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Проведено обстеження і лікування 146
пацієнтів із початковими проявами недостатності
кровопостачання головного мозку, які зазнали
хронічного впливу малих доз іонізуючої радіації на території районів Київської і
Рівненської областей, що постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. У
таких хворих, як було встановлено, яскраво виражені ознаки дисфункції неспецифічних
систем мозку. При цьому на ранніх етапах виникають і прогресують вегетативні і
дисцикуляторні розлади, що свідчить про пригнічення адаптаційно-трофічних функцій
організму, зокрема системи ауторегуляції мозкового кровотоку. Найбільш ефективним і
патогенетично
обгрунтованим
є
застосування,
в
компексному
лікуванні,
рефлексотерапевтичних методів впливу, особливо лазеропунктури низькоінтенсивним
інфрачервоним лазером “Біомед-01” з довжиною хвилі 890 мн, що дозволило добитись
регреса клінічної симптоматики і значного покращення у 74% пацієнтів, і покращення у
останніх. Застосування акупунктурних методів діагностики (метод Накатані) забезпечує
максимально індивідуальний і гнучкий підхід в терапії.
Ключові слова: порушення мозкового кровообігу, вегетативні розлади, іонізуюча
радіація, рефлексотерапія, лазеропунктура.
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