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Поряд із значними здобутками сучасної меди-
цини у питаннях тактики хірургічного лікування ур-
ґентних абдомінальних захворювань й методів 
оперативних втручань, фізична терапія у системі 
лікування гострої хірургічної патології органів че-
ревної порожнини залишається недостатньо ви-
вченою та мало висвітленою у спеціальній літера-
турі, а її значення – недооціненим. Зокрема, з огля-
ду відсутності стандартів її застосування та недо-
статньо дослідженого впливу на результати ліку-
вання: показники летальності, частоту та характер 
післяопераційних ускладнень, тривалість стаціо-
нарного лікування, якість життя та швидкість фізич-
ного одужання. Проблема фізичної терапії у ліку-
ванні гострої хірургічної патології органів черевної 
порожнини не є розв’язаною, а наявний теоретич-
ний матеріал та практичний досвід не імплементо-
вані у стандарти системи охорони здоров’я.  

Лише у останні роки з’явилися поодинокі пові-
домлення щодо комплексного алгоритму лікування 
основних невідкладних абдомінальних патологій, 
який охоплює хірургічну, анестезіологічну, діагнос-
тичну, променеву, фізіотерапевтичну та нутрітивну 
підтримку. Окремі дослідження вказують на зна-
чення ранньої фізичної терапії як невід’ємної скла-
дової лікувального процесу після оперативного 
лікування гострої хірургічної патології органів че-
ревної порожнини, поряд із інтенсивною та медика-
ментозною. Однак, поточні докази рандомізованих 
досліджень залишаються слабкими через відсут-
ність чіткої злагодженої системи фізичної терапії 
таких пацієнтів, що обмежує оцінку результатів 
лікування. 

З огляду на зазначене, постає актуальна нау-
ково-прикладна проблема теоретико-методичного 
обґрунтування фізичної терапії як важливої інтег-
рованої складової системи комплексного лікування 
гострої хірургічної патології органів черевної поро-
жнини. 

Ключові слова: фізична терапія, гостра хірур-
гічна патологія органів черевної порожнини. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Роботу виконано в межах НДР 
Львівського державного університету фізичної 
культури «Фізична терапія при хірургічних захворю-
ваннях», № держ. реєстрації 0120U100962. 

Вступ. Гостра хірургічна патологія органів че-
ревної порожнини (ГХП ОЧП) складає істотну част-
ку серед усіх хірургічних захворювань [1-4], водно-
час залишаються значними показники летальності 
та післяопераційних ускладнень [5, 6]. Згідно даних 
Центру медичної статистики Мiнiстерства охорони 
здоров'я України, показник загальної кількості опе-
рацій на органах травлення та черевної порожнини 
упродовж останніх 20 років коливався у інтервалі 
61,9-73,5 на 10 тис. населення, й у 2018 році склав 
64,95. При цьому, післяопераційна летальність 
була у межах 1,79% – 2,67%, у 2018 р. мала рівень 
1,89% (5 173 осіб). Показник термінових абдомі-
нальних операцій щорічно знижувався – від 39,1 
(2000р.) до 27,1 (2017р.) на 10 тис. населення, й у 
2018 р. був 25,8; водночас, післяопераційна ле-
тальність у 2018 р. склала 1,34% (1 456 осіб), ста-
новивши у попередні роки 1,17% – 1,98%; залиша-
ється значним показник післяопераційної леталь-
ності при пізній госпіталізації (пізніше 24 годин від 
початку захворювання) – 2,32%, інтервал 2,12% – 
3,92% [7]. 

В усьому світі визнають необхідність подаль-
шого підвищення якості надання невідкладної ме-
дичної допомоги [1, 8, 9]. Оперативні втручання 
при ГХП ОЧП належать до категорії високого ризи-
ку, зокрема за наявності таких чинників, як похилий 
вік, слабке загальне здоров’я, невисока фізична 
міцність та ожиріння [10, 11, 12]. Завдячуючи успі-
хам хірургії та анестезіології, на сьогодні є змога 
проводити все складніші втручання пацієнтам із 
складною супутньою патологією, яких кілька років 
тому вважали неоперабельними. Водночас, у паці-
єнтів з обмеженим кардіореспіраторним резервом 
існує вищий ризик післяопераційних ускладнень та 
смертності [13]. За повідомленнями дослідників, 
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показник післяопераційної летальності суттєво за-
лежний від розвитку післяопераційних ускладнень 
у перші 30 діб після хірургічного втручання [14, 15]. 
Навіть у випадку відсутності таких ускладнень, за-
гальний фізичний стан та якість життя погіршують-
ся на 20-40% [16]. 

Питанням патогенезу, діагностики, тактики хі-
рургічного лікування урґентних абдомінальних за-
хворювань, вибору методу оперативного втручан-
ня присвячено значну кількість наукових праць [2, 
5, 8, 17]. Мультицентрові, національні та міжнарод-
ні дослідження результатів лікування ГХП ОЧП 
показали їх залежність від стану пацієнта та органі-
зації хірургічної служби [8, 18, 19]. На підставі таких 
досліджень сформовано клінічні стандарти/про-
токоли надання медичної допомоги при ГХП ОЧП й 
провадиться відповідний аудит [11, 12, 20, 21].  

Робота дослідників з розпрацювання й удоско-
налення протоколів лікування ГХП ОЧП зосере-
джена переважно на покращенні хірургічної техні-
ки, методів адекватного знеболення, периоперацій-
ного забезпечення та післяопераційної консервати-
вної терапії [4, 11]. Лише у останні роки з’явилися 
поодинокі повідомлення щодо імплементації ком-
плексного периопераційного алгоритму лікування 
основних невідкладних абдомінальних патологій, 
який охоплює хірургічну, анестезіологічну, діагнос-
тичну, променеву, фізіотерапевтичну та нутрітивну 
підтримку [1, 22, 23]. При цьому наголошується 
залежність ефективної реалізації мультидисциплі-
нарного підходу від належної командної співпраці 
по декількох кафедрах та спеціальностях [24, 25]. 

Поряд із цим, проблема фізичної терапії (ФТ) у 
системі лікування ГХП ОЧП залишається недостат-
ньо вивченою та мало висвітленою у спеціальній 
літературі, зокрема – з огляду відсутності стандар-
ту її застосування та недостатньо дослідженого 
впливу на результати лікування, а її значення – 
недооціненим [1, 26-28]. Стандарти лікування ГХП 
ОЧП потребують переорієнтації із класичної моде-
лі медичної допомоги, зумовленої хірургічним за-
хворюванням, до активного підходу, який дозво-
лить пацієнту стати діяльним учасником цього про-
цесу [29]. 

Мета дослідження - узагальнити стан теоре-
тичного та практичного розв’язання проблеми ФТ у 
системі лікуванні ГХП ОЧП. 

Матеріали і методи дослідження: аналіз літе-
ратури, чинних нормативних актів, які регулюють 
надання медичної допомоги при ГХП ОЧП. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Сучасні дослідження та мета-аналізи результатів 
лікування невідкладної абдомінальної хірургічної 
патології (загальна та післяопераційна леталь-
ність, післяопераційні, легеневі та серцеві усклад-

нення, тривалість стаціонарного лікування тощо), 
проведені за допомогою моделей випадкових ефе-
ктів та шляхом імплементації мультидисциплінар-
ного протоколу, засвідчили вплив ФТ на результа-
ти хірургічного втручання у пацієнтів, які перенесли 
великі черевні операції [1, 26]. Поодинокі дослі-
дження вказують на значення ранньої ФТ як невід’-
ємної складової лікувального процесу після опера-
тивного лікування ГХП ОЧП, поряд із інтенсивною 
та медикаментозною терапією [30]. Водночас, по-
точні докази рандомізованих досліджень залиша-
ються слабкими через відсутність злагодженої сис-
теми ФТ таких пацієнтів, що обмежує оцінку ре-
зультатів лікування [1, 24].  

На даний час групою австралійських вчених 
розпочато клінічне мультицентрове, подвійне слі-
пе, плацебо-контрольоване, рандомізоване дослі-
дження впливу вдосконаленого пакету ФТ порівня-
но із стандартним у пацієнтів, які пройшли лікуван-
ня невідкладної абдомінальної хірургічної патології 
у трьох клініках різного рівня надання медичної 
допомоги [31]. Пацієнтам проводять стандартну ФТ 
(навчання, один сеанс тренувальних дихальних 
вправ, і щоденної ранньої рухової активності про-
тягом 15 хв: ‘talk, walk & breathe’), або покращений 
пакет ФТ (навчання, контрольовані персоналом 
дихальні вправи двічі на день, і 30 хв щоденної 
ранньої фізичної реабілітації упродовж мінімум 
п’яти післяопераційних днів). За стандартизовани-
ми діагностичними критеріями (шкала Мельбурнсь-
кої групи, Melbourne Group Score) буде оцінено 
вплив ФТ насамперед на частоту розвитку респіра-
торних ускладнень протягом перших 14 післяопе-
раційних діб, а також – ймовірний вплив ФТ на піс-
ляопераційний парез кишківника, тривалість та 
вартість стаціонарного лікування, післяопераційну 
летальність, 90-денну та 1-річну смертність, швид-
кість фізичного функціонального відновлення та 
якості життя. 

Згідно Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», поняття «здоров'я» 
визначено як стан повного фізичного, психічного і 
соціального благополуччя, а не тільки відсутність 
хвороб і фізичних вад, а одним із принципів охоро-
ни здоров'я в Україні є орієнтація на сучасні стан-
дарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання 
вітчизняних традицій і досягнень із світовим досві-
дом [32]. До теперішнього часу в Україні немає 
стандарту ФТ у протоколі лікування ГХП ОЧП [20, 
33, 34], в результаті сучасні методи ФТ як складова 
лікування ГХП ОЧП, як правило, недостатньо за-
стосовуються в медичних установах [33, 35]. Лише 
2018 року у довіднику лікаря «Невідкладна хірургія 
органів черевної порожнини (стандарти організації 
та професійно орієнтовані алгоритми надання  
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медичної допомоги)» в окремих моделях клінічних 
випадків уніфікованого протоколу з надання діагно-
стичної та лікувальної допомоги у частині післяопе-
раційного лікування вказано підпункт «лікувальна 
гімнастика, фізіотерапевтичні процедури за пока-
заннями» [4]. 

Підсумовуючи результати аналізу наукових 
праць та діючих діагностично-лікувальних протоко-
лів, є підстави стверджувати, що проблема ФТ у 
лікуванні ГХП ОЧП не є розв’язаною, а наявний 
теоретичний матеріал та практичний досвід не імп-
лементований у систему охорони здоров’я України. 
Досі існує цілий ряд протирічь: 

− між подальшим підвищенням якості надання 
невідкладної медичної допомоги хворим  
із ГХП ОЧП та залишенням без належної 
уваги погіршення фізичного стану та якості 
життя пацієнтів, обумовленого гострим хіру-
ргічним захворюванням і невідкладним втру-
чанням; 

− між істотною кількістю пацієнтів, госпіталізо-
ваних із ГХП ОЧП та відсутністю сформова-
ної, науково обґрунтованої концепції ФТ як 
складової невідкладної хірургічної допомоги 
вітчизняної охорони здоров’я; 

− між потребою покращення результатів  
лікування ГХП ОЧП (зниження показників 
загальної та післяопераційної летальності, у 
тому числі в разі пізньої госпіталізації,  
зниження кількості післяопераційних, легене-
вих та серцевих ускладнень, тривалості ста-
ціонарного лікування тощо) та відсутністю 
методології ФТ у системі лікування ГХП 
ОЧП; 

− між визнанням потреби застосування муль-
тидисциплінарного підходу у системі лікуван-
ня ГХП ОЧП та залишенням поза увагою 
науковців та практичних лікарів програми ФТ 
таких пацієнтів; 

− між існуючими законодавчо-нормативними, 
затвердженими МОЗ України протоколами 
лікування ГХП ОЧП та відсутністю стандарту 
ФТ у цих протоколах; 

− між теоретичним визнанням необхідності 
застосування ФТ у лікуванні ГХП ОЧП та 
непропрацьованими механізмами їх упрова-
дження в діяльність закладів охорони здоро-
в’я України. 

Заключення та перспективи подальших до-
сліджень. З огляду на зазначене, постає актуаль-
на науково-прикладна проблема теоретико-мето-
дичного обґрунтування ФТ як важливої інтегрова-
ної складової системи комплексного лікування ГХП 
ОЧП. Завданнями, що повинні бути вирішені для її 
розв’язання, є: узагальнення стану теоретичного і 
практичного розв’язання проблеми лікування не-
відкладної абдомінальної хірургічної патології; ви-
значення проблемного поля, структури, змісту та 
організації ФТ у її лікуванні; встановлення змісту та 
реалізації стандартів і протоколів ФТ у лікуванні 
ГХП ОЧП, впроваджених у систему охорони здоро-
в’я різних країн світу; виявлення закономірностей, 
встановлення принципів та методичних положень, 
розробка концепції, визначення критеріїв застосу-
вання, експериментальна перевірка ефективності 
реалізаційних положень концепції ФТ у системі 
комплексного лікування ГХП ОЧП. 
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УДК 615.825:617.55 
ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ:  
ПРОБЛЕМА И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Гула Г. В. 
Резюме. Наряду со значительными достижениями современной медицины в вопросах тактики хирур-

гического лечения неотложных абдоминальных заболеваний и методов оперативных вмешательств, фи-
зическая терапия в системе лечения острой хирургической патологии органов брюшной полости остает-
ся недостаточно изученной и мало освещенной в специальной литературе, а ее значение - недооценен-
ным.  

В частности, учитывая отсутствие стандартов ее применения и недостаточно исследованое влияние 
на результаты лечения: показатели летальности, частоту и характер послеоперационных осложнений, 
продолжительность стационарного лечения, качество жизни и скорость физического выздоровления. 
Проблема физической терапии в лечении острой хирургической патологии органов брюшной полости не 
является решенной, а имеющийся теоретический материал и практический опыт не реализованы в стан-
дарты системы здравоохранения. Лишь в последние годы появились единичные сообщения о комплекс-
ных алгоритмах лечения основных неотложных абдоминальных патологий, охватывающих хирургиче-
скую, анестезиологическую, диагностическую, лучевую, физиотерапевтическую помощь и нутритивную 
поддержку.  

Отдельные исследования указывают на значение ранней физической терапии как неотъемлемой 
составляющей лечебного процесса после оперативного лечения острой хирургической патологии орга-
нов брюшной полости, наряду с интенсивной и медикаментозной. Однако, текущие доказательства ран-
домизированных исследований остаются слабыми из-за отсутствия четкой слаженной системы физиче-
ской терапии таких пациентов, что ограничивает оценку результатов лечения.  

Учитывая вышесказанное, возникает актуальная научно-прикладная проблема теоретико-
методического обоснования физической терапии как важной интегрированной составляющей системы 
комплексного лечения острой хирургической патологии органов брюшной полости. 

Ключевые слова: физическая терапия, острая хирургическая патология органов брюшной полости. 
 
UDC 615.825:617.55 
Physical Therapy for Emergency Abdominal Surgery:  
the Problem and the Field of Research 
Hula H. 
Abstract. Emergency abdominal surgical pathology remains a significant proportion of all surgical diseases, 

while mortality and postoperative complications remain considerable. Surgical interventions for emergency ab-
dominal pathology belong to the high-risk category, if there is old age, poor general health, low physical strength 
and obesity. At the same time, patients with the limited cardiorespiratory reserve have a higher risk of postop-
erative complications and mortality.  

Despite significant medical advances in surgical treatment of emergency abdominal pathology and surgical 
techniques, role of physical therapy in the treatment of acute intra-abdominal pathology remains insufficiently 
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studied and described in the specialized literature and its significance in clinical practice underestimated. Among 
other reasons, there are insufficient clinical guidelines and lack of understanding of its effect on treatment out-
comes, such as mortality, frequency and type of postoperative morbidity, duration of in hospital stay, quality of 
life and rate of physical recovery.  

The role of physical therapy in treatment of emergency abdominal surgical pathology remains unclear and 
available scientific knowledge and practical experience are not reflected in the treatment protocols. Only re-
cently, isolated reports of complex treatment algorithms of major urgent abdominal pathology have been pub-
lished, which encompass surgical, anesthesia, laboratory, imaging, physiotherapy and nutritional support exper-
tise. Some studies indicate a role for early physical therapy as an integral part of treatment after surgical inter-
vention for acute intra-abdominal pathology along with postoperative intensive care and pharmacological treat-
ment. However, current evidence from randomized trials remains weak due to absence of clearly defined, stan-
dardized physiotherapy interventions, which limits the comparison in assessment of the treatment outcomes.  

Conclusion. So far, in Ukraine there is no standard of physical therapy in clinical protocol of emergency ab-
dominal surgical pathology. Therefore, there remains a need for theoretic and practical substantiation of the 
physical therapy as an important part of complex treatment of emergency abdominal surgical pathology. 

Keywords: physical therapy, emergency abdominal surgery. 
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