блокування CCR5
призводить до функціонального відновлення при
ЧМТ;

✓ Інгібіція CCR5 стимулює підвищення провідності
моторної кори;

✓ Інгібіція CCR5 запобігає втраті дендритних мостів;

✓ Людина з втратою або мутаціями CCR5 швидше
відновлюється після інсульту: перша описана
мутація у людини, яка сприяє відновленню!!



Реабілітаційні втручання мають починатися 
максимально рано

1.Медичні інтервенції:

-Медикаментозна терапія з метою відновлення або поліпшення структури

та функції (спастика, БІЛЬ, епінапади, депресія).



Моваліс (мелоксикам) рекомендован до 
складу індивідуальної аптечки 

військовослужбовців США1,2

• Згідно з «Керівництвом з надання 
долікарської допомоги в бойових умовах, що 
використовується в збройних силах США», у 
пораненого бійця:

✓ Моваліс (мелоксикам) не чинить додаткового 
впливу на рівень свідомості та функцію 
тромбоцитів

✓ Моваліс (мелоксикам) дозволяє уникнути 
небажаних побічних ефектів

1. Butler FK. et al. A Triple-Option Analgesia Plan for Tactical Combat Casualty Care: TCCC Guidelines Change 13-04. J Spec Oper Med. 2014 Spring;14(1):13-25.
2. Wedmore IS, Butler FK Jr. Battlefield Analgesia in Tactical Combat Casualty Care. Wilderness Environ Med. 2017 Jun;28(2S):S109-S116. doi: 10.1016/j.wem.2017.04.001. 



Селективність НПЗП і ризик розвитку 
ускладнень

Antman EM et al. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs: an update for clinicians a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2007; 115: 1634-1642. 



Моваліс (мелоксикам) має виражений і 
тривалий ефект

Швидкий 
початок дії

Тривалий 
ефект

Знімає біль 
і запалення

1. Euller-Ziegler L. et al. Meloxicam: a review of its pharmacokinetics, efficacy and tolerability following intramuscular administration. Inflamm Res 2001; 50 (Suppl 1): S5-S9.; 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Мовалис.; 3. 
Engelhardt G et al. Anti-inflammatory, analgesic, antipyretic and related properties of meloxicam, a new non-steroidal anti-inflammatory agent with favourable gastrointestinal tolerance. Inflamm Res 1995; 44 (10):423-433.; 4. Santos ARS et al. Anti-
nociceptive effect of meloxicam, in neurogenic and inflammatory nociceptive models in mice. Inflamm. res. 1998; 47: 302–307.; 5. Lopez-Garcia JA, Laird JMA. Central anti-nociceptive effects of meloxicam on rat spinal cord in vitro. Neuroreport 1998; 9 (4):, 
647-651.





Розуміння можливостей втручання



Зменшення тимчасово де-активованих

інтактних зон мозку (зон діашизу)



Кортикальна реорганізація внаслідок 

пластичності, пов'язаної з навчанням 



Робочі механізми, які передбачаються при 

тренуваннях адаптивної (нейро)пластичності 

мозку дорослого



• Мета-аналіз дев'яти рандомізованих подвійних сліпих 
плацебо-контрольованих досліджень Церебролізину

• 1879 пацієнтів з ішемічним інсультом

• Автори: Натан Борштейн, Алла Гехт, Йоханес Вестер, 
Вольф-Дітер Хейсс, Дафін Мурешану та ін.



Дослідження Пацієнти
(N)

Терапія Церебролізин Початок лікування (після
початку ішемічного інсульту)

Первинна кінцева точка Середня оцінка за 
шкалою NIHSS
(група Церебролізину 
проти групи плацебо)

MRI-1 60 10 чи 50 мл/доба, 10 днів Протягом 12 годин Об’єм інсульта за даними 
МРТ на 30-й день

13,1 проти 12,6 

MRI-2 47 50 мл/доба, 10 днів Протягом 12 годин Об’єм інсульта за даними 
МРТ на 30-й день

7,7 проти 8,6

Qaragozli 100 30 мл/доба перші 7 днів;
2-4 тиждень: 10 мл/доба, 
5 днів на тиждень

Протягом 18 годин Оцінка за NIHSS на 30-й 
день

9,1 проти 11,1

CASTA 1070 30 мл/доба, 10 днів Протягом 12 годин Оцінка за NIHSS, mRS, BI на 
90-й день

Середнє значення - 9

СERE-LYSE-I 119 30 мл/доба, 10 днів Протягом 3 годин, протягом 1 
години після початку 
тромболізису

Оцінка за mRS на 90-й день 12,3 проти 11,0

Amiri-Nikpour 
et al.

46 30 мл/доба, 10 днів Протягом 6-24 годин Оцінка за NIHSS на 30-й, 
60-й, 90-й дні 

Середнє значення - 14

CARS-1 208 30 мл/доба, 21 день Протягом 24-72 годин Оцінка за ARAT на 90-й 
день

9,1 проти 9,2

CARS-2 240 30 мл/доба, 21 день Протягом 24-72 годин Оцінка за ARAT на 90-й 
день

7,5 проти 6,8

Xue et al. 84 30 мл/доба, 10 днів Протягом 12 годин Оцінка за NIHSS та BI на 30-
й день

13,3 проти 12,7

Характеристика досліджень



Ранній регрес неврологічного дефіциту 
(оцінка за шкалою NIHSS)

Аналіз за шкалою NIHSS на 30-й день (або 21-й день) вказує 
на статистично достовірну перевагу Церебролізину над 
плацебо (P <0,0001)



Найбільш виражений ефект Церебролізину 
спостерігається в дослідженнях з високим ступенем 
тяжкості інсульту у пацієнтів (P = 0,0001)

Ранній регрес неврологічного дефіциту 
(оцінка за шкалою NIHSS)



Профілі безпеки Церебролізину і плацебо порівнянні. 
Кількість пацієнтів з хоча б одним серйозним побічним 
ефектом приблизно однакова

Безпека



5th European Congress for Neurorehabilitation
Budapest, October 9-12, 2019

11th World Congress for Neurorehabilitation
Lyon, October 07-10, 2020



Проект Закону України 

«Про реабілітацію осіб, які 

забезпечували державну безпеку 

України, захист від надзвичайних 

ситуацій та деяких інших осіб»

Он-лайн обговорення:

https://viche-online.org/rehab/


