
ПРОВЕДЕННЯ  ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ  НА ОСНОВІ ВИЯВЛЕНИХ 

ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРЯЗЕЙ ОЗЕРА ЛОНГО

Рис.5. Динаміка показників індексу WOMAC, бали Рис.6. Динаміка локомоторних показників у досліджуваних осіб

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  РОБОТИ

МАТЕРІАЛИ, ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: оцінка ефективності застосування лікувальних властивостей грязей озера

Лонго у реабілітації хворих на остеоартрит суглобів колінних та кисті.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Провести аналіз та узагальнити дані наукової літератури щодо сучасного стану використання

лікувальних грязей у реабілітації хворих на артрит.

2. За результатами досліджень фізико-хімічних властивостей грязей озера Лонго обґрунтувати

можливість їхнього використання з лікувальною метою.

3. Експериментально обґрунтувати ефективність застосування лікувальних властивостей грязей озера

Лонго у реабілітації хворих на остеоартрит суглобів колінних та кисті.

4. Розробити практичні рекомендації щодо використання грязей озера Лонго у реабілітації хворих на

артрит та з’ясувати можливість формування рекреаційно-ресурсного потенціалу в місті

Новомиргороді.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: застосування лікувальних грязей у фізичній реабілітації хворих на артрит.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: використання лікувальних властивостей грязей озера Лонго у реабілітації

хворих на остеоартрит суглобів колінних та кисті.

1. Аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що запальні захворювання суглобів представляють серйозну медико-соціальну проблему, потребує, поряд з

розробкою нових фармакологічних підходів і схем, пошуку немедикаментозних методів реабілітації хворих на артрит.

2. Теоретично обґрунтовано необхідність використання цінних природних лікувальних ресурсів озера Лонго у реабілітації хворих на артрит.

3. Проведено курс пелоїдотерапії з досліджуваними особами з використанням виявлених лікувальних властивостей грязей озера Лонго.

4. У результаті експериментальної перевірки ефективності застосування грязей озера Лонго у реабілітації обстежуваних осіб статистично вірогідні позитивні

зміни у досліджуваних показниках (рис. 4-6).

ВИСНОВКИ

Рис.3. Проведення терапевтичних процедур на базі КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Новомиргородської міської ради» (фото автора, зроблено

15.03.2021 р.)

Рис.2. Дослідницька робота у хімічній лабораторії «Велта» (фото зроблено

науковим керівником Щербиною В.І. 21.11.2020 р.)

Рис.1. Озеро Лонго (фото

зроблено науковим керівником

Щербиною В.І. 5.09.2020 р.)

ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ГРЯЗЕЙ ОЗЕРА ЛОНГО У РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ХВОРИХ НА АРТРИТ
Левіна Вероніка Дмитрівна, учениця 11 класу навчально-виховного об’єднання «Новомиргородська

загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – ДНЗ» Новомиргородської міської ради Кіровоградської області

Наукові керівники: Черній Валентина Петрівна, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, кандидат педагогічних наук;

Щербина Валентина Іванівна, вчитель хімії вищої категорії, вчитель-методист навчально-виховного об’єднання 

«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – ДНЗ» Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРЯЗЕЙ ОЗЕРА ЛОНГО

Рис.4. Динаміка показників больового індексу за VAS, мм

Рис.8. Приміщення територіальної 

громади, яке можна використати для 

організації санаторно-курортного 

центру

(фото зроблено науковим керівником

Щербиною В.І. 26.08.2021 р.)

Рис.7. Представлення дослідницького проєкту для Стратегії розвитку Новомиргородської міської

територіальної громади на 2021–2027 рр. (фото зроблено науковим керівником Щербиною В.І.

3.06.2021 р.)

В експерименті брали участь 17 хворих (14 жінок та 3 чоловіка), віком від 45 до 62 років (у середньому вік досліджуваних склав 54 роки), з діагнозом остеоартрит у мінімальному

ступені активності процесу з ураженням суглобів кистей (7 осіб), колінних суглобів (10 осіб), з давністю захворювання від 6 місяців до 1 року; рання стадія захворювання; за активністю

хвороби (DAS28) – перша; функціональний клас – перший
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