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Эффективность ИПР
Критерием эффективности ИПР является «полная 

реабилитация инвалида» – признание его трудоспособ-
ным. Оценка эффективности реабилитационных меро-
приятий должна проводиться не ранее, чем через 5 меся-
цев от начала терапии.

При планировании и проведении реабилитационных 
мероприятий следует использовать возможности, предо-
ставляемые государством: лечение пациентов с БА в реа-
билитационных центрах Закарпатья – Украинской 
аллергологической больнице (пос. Солотвино) и науч-
но-практическом объединении «Реабилитация». 
Рациональная комбинация воздействия уникальных 
климатических условий, природных возможностей 
(вдыхание сухого аэрозоля соли хлорида натрия), 
использование вспомогательных средств и методов 
физической реабилитации – комплекс дыхательной 
гимнастики, терренкуры, физиотерапия, инновации, 
разрабатываемые сотрудниками этих центров (галоаэро-
зольтерапия, аэроионотерапия) [2, 5] – создает предпо-
сылки для повышения эффективности лечения трудо-
способных больных БА и наиболее полной реабилитации 
инвалидов. 

Таким образом, экспертиза трудоспособности при БА 
является важным медико-социальным этапом ведения 
больного БА, с помощью которого осуществляется его 
социальная поддержка, контроль за лечением пациента 
и его адаптацией, способствующим повышению качест-
ва его жизни.

Работа выполнена за деньги госбюджета.
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БРОНХІАЛЬНА АСТМА:
ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Г. П. Победьонна 
Резюме 
У статті розглянуто питання експертизи працездатності 

при бронхіальній астмі (БА), висвітлено поняття працездатнос-
ті, експертизи працездатності, її задачі, наведено обсяг необхід-
них обстежень для оцінки стану органів та систем організму 
хворого на БА для встановлення групи інвалідності. Встановлено 
роль та задачі лікаря-експерта при встановленні обмеження пра-
цездатності у пацієнта. Обговорено питання ознак професійної 
БА. Ретельний аналіз присвячено питанням оформлення медичного 
та експертного діагнозу, різниці між ними, які повинен враховува-
ти лікар при спрямуванні пацієнта на медико-соціальну експерти-
зу. Наведено критерії встановлення різних груп інвалідності, 
а також критерії, які лімітують вибір певної професії при БА. 
Акцент зроблено на ролі індивідуальних програм реабілітації, кри-
терії ефективності індивідуальної програми реабілітації інваліда, 
необхідності використовувати всі можливі засоби реабілітаційно-
го впливу, включаючи фізіотерапію, лікувальну фізкультуру, уні-
кальні природні умови країни. 

Ключові слова: бронхіальна астма, експертиза працездатності.
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BRONCHIAL ASTHMA:THE QUESTIONS  
OF CAPACITY’S EXAMINATION 

G. P. Pobedonna 
Summary
In the article the questions of capacity’s estimation are examined for 

bronchial asthma (BА), lighted up concepts of capacity, examination of 
capacity, her task, the brought volume over of necessary inspections for 
the estimation of the state of organs and systems of organism sick on BА 
for establishment of group of disability. A role and tasks of doctor-expert 
are set at establishment of limitation of capacity for a patient. Discussed 
issues of signs of professional bronchial asthma. A careful analysis is 
sanctified to the questions of registration of medical and expert diagno-
sis, differences between them, that a doctor must take into account at 
aspiration of patient on medical and social examination. The brought 
criteria over of establishment of different groups of disability, and also 
criteria that limit choice of certain profession at BА. An accent is done 
on the role of the individual programs of rehabilitation, criteria of effi-
ciency of the individual program of rehabilitation of invalid, necessity to 
use all possible facilities of rehabilitation influence, including physio-
therapy, curative physical education, unique natural terms of country.  
Key words: bronchial asthma, examination of capacity.
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