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щ з3 "!{ор!тн! терапевти.[н1 читання: проф|лактика не|нфекц|йних
за)(вор[овань на перехрест| терапевтичних'': йатер!али науково-
практи.шло| конферешц1| з м|т<народно}о )даст|о' присвянено| пам'ят1' академ|ка .]1. 1. йапо!, 21 кв!тня 20|6 р. /заред. [.[. Фадеенко та 1н.

-х,2016'_397 с'

)/ зб|рник вк.]|к)чено тези допов|дей, в яких розг]ш{ггуго фактори та
предиктори ризику не|нфекц|йних захвор!овань (Ё13); еп|дем1опогй Ё13;
сутасн1 кл!н1ян1, лабораторн| та 1нсщументальн| методи д1агностики Ё13 в
медичн1й практиц1; заход1 щодо поперед)кент{'|' раннього в[ш{вленн'{ та
зниження ризику Ё13; первинна | вторинна проф1лактика Ё!3; з€}ход{ щодо
попередження та усуненгш{ негативного вп]1иву на здоров'я ]1юдини
несприят]1ивих фактор1в оточ/ючого середовищц медичн1 та соц1альн1
аспекти виник}{енн'{ Ё13 внущ|шлн|х орган1в.

йатер|али конференц1? признанен! дтя спец|алл1ст1в р1зних меди!{них
спец1альностей, що займшоться проблемами теоретивно| та практгтнно|
медицини' а також студентам медияних закттад|в.
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твхнолог!я Б!олог!!|ного звоРотного зв'язкунА ш|дРупт| квРовАного мвтРоном1зовАного
.щжАння зА дАними покдзлппс|в вАР1АБв.]1ьност|свРцввого Рит]угу]{А т, вйадси кпш{г[но! грдктшш. $блучанський Р[ |.,1}:1арти""'*' Ф. Б., Бегпйа.;а
*арк!вськшйнац;ональн:;;,?:;:;;я*в*|к;;*::,;;',''

1}1ета: довести до л!карсько[ сп!льноти д1аггтостичн1 мотошвост|те:шолог1[ б|олог!чного зворотного з" 
"зч_ ;-;'й;;, 1.",'"*'*мегроном!зов{}ного д|о€н!{'1 за даними показник|в вар!абелпьпост!серцевого р|гг}{у.

€ктладов! технолог1[:

1) приср!й у^склал| сутасного комп,ютера на р!вн1 в!д смарфопаз гтлаформого \[1\}ФР$, комп'тотерний *"6;й;й'|$|.'р'щ'.*". забезпетенття;
2) сама те)

метронома' 
"-" ""#;:::т' #ъдж#"":}ж#]х,й"нж

забезпеиуе вих|д поту;гстост1 спекщ|, .''|;'о"'"'''";;;;ъ;";; ритщ/ наф|з!олог|тний р!вень.
||!дщунтя технолог|[: вар!абельн!сть серцевого ритму е пох!длогонервово-цморапьно[ реуляц1|кровооб1ц' в пер[цу черц парасимпатично?л!1нки' яка 3наход{ться п!д вп]1ивом частоти д|{х:!ння завдякпстру}сгурпо!ц (до<а.тьн1 .- "щ' 6тукаючого нерва розташован1 уфзпосФешй б.тп:зькост! 'й ";!"'_1,.*) та футкц|ональному(шеровом!зовапе.шо€ння зоудкуе "$ о'у.'.чого нерв4 вим п!двищгейого ф1шщ!она,Бщ/ а:сглвн!сй1 з"''.!ф'й 

"'"".[1роце4ра засто:ування'.'"'''!!!'' проводяться се.|нси б!олог{чногозворотт1ого зв'язщ/, пй час яких оц!тлое'"й 1д!*,,''й;;;' ]]]Ё""и "*рецляторн|д( систем о.ргч!зму пац1ентц та з ко)кним сеансомпоп|пш5геться пей стан; кйьк|сть !"'""Ё!'""тото п!туван ня складае в|д 7до 9; п1д час проведенпп сеанс!в пац|ент навчаеться мещоном1зованощ/дш(анн[о на частот! найщащих показник|в 
""й;;;;- спекр|ввар!абельност| сер4е1ого ритму; на майбутлте пац!енц рекомен.щ/!отьсясамост!йно проводити сеанс!4 мещоном1зоЁ*'"' до€н}ш, на встановлен!йнастот| без застосуван|ш{ прила.щ/.

' Аосвй: маемо досв!д застоЁр''' технолог|[ б!олог!чного зворотногозв'язч на п!дщутт! керованого мещоном!зованого п4хання' за да\1'4мппоказник!в вар|абельност! серцевого рий у пац|ент!в з артер!ально!г!пертенз!ею р!зних ступёнБ -' стад|й п1д .'," 
-'.''1.у'.*

антиг!пертензивними засобйи р!них ф'рй','";чних клас|в.|1еревагп: з використан|ш!м технолог|[ змен[цуеться пощеба в частот!та дозах призначення антигйертензивн:о< засоб!в.
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