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Передмова

Останніми роками з кожної спеціальної галузі медицини видано по де&
кілька підручників. Навчальні програми та матеріали, які повинні зас&
воїти студенти, з кожним роком розширюються, внаслідок чого збільшу&
ються обсяги підручників та посібників. Для майбутніх стоматологів
немає достатньої кількості спеціальної літератури з комплексного
лікування саме пацієнтів із стоматологічними захворюваннями.

Колектив авторів нашого навчально&методичного посібника роз&
робив дидактичну концепцію, яка в порівнянні з традиційними підруч&
никами має очевидні переваги. Це викладення всього матеріалу у виг&
ляді графологічних структур, велика кількість прикладів функціо&
нальної діагностики, клінічних прикладів, послідовна дидактична
форма і відповідність повторюваного матеріалу основним тестую&
чим знанням, що було апробовано під час занять з предмету “Фізична
реабілітація” на стоматологічному факультеті.

Тільки на основі знань фізіологічних механізмів лікувальної дії засобів
та форм фізичної реабілітації майбутній лікар здатен правильно орга&
нізувати та забезпечити комплексне лікування хворих із стоматоло&
гічною патологією. Як свідчить практика, на сьогодні комплексне ліку&
вання в стоматології не має достатнього втілення. Тому багаторічний
досвід науково&методичної та практичної роботи авторів отримав
втілення в розроблених підходах, які побудовані у вигляді графологічних
структур, що значно покращує засвоєння вимог навчальної програми.
Висвітлено загальні принципи призначення засобів та форм фізичної
реабілітації при кожній патології в стоматології, наведено показання
до призначення, викладено зміст загального та спеціального впливу та
методи оцінювання ефективності проведеного лікування. Сформовані
мотивації до призначення комплексного лікування в стоматології дозво&
лять скоротити терміни лікування хворих та запобігти розвитку
функціональних порушень.

Новий підхід до фізичної реабілітації, який реалізував наш авторсь&
кий колектив, певною мірою буде корисним стоматологам багатьох спе&
ціальностей в умовах зміни системи медичної освіти в Україні в руслі
Болонського процесу.
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Тема 1 РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ СТОМАТОЛОГІЧНОГО
ПРОФІЛЮ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Актуальність. Фізична реабілітація (ФР) — самостійна ме&
дична дисципліна, яка навчає науково обґрунтованому нор&
муванню фізичної активності в комплексному лікуванні зах&
ворювань, профілактиці їх загострень і ускладнень, віднов&
ленні належної якості життя хворої людини. Фізична
активність — це біологічно необхідний компонент життєді&
яльності, який стимулює розвиток дитини, розширює і
підтримує на оптимальному рівні функціональні можливості
дорослої людини, гальмує інволюційні процеси, підвищує
соціальну значущість особистості. Обмеження фізичної ак&
тивності під час хвороби певною мірою полегшує функціону&
вання уражених систем і органів, сприяє економізації їх ро&
боти, відновлює процеси гальмування в центральній нервовій
системі. Проте необґрунтована гіпокінезія хворого впродовж
тривалого часу призводить до стійкого зменшення функціо&
нування життєзабезпечуючих систем організму, послаблен&
ня процесів збудження центральної нервової системи, по&
гіршення перебігу трофічних процесів, розвитку різних гіпо&
кінетичних ускладнень.

Своєчасне й індивідуалізоване призначення засобів ФР
може сприяти компенсації порушених функцій щелепно&ли&
цьової ділянки і запобіганню дистрофічним ускладненням у
гострий період захворювання. У період одужання шляхом
поступового (адекватного для організму хворого) збільшен&
ня інтенсивності і тривалості фізичної активності відновлю&
ються функція і структура морфофункціонального комплек&
су щелепно&лицьової ділянки.

Можливість науково обґрунтованого використання біоло&
гічної сутності засобів ФР, їх доступності і дешевизни, на
відміну від медикаментозних засобів, у лікуванні хворих за&
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лежить тільки від обізнаності лікарів. Ураховуючи це, у майбутнього
лікаря&стоматолога необхідно формувати мотивацію до своєчасно&
го, адекватного і систематичного призначення засобів ФР хворим сто&
матологічного профілю в складі комплексного лікування.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ

Скласти уявлення про механізми лікувальної дії засобів ФР і
особливості їх використання в складі комплексного лікування хво&
рих стоматологічного профілю.

Знати клініко&функціональне обґрунтування для призначення
засобів ФР хворим стоматологічного профілю.

Вміти обґрунтувати і самостійно призначити засоби ФР в складі
комплексного лікування хворих стоматологічного профілю, оціни&
ти ефективність їх призначення.

СТРУКТУРНОFЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ТЕМИ

1. Принципи використання засобів ФР в складі комплексного
лікування хворих стоматологічного профілю

Адекватність або індивідуалізація фізичних навантажень
відповідно до клінічних проявів захворювання, фізичної
підготовленості хворого, його статі і віку

Поступовість збільшення інтенсивності і тривалості
фізичних навантажень

Систематичність виконання фізичних вправ

Наочність заняття  – показ фізичних вправ підтверджує
пояснення

Своєчасність
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2. Періоди використання засобів ФР

У хірургії

У травматології

Перший іммобілізаційний

Пізній післяопераційний – з 5&го по 10&й день після операції

Віддалений післяопераційний – після виписування із
стаціонару до  відновлення, а за неможливості – компенса&
ції функціональних порушень щелепно&лицьової ділянки

У терапії

Другий  (основний, функціональний, стихання,
одужання) – менш  виражені морфологічні і виражені,
як і раніше,  функціональні порушення

Перший (ввідний, гострий) – виражені морфологічні і
функціональні порушення щелепно&лицьової ділянки

Третій (заключний, тренувальний, відновлення, заверF
шення, одужання) – залишкові прояви морфологічних і
функціональних порушень щелепно&лицьової ділянки

Ранній післяопераційний – до 4 днів після операції

Другий іммобілізаційний (з 3&го тижня – після
ослаблення міжщелепної фіксації або зміни
двощелепного шинування на шину, що знімається)

Передопераційний – при планових операціях

Третій – після зняття іммобілізації (післяіммобілізаційний)


