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АНОТАЦІЯ. 

Втома є найбільш поширеним симптомом саркоїдозу органів дихання. 

Розповсюдженість втоми варіює від 60 % до 90 % хворих на саркоїдоз органів 

дихання, при цьому 25 % з них відмічають значну втому. Згідно досліджень ні дані 

функціональних проб легень, ні рентгенограма органів грудної порожнини не 

співвідносяться зі неспецифічними скаргами на здоров'я, включаючи стомлення. 

Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає у тому, що 

застосовують шкалу оцінки рівня втоми при встановленні діагнозу та на наступних 

візитах хворого в клініку. Шкала оцінки рівня втоми (Fatigue Assessment Scale (FAS) – 

складається із 10 запитань. П'ять питань відображають фізичну втому та 5 питань 

(питання 3 і 6–9) психічну втому. Відповідь на кожне питання повинна бути подана, 

навіть якщо на цей момент у людини немає жодних скарг. Оцінки на запитання 4 і 10 

слід перекодувати (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 = 1). Загальну оцінку FAS розраховують 

шляхом підсумовування балів за всіма питаннями (перекодований бал для запитань 4 

та 10). Загальна оцінка становить від 10 до 50. Загальний показник FAS < 22 свідчить 

про відсутність втоми, показник ≥ 22 – про наявність втоми. Показник FAS ≥ 35 

свідчить про виражену стомлюваність. 

Застосування нововведення дозволяє оцінити динаміку рівня втоми у хворих на 

саркоїдоз органів дихання як додатковий критерій оцінки ефективності лікування. 

Апробація запропонованого нововведення проведена у відділенні 

інтерстиціальних і бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз 
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ. 

Нововведення, що стосується особливостей застосування шкали рівня втоми у 

хворих на саркоїдоз органів дихання, є актуальним і має практичне значення. 

Новизна розробки полягає у тому, що вперше для оцінки ефективності лікування 

хворих на саркоїдоз органів дихання застосована шкала оцінки рівня втоми. Шкала 

(Fatigue Assessment Scale (FAS) – складається із 10 запитань. П'ять питань 

відображають фізичну втому та 5 питань (питання 3 і 6–9) психічну втому. Відповідь на 

кожне питання повинна бути подана, навіть якщо на цей момент у людини немає 

жодних скарг. Оцінки на запитання 4 і 10 слід перекодувати (1 = 5, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, 5 

= 1). Загальну оцінку FAS розраховують шляхом підсумовування балів за всіма 

питаннями (перекодований бал для запитань 4 та 10). Загальна оцінка становить від 

10 до 50. Загальний показник FAS < 22 свідчить про відсутність втоми, показник ≥ 22 – 

про наявність втоми. Показник FAS ≥ 35 свідчить про виражену стомлюваність. 

Шкалу оцінки рівня втоми застосовують при встановленні діагнозу та на 

наступних візитах хворого в клініку, що дозволяє оцінити динаміку рівня втоми у 

хворих на саркоїдоз органів дихання як додатковий критерій оцінки ефективності 

лікування. 

Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах 

інформації і стажування, семінарах, публікацій у фахових наукових виданнях. 

Нововведення рекомендовано для впровадження у лікувально-профілактичних 

закладах терапевтичного та пульмонологічного профілю. 
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