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МЕДИКОЕКСПЕРТНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З ХВОРОБАМИ 

ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

Н. М. Бєляєва, С. В. Шевчук, І. В. Куриленко, 
І. А. Ільюк, О. Б. Яворовенко, Ю. А. Даниленко, 

Т. І. Томляк, В. В. Бойко

Резюме
Реалізація соціальної політики у сфері реабілітації інвалідів 

здійснюється за допомогою індивідуальної програми реабілітації, 

основною функцією якої є забезпечення процесу комплексної реабі-

літації конкретного інваліда. При розробці індивідуальної програми 

реабілітації лікарі МСЕК повинні орієнтуватись на досягнення кон-

кретного кінцевого результату.

З метою оцінки ефективності реабілітаційних заходів у інвалі-

дів з хворобами органів дихання нами проаналізовано 15434 індиві-

дуальних програм реабілітації, які розроблені МСЕК 22 областей 

України. Як показали результати дослідження, існуюча якість ме-

дико-соціальної реабілітації інвалідів з патологією органів дихання 

диктує необхідність реорганізації системи. 

Висновки. На підставі математичного моделювання було визна-

чено 49 основних чинників, які позитивно прогностично можуть 

впливати на кінцевий результат реабілітації, на процес віднов-

лення або підвищення рівня життєдіяльності у інвалідів з пато-

логією органів дихання.

Ключові  слова: медико-соціальна реабілітація інвалідів, ефек-

тивність, хвороби органів дихання, індивідуальна програма реабі-

літації.
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МЕДИКОЭКСПЕРТНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Н. М. Беляева, И. В. Куриленко, С. В. Шевчук, 
И. А. Ильюк, О. Б. Яворовенко, Ю. А. Даниленко, 

Т. И. Томляк, В. В. Бойко

Резюме
Реализация социальной политики в сфере реабилитации инва-

лидов осуществляется с помощью индивидуальной программы ре-

абилитации, основной функцией которой является обеспечение 

процесса комплексной реабилитации конкретного инвалида. При 

разработке индивидуальной программы реабилитации врачи МСЭК 

должны ориентироваться на достижение конкретного конечного 

результата.

С целью оценки эффективности реабилитационных мероприя-

тий у инвалидов с болезнями органов дыхания нами проанализи-

рованы 15434 индивидуальных программы реабилитации, разрабо-

танные МСЭК 22 областей Украины. Как показали результаты 

исследования, существующее качество медико-социальной реаби-

литации инвалидов с патологией органов дыхания диктует необ-

ходимость реорганизации системы.

Выводы. На основании математического моделирования были 

определены 49 основных факторов, которые позитивно прогно-

стически могут влиять на конечный результат реабилитации, 

на процесс восстановления или повышения уровня жизнедеятель-

ности у инвалидов с патологией органов дыхания.

Ключевые  слова: медико-социальная реабилитация инвалидов, 

эффективность, болезни органов дыхания, индивидуальная про-

грамма реабилитации. 
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