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Резюме 
Основными ограничениями жизнедеятельности при патологии 

органов дыхания являются ограничение способности к передвиже-
нию, самообслуживанию, трудовой деятельности. Существует необхо-
димость в оценке потребностей инвалидов с болезнями органов 
дыхания в мероприятиях медико-социальной реабилитации, которые 
сформированы специалистами медико-социальных экспертных 
комиссий (МСЭК) в настоящее время.

Целью работы было определение структуры и потребностей 
инвалидов с болезнями органов дыхания в мероприятиях медико-
социальной реабилитации.

Материал и методы. Проведен анализ 15434 индивидуальных 
программ реабилитации (ИПР) инвалидов с патологией органов дыха-
ния по данным 22 областей Украины. Использованы аналитический, 
статистический методы, мета-анализ по данным ИПР.

Результаты. Выявлено, что потребность инвалидов с болезнями 
органов дыхания в медицинской реабилитации составила 95,45 %, 
физической — 41,84 %; профессиональной — 27,45 %; трудовой — 
50,73 %; социальной — 8,35 %; потребность в технических средствах 
реабилитации — 6,98 %. Объем потребности отличается в зависимо-
сти от вида реабилитации, возраста, тяжести инвалидности.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о наличии комп-
лекса разнообразных потребностей у инвалидов с болезнями органов 
дыхания в мероприятиях медико-социальной реабилитации, выпол-
нение которого позволяет решить вопрос восстановления работоспо-
собности и социальной независимости. Недооценка врачами МСЭК 
при формировании ИПР роли услуг физической, профессиональной, 
социальной реабилитации, а также технических средств реабилита-
ции в устранении ограничений жизнедеятельности, социальной адап-
тации, улучшении жизни инвалидов требует совершенствования орга-
низационной и методической работы по повышению качества ИПР.

Ключевые слова: болезни органов дыхания, инвалиды, медико-
социальная реабилитация, индивидуальная программа реабилитации
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Abstract
The main limitations of life in patients with respiratory diseases 

include: reduced mobility, self-care and workability. It is necessary to 
assess the needs of disabled people with respiratory diseases in the 
medical and social rehabilitation, composed by the specialists of medical 
and social expert commission (MSEC) at present.

The aim of the study was to determine the structure and needs of 
disabled patients with respiratory diseases in the medical and social 
rehabilitation. 

Methods. The analysis of individual rehabilitation program (IRP) of 
15434 disabled with respiratory diseases using data from 22 regions of 
Ukraine was performed. We used statistical, analytical methods, meta-
analysis of IRP data.

Results. It was revealed that the need of disabled people with 
respiratory diseases in medical rehabilitation was 95,45%, physical — 
41,84%; professional — 27,45; labor — 50,73%; social — 8,35%; the need 
for technical means of rehabilitation — 6,98%. The volume of the needs 
varied depending on the type of rehabilitation, age and severity of 
disability.

Conclusion. These findings indicate the presence of a complex various 
needs of the disabled patients with respiratory diseases in medical and 
social rehabilitation, which would solve the problem of health restoring 
and social independence. Underestimation by MSEC physicians of the 
importance of physical, professional and social rehabilitation of respiratory 
patients requires improving the organizational and methodical work of 
MSEC. 
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Усвідомлення багатофакторності проблеми інвалід-
ності та залежності інвалідів від різних умов суспільного 
життя дуже важливо для цілеспрямованої дії на фактори, 
що її формують, та для проведення відповідних заходів з 
профілактики та зниження інвалідності.

Національне законодавство, зокрема, базовий Закон 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
та Закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні», спрямо-

вують державну політику у вирішенні проблем інвалідів 
на створення правових, економічних, політичних, побу-
тових, соціально-економічних умов для відновлення 
здоров’я, матеріального забезпечення, трудової і сус-
пільної діяльності осіб з обмеженими фізичними можли-
востями [1, 2].

Для практичного втілення Закону «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» прийнято низку нормативних актів, 
які урегульовують процес реабілітації інвалідів, органі-
зацію надання їм реабілітаційних послуг, зокрема, 
Державна типова програма реабілітації інвалідів, дер-


