Відділення реабілітації розраховано на 35 ліжок і є базою для надання висококваліфікованої, високоспеціалізованої, діагностичної, лікувальної, експертної та реабілітаційної допомоги хворим та інвалідам з терапевтичною патологією (захворювання легеневої системи, системи кровообігу, захворювань ЖКТ
та сечовивідної системи) та патологією ендокринних органів.

Колектив відділення
Задачі роботи відділення:
– забезпечення високого рівня діагностичних, соматичних, психологічних
обстежень;
– організаційно-методична допомога з питань реабілітації інвалідів обласним та регіональним центрам МСЕК;
– систематичне освоєння і впровадження найбільш сучасних та ефективних
методів реабілітації інвалідів;
– надання консультативної допомоги з питань експертизи, реабілітації
та профілактики інвалідності;
– проведення наукових досліджень в галузі медико-соціальної експертизи
та реабілітації інвалідів.
Категорії пацієнтів: експертні, лікувальні та тематичні.
Робота ендокринологічного підрозділу: ендокринологи плідно взаємодіють
з іншими клінічними відділеннями та науковими відділами інституту, де також
проходять обстеження та лікування хворі на діабет 1 і 2 типу з вираженими

ускладненнями: діабетична мікро- і макроангіопатия кінцівок 2–4 стадії, в тому
числі з синдромом діабетичної стопи, діабетична полінейропатія 2–3 ст. (периферична сенсорно-моторна форма, автономна вегетативна, в тому числі
з гострою та хронічною больовою периферичною нейропатією), діабетична ретинопатія 2–3 ст., включаючи гостру і хронічну макулопатію. Таким хворим
проводиться повний курс обстеження (добовий моніторінг глікемії, визначення
глікозильованого гемоглобіну, альбумінурії, проведення капіляроскопії, УЗД
судин нижніх кінцівок, тощо).
Проводиться
відновне
лікування, що включає: корекцію терапії (інсулінотерапії та пероральних препаратів), капіляростабілізуючу,
вітамінну, метаболічну та
іншу медикаментозну підтримку. Данні заходи дозволяють попередити ранню
ампутацію нижніх кінцівок,
зберегти зір пацієнтам та
відстрочити
оперативні
втручання на сітківці, зменшити прояви полінейропатії
нижніх кінцівок та значно
покращити якість життя.
Завідувач відділення, лікар-ендокринолог
вищої категорії Марочкіна Валерія Віталіївна
Проводиться корекція гормонозамісної терапії для пацієнтів хворих на гіпотиреоз і наднирникову недостатність, розробляються і коректуються плани гіпоглікемічної терапії для пацієнтів на цукровий діабет.
Проводиться профілактичне лікування ускладнень діабету, захворювань
щитоподібної залози та надниркових залоз.
Розробляються програми реабілітації для пацієнтів із хронічними ускладненнями цукрового діабету та інших ендокринних захворювань.
При обстеженні пацієнтів, направленних медико-експертними комісіями:
– проводяться діагностичні заходи, що дозволяють встановити ступінь функціональних порушень та обмеження життєдіяльності,
– коригується инсуліно- та гормонозамісна терапія,
– розробляється ендокринний компонент в глобальну програму реабілітації
пацієнта з ендокринними захворюваннями і вираженними ускладненнями.
Відділення реабілітації активно приймає участь у курації та обстеженні тематичних хворих (наукова тематика терапевтичного та хірургічного відділів).

Ординатор, лікар-терапевт
вищої категорії Яковенко
Надія Олександрівна

У відділенні проводяться консультації
Консультує кандидат медичних
наук, доцент, лікар-ендокринолог
вищої категорії Марцинік
Євген Миколайович

Проведення небулайзерної
терапії

У відділенні систематично проводиться школа для хворих на діабет. Висвітлюються питання дієтотерапії, лікування, профілактики ускладнень.

Лікарі відділення приймають участь у проведенні медичних нарад, круглих
столів для співробітників інституту.

