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Метою нашої роботи є дослідження 

медико-соціальної експертизи хвороби 

Паркінсона (ХП). Вивчення ранньої 

діагностики, прикладів побудови та 

формулювання клінічного діагнозу за чинною 

класифікацією, а також актуальні питання 

зпрофілактики інвалідності, лікування ХП, 

принципи реабілітації інвалідів. 

Ключові слова: хвороба Паркінсона, 

класифікація, лікування, медико-соціальна 

експертиза, побудова діагнозу, профілактика 

інвалідності, реабілітація. 
 

 

 

 

 
 

Abstract 

EXPERTISE OF DISABILITY IN PARKINSON’S DISEASE 
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The purpose of our research was to study the medical and social expertise, early diag-

nostics, examples of the formulation of a clinical diagnosis, as well as current issues on the 

prevention of disability, treatment, and the principles of rehabilitation in Parkinson’s Disease. 
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Хвороба Паркінсона (Паркінсонізм) 

(G 20) – група хронічних нейродегенера-

тивних захворювань, які характеризують-

ся прогресуючим руйнуванням і заги-

беллю дофамінових нейронів в ЦНС. Де-

тально і повно хворобу Паркінсона впер-

ше описав як самостійну нозологічну оди-

ницю в 1817 році Джеймс Паркінсон у 

своїй книзі «Есе про тремтячий параліч». 

На честь вченого, що описав цю хворобу і 

була згодом названа хвороба Паркінсона 

[Lou J., Suchowersky O., 2015; Suchowersky 

O., 2016; Valldeoriola F., 2016; Труфанов 

Е.А., Суховерская О.Н., Головченко Ю.И., 

2015; Труфанов Е.А., 2015, Онопрієнко 

О.П., 2015].  

Діагностика хвороби Паркінсона. 
Основний діагностичний критерій хворо-

би Паркінсона – тільця Леві (внутрішні 

цитоплазматичні включення до пошко-

джених клітин мозку), які виявляються 

при біопсії.  

Клінічний діагноз хвороби Паркінсона 

встановлюється відповідно до клінічних 

діагностичних критеріїв банку мозку то-

вариства хвороби Паркінсона Сполучено-

го Королівства [Hughes A.J., Daniel S.E., 

Kilford L., Lees A.J. et al., 1992]. 

Класифікація паркінсонізму і захво-

рювань із переважанням синдрому паркін-

сонізму [Stacy M., Jankovic J., 1992]:  

I. Хвороба Паркінсона (первинний 

(ідіопатичний) паркінсонізм) G 20. 

II. Вторинний паркінсонізм: 1. Меди-

каментозний. G 21.1 + код із класу ХХ. 2. 

Судинний. G 21.8 3. Токсичний. G 21.2. 4. 

Метаболічний G 21.8. 5. Постенцефаліт-

ний G 21.8. 6. Пухлинний і паранеоплас-

тичний. G 21.8. 7. Посттравматичний G 

21.8.8. Гідроцефалічний. G 21.8.  

ІІІ. Множинні (системні) дегенерації:  

А. Спорадичний паркінсонізм: 1. Про-

гресуючий над’ядерний параліч (синдром 

Стіла-Річардсона-Ольшевського) G 23.1. 

2. Синдром Шая-Джейджера. 3. Олівопон-

тоцеребелярна дегенерація. G 11.8. 4. 

Стріатонігральна атрофія. G 23.2. 5. БАС – 

паркінсонізм-деменція (синдром Гуама). 

6. Кортикобазальнагангліозна дегенерація. 

7. Палідарна атрофія. 8. Хвороба Альц-

геймера. G 30.9.  

Б. Іритативний паркінсонізм: 1. При 

хореї Гентінгтона G 10 (акінетико-

ригідний варіант). 2. При хворобі Галлер-

вордена-Шпатца. G 23.0. 3. При хворобі 

Вільсона. Е 83.0. 4. При сімейній кальци-

фікації базальних гангліїв та ін.  

Форми паркінсонізму: 1) тремтюча, 

2) тремтючо-ригідна, 3) ригідно-

тремтюча, 4) акінетико-ригідна, 5) зміша-

на.  

За ступенем тяжкості розрізняють 

п’ять стадій хвороби Паркінсона. Най-

більшого поширення набула класифікація, 

запропонована в 1967 році Хеном і Яром 

[Hoehn M.M., Yahr M.D., 1967]:  

0 стадія – рухові прояви відсутні;  

I стадія – однобічні прояви захворю-

вання;  

II стадія – двобічні симптоми без по-

рушень постуральних рефлексів;  

III стадія – помірна постуральна не-

стійкість, але пацієнт не потребує сторон-

ньої допомоги;  

IV стадія – значна втрата рухової ак-

тивності, але пацієнт в змозі стояти і пере-

суватися без підтримки;  

V стадія – відсутність сторонньої до-

помоги пацієнт прикутий до крісла чи лі-

жка.  

Типи перебігу хвороби (за Гапоно-

вою Ю.Г., 1972):  

1. Повільне або дуже повільне прогре-

сування. Через 10-20 років після початку 

ступінь порушення функцій і обмеження 

життєдіяльності помірні. Може бути при 

хворобі Паркінсона, посттравматичному, 

постенцефалітному паркінсонізмі.  

2. Середній темп прогресування. Зна-

чне обмеження життєдіяльності настає че-
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рез 5-10 років від початку захворювання.  

3. Швидке прогресування. Значне по-

рушення рухових функцій, тяжка інвалід-

ність наростають уже через 2-5 років від 

початку захворювання. Характерне для 

судинного, деяких видів токсичного (мар-

ганцевого та ін.) паркінсонізму, зустріча-

ється при хворобі Паркінсона змішаної 

етіології.  

4. Прогресування з ремісіями різної 

тривалості (звичайно на фоні патогенети-

чної терапії). У хворих із медикаментоз-

ним паркінсонізмом, іноді після промис-

лової інтоксикації.  

Приклади і принципи формулю-

вання клінічного діагнозу: 
1. Хвороба Паркінсона, змішана (акі-

нетико-ригідно-тремтюча) форма з пові-

льним прогресуванням, помірними рухо-

вими порушеннями. G 20.  

2. Медикаментозний (нейролептич-

ний) паркінсонізм, акінетико-ригідна фо-

рма з швидким прогресуванням, вираже-

ними руховими порушеннями.G 21.0.  

3. Постенцефалітний паркінсонізм, 

змішана форма з повільним прогресуван-

ням, помірно вираженими руховими роз-

ладами. G 21.8.  

Тимчасова непрацездатність (ТН): 

1) виникає при первинній діагностиці, лі-

куванні та може тривати до 1-1,5 місяця; 

2) при декомпенсації захворювання, 

ускладненнях від проведеного лікування 

до 1-2 місяців; 3) після операцій у зв’язку 

з паркінсонізмом – 2-3 місяців (залежно 

від стану хворого після операції).  

Протипоказання в праці: Протипо-

казання в деяких видах праці можуть ви-

никнути при тремтінні рук (наприклад, у 

креслярів, граверів), порушеннях мови 

(наприклад, у адвокатів, лекторів), пору-

шеннях написання (у людей, яким дово-

диться багато писати), порушеннях рухів, 

що в процесі роботи мають важливе зна-

чення (наприклад, при роботі на конвеєрі, 

роботі водієм та ін.), у кожному конкрет-

ному випадку протипоказання до праці 

дуже індивідуальні. Поступово, у міру 

зростання вказаних порушень, число про-

типоказань може зростати.  

Лікування. Застосовують медикамен-

тозні препарати, нейрохірургічне ліку-

вання та лікувальну фізкультуру. 

Медикаментозні препарати:  

 препарати леводопи в комбінації з інгі-

бітором периферичної ДДК; 

 агоністидофамінових рецепторів;  

 інгібітори моноаміноксидази-В; 

 інгібіторикатехол-О-метил-

трансферази; 

 амантадін; 

 антихолінергічні препарати; 

Важливе значення приділяється симп-

томатичному лікуванню нерухових симп-

томів.  

Застосовують лікувальну фізкультуру, 

масаж, пасивні рухи в суглобах з розтягу-

ванням м’язів, водні процедури (радонові, 

хвойні ванни), гальванізацію хребта, тран-

сцеребральний електрофорез, магнітоте-

рапію. Фізіотерапія не повинна бути дуже 

інтенсивною, тому що її мета – підтриму-

вати рухливість в суглобах, запобігати по-

рушенням пози та ходи.  

При відсутності ефекту від консерва-

тивного лікування, проводять нейрохірур-

гічне лікування паркінсонізму. Одним з 

методів лікування паркінсонізму є нейро-

хірургічні операції: стереотаксичні методи 

(деструкція або глибока мозкова стимуля-

ція (DBS) певних структур базальних 

ядер), внутрішньо-мозкова трансплантація 

ембріональної тканини і мезенцефалона 

людини в підкіркові структури. Внутріш-

ньо-мозкова трансплантація дофамінергі-

чних нейронів мезенцефалону ембріона 

людини залишається дотепер клініко-

експериментальної операцією, ефектив-

ність якої продовжує вивчатися. Імплан-

товані ембріональні нейрони мезенцефа-

лона або самі продукують дофамін, або 

сприяють збільшенню синтезу нейротран-

смітера з леводопи, що приймається хво-

рим. Внутрішньомозкова трансплантація 

не призводить до повного зникнення сим-

птомів хвороби, але значно покращує пер-

спективи подальшої фармакотерапії.  

Профілактика. Реальні можливості 

профілактики паркінсонізму обмежуються 

заходами із запобігання нейроінфекцій, 

інтоксикацій, судинних захворювань го-

ловного мозку, застосуванням нейролеп-

тичних препаратів лише за суворими по-

казаннями. Важливе значення приділяєть-
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ся лікувальній фізкультурі.  

Показання для направлення на 

МСЕК: 1) неможливість продовження ро-

боти за спеціальністю (навіть у легких ви-

падках паркінсонізму); 2) швидке прогре-

сування захворювання, значне порушення 

функцій, що не дозволяє хворому працю-

вати; 3) поглиблення клінічних проявів 

основної хвороби у хворих із вторинним 

паркінсонізмом); 4) резистентність до 

специфічного лікування від паркінсонізму 

або значні ускладнення від цього ліку-

вання.  

Інвалідність. Перша група надається 

хворим із вираженим ступенем тяжкості 

паркінсонізму і при значному обмеженні 

життєдіяльності, коли хворий не може се-

бе обслуговувати, при неможливості руху, 

спілкування. 

Друга група надається хворим із помі-

рно вираженим ступенем тяжкості паркін-

сонізму і при суттєвому обмеженні життє-

діяльності, з порушенням рухливості, спі-

лкування, працездатності. 

 Третя група надається хворим із по-

мірним обмеженням життєдіяльності при 

легкому ступені паркінсонізму.  

Принципи профілактики хвороби 

Паркінсона. 
1. Первинна профілактика: а) попере-

дження захворювань, ЧМТ, професійних 

інтоксикацій, які є причиною розвитку 

вторинного паркінсонізму; б) вчасна діаг-

ностика й адекватне лікування подібних 

хворих.  

2. Вторинна профілактика: а) вчасна 

діагностика; б) диспансерне спостережен-

ня (огляди 1 раз в 3-4 місяці в залежності 

від стадії захворювання, для корекції ліку-

вання); в) постійна патогенетична терапія; 

г) у хворих з початковими проявами пар-

кінсонізму і за сприятливого перебігу за-

хворювання своєчасна зміна умов, профі-

лю трудової діяльності, що дозволить 

продовжити роботу в повному обсязі або з 

обмеженнями за висновком ЛКК (напри-

клад, для викладача, інженера, диспетчера 

та ін.).  

3. Третинна профілактика: а) попере-

дження зривів компенсації у працюючих 

хворих; б) своєчасне і обґрунтоване ви-

значення III групи інвалідності з наступ-

ним раціональним працевлаштуванням; в) 

здійснення інших заходів соціальної до-

помоги. В основі здійснення індивідуаль-

ної програми реабілітації хворого на пар-

кінсонізм лежать принципи партнерства 

лікаря і хворого, єдності біологічних і 

психосоціальних методів, своєчасності, 

безперервності і етапності реабілітаційних 

заходів [Онопрієнко О.П., 2015]. 

Принципи реабілітації ХП. 
1. Медична реабілітація: а) адекватна 

патогенетична медикаментозна терапія з 

врахуванням клінічної форми й етіології 

паркінсонізму; б) індивідуальна і групова 

психотерапія, аутогенні тренування, ліку-

вальна фізкультура, рефлексотерапія та 

ін.; в) санаторно-курортне лікування в мі-

сцевому санаторії (хворих з 1-2-ю стадією 

захворювання).  

2. Професійна реабілітація: а) трудо-

терапія в стаціонарі, реабілітаційному від-

діленні; б) профорієнтація, раціональне 

працевлаштування інвалідів третьої групи 

з максимальним використанням набутих 

трудових навиків. Перенавчання новій 

професії зазвичай недоцільно, частіше ре-

комендується робота за спеціальністю у 

зменшеному обсязі, із зміненням умов 

праці; в) інвалідам другої групи відповід-

них професій (науковий працівник, інже-

нер, юрист та ін.) із збереженим інтелек-

том, які мають високу кваліфікацію і пра-

цевлаштованим, може бути дозволена ро-

бота в спеціально створених умовах (з до-

ставкою до місця роботи, на дому). Нечас-

то використовують можливість виконання 

некваліфікованої звичайної роботи вдома, 

в спеціальних умовах на виробництві.  

3. Соціальна реабілітація: а) розвиток 

навиків самообслуговування;б) сімейна 

психотерапія і навчання догляду за тяж-

ким хворим на паркінсонізм; в) забезпе-

чення побутовими пристосуваннями, тех-

нічними засобами реабілітації з дистан-

ційним керуванням, спеціальним облад-

нанням для оснащення житла, інвалідним 

візком та ін. Можливість соціальної адап-

тації хворих залежить від ступеня тяжкос-

ті паркінсонізму. При цьому інтелектуа-

льно-мнестичні порушення особливо від-

биваються на трудовій і сімейно-

побутовій активності, суттєво не вплива-
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ючи на рівень самообслуговування. Знач-

но знижує показники адаптації вираже-

ність гіпокінезії, кращі показники спосте-

рігаються у випадку тремтячої форми за-

хворювання, особливо в сфері сімейно-

побутової активності і самообслуговуван-

ня. «Праця – найблагородніший зцілитель 

усіх недуг». М.О. Островський. 
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