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ПЕРЕДМОВА 

 

Досвід країн, в яких медична реабілітація стала однією з основних 

структурних складових охорони здоров’я, вказує на те, що ця медична галузь має 

високу ефективність не лише в сфері відновлення та збереження здоров’я, але й 

забезпечує значний економічний ефект.  

Реабілітація хворих та інвалідів в Україні у наш час набуває рівня 

пріоритетної загальнодержавної проблеми у зв'язку із кризовою ситуацією, що 

склалася зі станом здоров'я населення: постійне зростання кількості хворих зі 

стійкою втратою працездатності та появою нового контингенту пацієнтів, які 

потребують невідкладної реабілітації – учасники АТО та їх сім’ї 

Зкорочення термінів одужання, зниження матеріальних витрат на лікування 

та запобігання інвалідності можливі лише при правильному забезпеченні 

індивідуальної реабілітаційної програми пацієнтів, що є найбільш вагомою 

частиною медичної реабілітації. 

Основна мета посібника – формування у студентів сучасних підходів до 

організації та забезпечення фізичної реабілітації і включає в себе реабілітаційне 

обстеження пацієнтів з широким застосуванням міжнародних шкал та індексів, 

оцінку реабілітаційного потенціалу та напрями пошуку шляхів для підвищення 

якості життя пацієнтів. Такий підхід зменшить існуючу диспропорцію між рівнем 

теоретичної підготовки майбутніх фахівців та запитами практичної медицини. 

Загальні основи фізичної реабілітації, викладені у посібнику, базуються на 

уявленнях про вирішальну роль механізмів саногенезу в процесі відновлення 

порушених функцій. 

У посібнику висвітлені сучасні погляди на комплексний підхід до 

забезпечення процесу реабілітації, розглянуті класичні та інноваційні підходи в 

застосуванні ЛФК, фізіотерапії та масажу та подані сучасні методи діагностики 

якості проведеної реабілітації.  

Посібник стане в нагоді студентам для підготовки до практичних занять, 

самостійної позааудиторної роботи та при підготовці до диференційованого 

заліку. 

Марцинкевич О.О.  

кандидат медичних наук. 
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Р  артеріальний пульс 

ЧД  частота дихання 

ГПМК  гостре порушення мозкового кровообігу 
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ХОЗЛ  хронічні обструктивні захворювання легень 
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ЧМТ  черепно-мозкова травма 
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РОЗДІЛ 1 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

1.1.Визначення фізичної реабілітації 

Медична реабілітація – прикладна медико – біологічна дисципліна, яка 

вивчає фундаментальні закономірності, механізми, умови збереження і розвитку 

здоров’я, а також процеси одужання, відновлення втрачених в процесі хвороби 

функцій організму.        (А.С. Медведев «Основы медицинской реабилитации). 

Реабілітація - це активний процес, метою якого є досягнення повного 

відновлення порушених внаслідок захворювання або травми функцій, або, якщо 

це нереально, - оптимальна реалізація фізичного, психічного і соціального 

потенціалу інваліда, найбільш адекватна інтеграція його в суспільстві.  

                                                                                                           (Комітет ВООЗ – 1980) 

Медична реабілітація - це комплекс заходів, які проводяться на 

стаціонарному, поліклінічному, санаторному та побутовому етапах лікування 

хворих, спрямованих на виявлення та зміцнення компенсаторних механізмів 

організму пацієнтів, відновлення працездатності, здатності до 

самообслуговування, повернення до активного життя та попередження 

інвалідності. (Концепція державної цільової програми «Медична реабілітація) 
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Рис.1.2 

(Згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ) 

 

1.2.Завдання фізичної реабілітації: 

– функціональне відновлення (повне або компенсація при недостатньому 

чи відсутності відновлення); 

– мобілізація резервних сил організму; 

– попередження ускладнень та рецидивів захворювання; 

– скорочення термінів клінічного та функціонального відновлення; 

– відновлення працездатності; 

– пристосування до повсякденного життя і праці; 

– залучення до трудового процесу. 

 

1.3. Посадові інструкції фізичного терапевта/ерготерапевта: 

Обов’язки фізичного терапевта/ерготерапевта: 

1.Здійснює реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або 

зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня 

здоров'я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та 

самопочуття осіб (дітей та дорослих) з порушеннями опорно-рухового апарату, 

ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, 

наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших 

захворювань, людей похилого віку з віковими ускладненнями. 

2. Проводить обстеження, визначає функціональний стан та рівень 

фізичного розвитку, виявляє порушення і складає індивідуальну програму 

реабілітації. 

3. Розробляє і впроваджує комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на 

поліпшення діяльності опорно-м'язової системи та організму в цілому, 

координації, збільшення сили м'язів і вдосконалення вправності рухів, 

відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій. 

4. Навчає способам досягнення самостійності в побуті, самообслуговуванні, 

пересуванні, а також підтримки фізичного самопочуття і здоров'я. 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

ІІ ПЕРІОД І ПЕРІОД 

ІІІ  ЕТАП І  ЕТАП ІІ  ЕТАП 

Диспанцерний 

 

Реабілітаційний 

 

Стаціонарний  
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5. Аналізує хід виконання реабілітаційної програми та вносить корективи на 

кожному з етапів; веде відповідні записи й документацію. 

6. Співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, 

соціальними працівниками. 

7. Консультує щодо облаштування доступного й безпечного 

функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у 

соціальному оточенні осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

8. Консультує родичів та опікунів щодо виявлених порушень і шляхів 

досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної 

незалежності і нормального рівня здоров'я, залучає їх до планування і проведення 

реабілітаційної програми та надання необхідної допомоги особам з обмеженими 

фізичними можливостями. 

9. Виконує ці професійні обов'язки в реабілітаційних центрах, медичних, 

освітніх, санаторно-курортних закладах, соціальних службах, установах і 

організаціях державного, громадського й приватного секторів, а також провадить 

самостійну реабілітаційну практику в межах своєї компетенції. 

10. Зберігає таємницю індивідуальних програм реабілітації. 

11. Дотримується правил і норм професійної етики. 

12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються 

його діяльності. 

13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та 

навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного 

виконання робіт. 

Права фізичного терапевта/ерготерапевта: 

1. Фахівець з фізичної реабілітації має право вживати дії для запобігання та 

усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей. 

2. Фахівець з фізичної реабілітації має право отримувати всі передбачені 

законодавством соціальні гарантії. 

3. Фахівець з фізичної реабілітації має право вимагати сприяння у виконанні 

своїх посадових обов'язків і здійсненні прав. 

4. Фахівець з фізичної реабілітації має право вимагати створення 

організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та 

надання необхідного обладнання та інвентарю. 

5. Фахівець з фізичної реабілітації має право знайомитися з проектами 

документів, що стосуються його діяльності. 

6. Фахівець з фізичної реабілітації має право запитувати і отримувати 

документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових 

обов'язків і розпоряджень керівництва. 

7. Фахівець з фізичної реабілітації має право підвищувати свою професійну 

кваліфікацію. 
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8. Фахівець з фізичної реабілітації має право повідомляти про виявлені в 

процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх 

усунення. 

9. Фахівець з фізичної реабілітації має право ознайомлюватися з 

документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії 

оцінки якості виконання посадових обов'язків. 

Відповідальність фізичного терапевта/ерготерапевта: 

1. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за невиконання 

або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та 

(або) невикористання наданих прав. 

2. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за недотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

3. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за розголошення 

інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до 

комерційної таємниці. 

4. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за невиконання 

або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації 

(підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва. 

5. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за 

правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним 

адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством. 

6. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за завдання 

матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством. 

7. Фахівець з фізичної реабілітації несе відповідальність за неправомірне 

використання наданих службових повноважень, а також використання їх в 

особистих цілях. 
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1.4. Медична документація пацієнта, який знаходиться на лікуванні  

          та реабілітації 

Головним медичним документом кожного пацієнта, який знаходиться на 

стаціонарному лікуванні є медична карта стаціонарного хворого затверджена 

наказом МОЗ від 26 липня 1999 року № 184. 

Медична карта стаціонарного хворого складається з кількох розділів: 

І розділ – це паспортно-статистична частина - прізвище, ім'я, по батькові, 

вік, професія хворого, назва лікувального закладу, порядок госпіталізації, діагноз 

лікувального закладу, який направив хворого, попередній та заключний діагноз 

стаціонару  

ІІ розділ включає скарги хворого, анамнез хвороби та життя.  

Анамнез хвороби - відомості про початок хвороби, її розвитку. У анамнез 

життя заносяться дані про перенесені раніше захворювання, про стан здоров'я 

найближчих родичів хворого, про характер роботи, житлово-побутові умови, 

характер харчування, шкідливі звички хворого (алкоголь, куріння, систематичне 

вживання наркотиків). 

ІІІ розділ включає дані обстеження хворого в момент його надходження в 

лікувальний заклад. Даний розділ закінчується попереднім діагнозом з його 

коротким обґрунтуванням, зробленим в результаті розпитування хворого та його 

обстеження за допомогою основних методів дослідження. 

ІV розділ (щоденник) відображає динаміку хвороби, показники окремих 

констант, результати додаткових методів дослідження. В даний розділ заносяться 

висновки консультантів і проведене лікування.  

Реабілітаційної карти пацієнта, який знаходиться на реабілітації або іншого 

документу затвердженого МОЗ України, до сьогодні в нашій державі не має. 

Тому для проведення практичних занять на базі лікувально – 

профілактичних закладів ми будемо користуватися навчальною реабілітаційною 

картою. 

Реабілітаційна карта пацієнта, який проходить медичну реабілітацію, 

виходячи з визначення та мети реабілітації, має свою структуру. 

І розділ - паспортно-статистична частина, яка включає прізвище, ім'я, по 

батькові, вік, професія хворого, лікувальний заклад та відділення з якого пацієнт 

поступив на реабілітацію, діагноз встановлений лікувальним закладом, 

реабілітаційний діагноз. 

ІІ розділ включає скарги хворого, анамнез хвороби та життя.  

ІІІ розділ включає в себе: 

– реабілітаційне обстеження пацієнта; 

– проблеми пацієнта; 

– реабілітаційний діагноз; 
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– реабілітаційний потенціал; 

– реабілітаційний прогноз; 

– короткотермінова мета реабілітації; 

– довготермінова мета реабілітації; 

– індивідуальна реабілітаційна програма; 

– щоденник контролю ефективності реабілітації; 

– виписний епікриз; 

– рекомендації пацієнту до дому. 

 

1.5. Індивідуальна програма реабілітації - комплекс оптимальних видів, 

форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх 

проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або 

втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів 

діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії. 

Види ІРП та умови проведення: 

1. Стаціонарна програма – здійснюється в спеціальних реабілітаційних 

відділеннях. Ця програма найбільш ефективна для реалізації поставленої 

реабілітаційної мети та реабілітаційних завдань. 

2. Програма денного стаціонару. Організація реабілітації проводиться в 

умовах денного стаціонару. 

3. Амбулаторна програма. Організація реабілітації проводиться у 

відділеннях відновної терапії при поліклініках. 

4. Домашня програма. Всі реабілітаційні заходи проводяться у пацієнта 

вдома. Пацієнт навчається необхідним навичкам і вмінням у звичних домашніх 

умовах. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2007 року № 

623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, 

дитини-інваліда та Порядку їх складання» 
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РОЗДІЛ 2 

 

РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ 

 

Реабілітаційне обстеження здійснюється відповідно до медичного діагнозу і 

проводиться для визначення вихідного рівня рухових порушень та є основою 

реабілітаційної програми.  

Реабілітаційне обстеження дозволяє визначити функціональний стан 

пацієнта на момент обстеження та його функціональні можливості з урахуванням 

індивідуальних особливостей, перебігу захворювання та загального стану 

пацієнта. Результати вихідного реабілітаційного обстеження дозволяють 

індивідуалізувати план програми фізичної реабілітації та забезпечують контроль 

ефективності реабілітації конкретного пацієнта. 

 

2.1. Схема реабілітаційного обстеження 

– спостереження; 

– опитування пацієнта (суб'єктивне оцінювання); 

– виконання тестів і вимірювань (об'єктивне оцінювання). 

При заповненні реабілітаційної карти пацієнта необхідно зазначити в 

наступних графах: 

І. Паспортні дані: 

– прізвище, ім’я, по батькові пацієнта; 

– стать пацієнта; 

– вік, дата народження; 

– домашня адреса; 

– місце роботи, професія. 

– дата надходження до стаціонару; 

– дата початку медичної реабілітації. 

ІІ. Скарги пацієнта: 

Скарги – це суб'єктивний прояв хвороби.  

Питання до пацієнта: що Вас турбує? На що ви скаржитесь?  

ІІІ. Анамнез хвороби (історія хвороби) 

Мета збору анамнезу хвороби:  

– прослідкувати динаміку розвитку хвороби; 

– звернути увагу на тривалість хвороби; 

– частоту загострення; 

– причини погіршення стану. 

Питання до пацієнта: Коли Ви захворіли? 
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Наприклад, вважає себе хворим 3 дні тому, коли раптово з’явилась 

слабкість в правих кінцівках. Каретою «швидкої допомоги» доставлений в 

реанімаційне відділення міської лікарні.  

ІV. Анамнез життя 

Мета збору анамнезу життя: 

– виявити хвороби пацієнта для врахування їх наслідків в реабілітаційній 

програмі; 

– виявити шкідливі звички для проведення просвітницької роботи. 

Питання до пацієнта: Чим ви ще хворіли у своєму житті? 

Звертаємо увагу на гіпертонічну хворобу, інфаркт міокарду, гостре 

порушення мозкового кровообігу, цукровий діабет, травми та враховуємо 

наслідки виявленого захворювання для адекватного фізичного навантаження 

пацієнта. 

Чи займалися спортом? – Питання для виявлення тренованості організму. 

Які шкідливі звички Ви маєте? Звертаємо увагу на тютюнопаління, 

вживання алкоголю та наркотиків. 

V. Об’єктивне обстеження пацієнта 

Мета об’єктивного огляду пацієнта :  

– скорегувати враження від опитування пацієнта;  

– отримати додаткову інформацію про пацієнта та його хворобу. 

А. Загальний огляд пацієнта: 

– загальний стан пацієнта; 

– стан притомності; 

– положення тіла пацієнта; 

– постава і хода; 

– будова тіла; 

– стан вгодованості; 

– стан шкіри і видимих слизових. 

Б. Посистемний огляд пацієнта: 

– обстеження серцево – судинної системи; 

– обстеження дихальної системи; 

– обстеження травної системи; 

– обстеження сечовидільної системи; 

– обстеження нервової системи; 

– обстеження опорно-рухової системи. 
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2.2. Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів  

                    із захворюваннями дихальної системи 

Скарги пацієнта: 

Питання до пацієнта: Що Вас турбує? На що ви скаржитесь?  

Основні скарги: 

Задишка  

Питання до пацієнта: 

– Як давно вас турбує задишка? 

– Вам важче вдихнути чи видихнути? 

– Задишка постійна чи скороминуща? 

– Чи обмежує задишка вашу фізичну активність? 

– Чи буває, що ви не виходите на вулицю із-за задишки? 

– Які чинники провокують задишку? 

– Чи прокидаєтеся ви ночами із-за задишки? 

– Що полегшує задишку? 

Кашель  

Питання до пацієнта:  

– Кашель сухий чи виділяється харкотиння? 

Харкотиння 

Питання до пацієнта: 

– Як часто ви відкашлюєте харкотиння? 

– Яку кількість харкотиння ви відкашлюєте за добу? 

– Якого кольору харкотиння? 

– Чи легко воно відкашлюється? 

– В якому положенні тіла харкотиння відходить краще? 

Больові відчуття 

Питання до пацієнта:  

– Де саме болить? 

– За якої умови посилюється або зменшується біль? 

Додаткові скарги: 

– відчуття жару; 

– розбитість; 

– стомленість; 

– загальна слабкість 

А. Статичний огляд грудної клітки - передбачає вивчення особливостей 

грудної клітки, не беручи до уваги акт дихання. 

1. Форма грудної клітки: 

А. Фізіологічні форми грудної клітки:нормостенічна, гіперстенічна, 

астенічна. 
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Б. Патологічні форми грудної клітки: 

Емфізематозна (діжкоподібна) – нагадує гіперстенічну, вкорочена, різко 

розширена, знаходиться ніби в положенні максимального вдиху з горизонтально 

розташованими ребрами, високо піднятими плечами, короткою шиєю, 

надключичні ямки виступають у вигляді “подушок”.  

Зверніть увагу! Зустрічається при нападі бронхіальної астми, при емфіземі 

легень. 

Паралітична– різко подовжена, сплощена, ніби опущена і знаходиться ніби 

в положенні максимального видиху. Ребра сильно нахилені донизу, ключиці різко 

виступають, над- та підключичні ямки западають, лопатки відстають від грудної 

клітки (криловидні лопатки)  

Зверніть увагу! Зустрічається у астенічних осіб, що різко схудли, при 

туберкульозі легень, раку легень. 

Воронкоподібна –має аномалію у вигляді заглиблення в нижній частині 

грудини. 

Човникоподібна– схожа на воронкоподібну, заглиблення у вигляді човника 

розташоване в верхній та середній частині грудини. 

Рахітична– має дві характерні ознаки: грудина різко видається вперед 

(“курячі груди”) у вигляді кіля та потовщення у місці переходу реберних хрящів у 

кістку – “рахітичні чотки”. 

Кіфосколітична - формується найчастіше після перенесеного туберкульозу 

грудного відділу хребта внаслідок його значної деформації – вигину назад та вбік, 

часто з формуванням горба.  

Звеніть увагу! Призводить до важких порушень функції дихання. 

2. Симетричність обох половин грудної клітки. 

У здорової людини обидві половини грудної клітки однакові.  

Асиметрія може розвинутись у випадках збільшення в розмірах однієї 

половини грудної клітки внаслідок: 

– накопичення рідини в плевральній порожнині (гідроторакс); 

– накопичення повітря в плевральній порожнині (пневмоторакс); 

– одночасне накопичення рідини та повітря в плевральній порожнині; 

– компенсаторна (вікарна) емфізема однієї легені. 

Б. Динамічний огляд грудної клітки - передбачає вивчення особливостей грудної 

клітки, беручи до уваги акт дихання. 

1. Тип дихання: 

– грудний; 

– діафрагмальний; 

– змішаний. 
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2. Частота дихання. 

3. Глибина дихання  

визначається об’ємом вдихнутого і видихнутого повітря в спокійному стані 

(норма – 300-900 мл, середнє значення – 500 мл). Поверхневе дихання 

здебільшого буває частим.   

4. Ритм дихання  

у здорових людей правильний, що виражається однаковою тривалістю і 

глибиною кожного дихального циклу. Дихальна аритмія - окремі дихальні рухи 

здійснюються частіше або рідше. Глибина окремих рухів стає неоднаковою і 

неадекватною нормі.  

5. Екскурсія грудної клітки  

– у чоловіків становить 4-5 см; 

– у жінок -  4-6 см; 

– у спортсменів – 10-14 см; 

– у хворих 2-1 см, іноді до 0 см. 

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

Алгоритм визначення екскурсії грудної клітки: 

1. Сантиметрову стрічку накласти позаду під нижніми кутами лопаток і 

спереду над молочною залозою на рівні верхнього краю 4 ребра. 

2. Необхідно виміряти обвід грудей під час вдиху та видиху.  

3. Визначити різницю між показниками на вдиху і та видиху. 

Алгоритм визначення частоти і типу дихання: 

1. Обстежуваний знаходиться у положенні стоячи або сидячи, обличчям 

до виконавця навички. Прикласти руку до грудної клітки обстежуваного на рівні 

грудини або до живота на рівні пупка.  

2. Грудний тип встановлюється в тому випадку, коли вдих та видих 

відбувається в основному за рахунок рухів грудної клітки. Черевний тип дихання 

- у випадку більшої амплітуди рухів передньої черевної стінки. Змішаний тип 

дихання встановлюється в тому випадку, коли вдих та видих відбувається за 

одинакової участі грудної клітки і передньої черевної стінки. 

3. Порахувати кількість дихальних рухів грудної клітини або передньої 

черевної стінки за 1 хвилину. 

4. Норма частоти дихання для дорослих – 16-20 за 1 хв. 

Алгоритм пальпації грудної клітки: 

Мета: доповнити дані огляду, виявити болючі зони та резистентність 

грудної клітки. 

Пальпацію проводять обома руками, приклавши долонні поверхні пальців, 

або цілі долоні на симетричні грудної клітки. При такому положенні рук можна 
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простежити і дихальну екскурсію, і відставання однієї половини грудної клітки в 

акті диханні. Пальпація дає можливість визначити та локалізувати болючі місця 

(ураження міжреберних м’язів, нервів, ребер). 

Алгоритм визначення еластичності грудної клітки: 

Резистентність або еластичність грудної клітки визначається стисканням її 

руками спереду назад і з боків, а також пальпацією міжреберних проміжків. При 

пальпації грудної клітки і міжреберних проміжків здорових людей створюється 

відчуття їх еластичності і податливості. При наявності випітного плевриту, 

пухлин плеври, пневмотораксу міжреберні проміжки над ураженою ділянкою 

стають ригідними. Підвищення ригідності грудної клітки в цілому спостерігається 

у людей похилого віку внаслідок скостеніння реберних хрящів, розвитку 

емфіземи легень, а також при заповненні обох плевральних порожнин рідиною. В 

таких випадках при стисканні грудної клітки як передньо-задньому, так і в 

бокових напрямах відчувається підвищення опору. 

 

2.3.Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів  

       із захворюваннями серцево – судинної системи 

Скарги пацієнта: 

Біль в серці 

Питання до пацієнта: 

– Де саме болить? 

– За яких умов виникає біль (у спокою, при фізичному 

навантаженні)? 

– За яких умов зникає біль? 

– Скільки триває біль? 

Серцебиття. Перебої в серці 

Питання до пацієнта: 

– Скільки тривають? 

Задишка 

Питання до пацієнта: 

– За яких умов з’являється? 

– Скільки триває? 

Головний біль. Запаморочення 

Питання до пацієнта: 

– Коли виникає? 

– Як довго триває? 

Набряки 

Питання до пацієнта: 

– Коли з’являються? Коли зменшуються або зникають? 
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Об’єктивне обстеження 

1. Артеріальний пульс. 

2. Артеріальний тиск. 

3. Набряки нижніх кінцівок. 

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

Алгоритм визначення артеріального пульсу: 

1. Охопити руку обстежуваного в ділянці 

променево-зап’ястного суглоба так, щоб І палець 

розмістився на зовнішньому боці передпліччя, а ІІ, ІІІ 

і ІVпальці - на внутрішній поверхні. 

2. Користуючись секундоміром, визначають 

кількість пульсових ударів за одиницю часу за 1хв. 

В нормі артеріальний пульс становить 60 – 90 д\хв. 

Алгоритм визначення артеріального тиску: 

1. Обстежуваного посадити правим боком до столу. Розмістити праву руку 

на столі.  

2. На середню третину оголеного плеча накласти 

манжетку, так, щоб її нижній край перебував на 2–2,5 

см вище ліктьової ямки. Загвинтити клапан груші та 

пальпаторно визначити в ліктьовому згині місце чіткої 

пульсації артерії і у цьому місці розмістити 

фонендоскоп.  

3. За допомогою груші поступово підвищувати 

тиск у манжетці на 20-30 мм рт. ст. вище моменту 

зникнення тонів. 

4. Відкрити гвинтовий клапан, знижуючи тиск у манжетці та стежити за 

показниками манометра. Покази манометра в момент виникнення першого звуку 

в артерії відповідають систолічному тиску 

5. Покази манометра в момент зникнення звуку в артерії при подальшому 

зниженні тиску в манжетці відповідають величині діастолічного тиску.  

В нормі артеріальний тиск становить 100\60 – 139\89 мм.рт.ст. 

Алгоритм визначення периферичних набряків: 

Для визначення набряку необхідно натиснути 

пальцем на місце, де є набряк. Утворюється втиснення, 

яке після відняття пальця повільно згладжується і через 

1—2 хв. зникає. У разі свіжого набряку тканини мають 

м'яку, тістувату консистенцію. У тому разі, коли набряк 

зберігається протягом тривалого проміжку часу, 
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відбувається розростання сполучної тканини і ущільнення шкіри, тому під час 

натискання пальцем ямка не з'являється. Якщо внаслідок сильного натискання 

ямка утворюється, то після відняття пальця шкіра довго не вирівнюється, що 

зумовлено зниженням її еластичності. Найчастіше це спостерігається на нижніх 

кінцівках у хворих із серцевими (застійними) набряками. 

 

2.4. Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів  

       із захворюваннями судин нижніх кінцівок 

Скарги пацієнта: 

Біль в нижніх кінцівках 

Питання до пацієнта: 

– Коли виникає? 

Набряки нижніх кінцівок 

Питання до пацієнта: 

– Коли виникають? 

Відчуття важкості в нижніх кінцівках 

Трофічні розлади. 

 

Об’єктивне обстеження: 

1. Клінічні прояви. 

2. Обстеження трофічної виразки. 

3. Оцінка працездатності. 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

Таблиця 2.1 

Оцінка клінічних проявів 

 

Клінічна шкала 

№ Клінічні прояви Бали 

0 1 2 

1 Біль Відсутній Помірний, 

не потребує 

застосування 

знеболюючих 

препаратів 

Сильний, 

потребує 

застосування 

знеболюючих 

препаратів 

2 Набряк Відсутній Незначний, 

помірний 

Значний 

3 Венозна 

«кульгавість» 

Відсутня Незначна\ помірна Сильна 

4 Пігментація Відсутня Локалізована Поширена 

5 Ліподерматосклероз Відсутній Локалізований Поширений 
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Таблиця 2.2 

Оцінка трофічної виразки 

Трофічна виразка 

№ Клінічні прояви Бали 

0 1 2 

1 Розміри Відсутня Діаметр < 2 см Діаметр> 2 см 

2 Тривалість Відсутня < 3 місяців > 3 місяців 

3 Рецидиви Відсутні Однократно > одного разу 

4 Кількість Відсутня Одинична Множинна 

 

Таблиця 2.3 

Оцінка працездатності 

Шкала зниження працездатності 

№ Бали 

0 1 2  

1 Безсимптом 

ний перебіг 

Симптоми є. 

Може працювати з 

підтримуючими 

засобами 8 год. 

Може працювати 

протягом 8-

годинного робочого 

дня тільки з 

підтримуючими 

засобами 

Непрацездатний 

навіть при 

застосуванні 

підтримуючих 

засобів 

 

2.5. Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів  

       із захворюваннями нервової системи 

Скарги пацієнта: 

Біль 

Питання до пацієнта: 

– Де саме болить? 

– Характер болю (поколювання, печія)? 

– Що викликає або посилює больові відчуття? 

Порушення рухової функції, варіанти порушення рухової функції: 

– парез; 

– параліч; 

– синкінезія; 

– контрактура, атаксія. 

Порушення чутливості, варіанти порушення чутливості: 

– анестезія – повна втрата всіх видів чутливості; 

– гіпестезія – зниження чутливості; 

– гіперстезія – підвищена чутливість; 

– парестезія – відчуття заніміння, повзання мурашок. 
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Об’єктивне обстеження пацієнта: 

1. Ступінь спастичного парезу. 

2. Ступінь порушення рухів у кінцівках. 

3. Тонус м’язів. 

4. Оцінка тактильної чутливості. 

5. Оцінка больової чутливості. 

6. Оцінка болю за візуальною аналоговою шкалою. 

7. Оцінка підтримки вертикальної пози. 

8. Оцінка балансу в положенні сидячи. 

9. Оцінка порушення ходьби. 

10. Оцінка активності у повсякденному житті. 

11. Оцінка стану за шкалою Глазго. 

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

1.Визначення ступеню тяжкості спастичного парезу: 

Для оцінки ступеню парезу у верхній кінцівці пацієнта в положенні сидячи 

просять утримувати кінцівку протягом 10 с в положенні згинання в ліктьовому 

суглобі до кута 90
0.  

В положенні лежачи – згинання в ліктьовому суглобі під 

кутом 45
0   

Для оцінки ступеню парезу в нижній кінцівці пацієнт знаходиться в 

положенні лежачи на спині утримує підняту кінцівку під кутом 30
0 
протягом 5 с. 

Таблиця 2.4 

Інтерпретація отриманих результатів 

за шкалою інсульту Національного інституту здоров’я: 

Бали Оцінка рухів у верхній кінцівці 

0 Кінцівка утримується протягом 10с 

1 Кінцівка утримується менше 10 с, а потім опускаєть 

2 Піднята рука падає, але спостерігається намагання її утримати 

3 Не спостерігається навіть зусилля для її утримування 

Бали Оцінка рухів у нижніх кінцівках 

0 Кінцівка утримується протягом 5с 

1 Кінцівка утримується менше 5 с, а потім опускається 

2 Піднята кінцівка падає, але спостерігається намагання її утримати 

3 Не спостерігається навіть зусилля для її утримування 
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Таблиця 2.5 

Визначення ступеню порушення рухів в кінцівках 

(Шкала розроблена НДІ неврології, Росія: Стлярова Л.Г, Кадиков О.С , Ткачова Г.Р, 1982р) 

 

Бали Характеристика рухів 

0 Парезів не має 

1 Легкий парез (об’єм рухів повний або майже повний 75% - 100% від 

норми, але сила і темп знижені) 

2 Помірний парез(рухи обмежені, мало диференційовані, 50 – 75% від 

норми 

3 Виражений парез (25 – 50% від норми, в основному рухи на згинання) 

4 Грубий парез (рухи обмежені, глобальні до 25% від норми) 

5 Плегія (активні рухи відсутні) 

 

Визначення тонусу м’язів (спастичність) 

Тонус м’язів визначають і оцінюють шляхом їх пальпації та визначенням 

опірності, яка виникає при пасивних рухах у відповідних суглобах. При наявності 

спастики пасивні рухи зустрічають значну опірність, яка найбільш виражена на 

початку пасивного згинання і розгинання, а потім зменшується. При пальпації 

спастичні м’язи більш щільні. 

Таблиця 2.6 

Шкала м’язової спастичності Ашворт 

(Ashworth Scale of Muscule Spasticity модифицированная R.W.Bohannon и M.B.Smith(1987) 

Бали Характеристика тонусу м’язів 

0 Тонус м’язів не змінений 

1 Легке підвищення тонусу у вигляді супротиву при згинання та 

розгинанні сегменту кінцівки під кінець руху 

1+ Незначне підвищення тонусу у вигляді супротиву , який виникає після 

виконання не менше половини об’єму руху. 

2 Помірне підвищення тонусу, яке спостерігається під час всього руху, 

але не утруднює пасивні рухи. 

3 Значне підвищення тонусу, яке ускладнює пасивні рухи. 

4 Вражена кінцівка фіксована в положенні згинання або розгинання. 

 

Оцінка чутливості. 

Техніка визначення поверхневої чутливості: 

Визначають легким дотиком до шкіри пацієнта або ватним тампоном. 

Пацієнт повинен сприймати дотик як легкий і симетричний.  
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Таблиця 2.7 

Оцінка тактильної чутливості за шкалою  

Національного інституту здоров’я США 

Бали Характеристика чутливості 

0 Нормальна 

1 Часткове порушення 

2 Грубе порушення, не розрізняє навіть дотику. 

 

Больову чутливість визначають за допомогою булавки по здатності пацієнта 

оцінити її гострий і тупий кінець. 

Таблиця 2.8 

Оцінка больової чутливості 

Бали Стан больової чутливості 

0 Не змінена 

1 Нечітке і непостійне зниження 

2 Укол відчуває, але не так гостро, як на стороні враження 

3 Укол сприймається як дотик 

4 Відчуває лише різкі, масивні уколи 

5 Повна анестезія 

 

Таблиця 2.9 

Оцінка підтримки вертикальної пози 

(Оцінка балансу в положенні стоя за Боханном, 1989р) 

Бали Опис тесту 

0 Не може стояти 

1 Утримує рівновагу протягом 30 с, ступні на ширині плечей 

2 Утримує рівновагу більше 30 с, ступні на ширині плечей 

3 Стоїть менше 30 с, ступні разом 

4 Стоїть більше 30с, ступні разом 

 

Для визначення балансу в положенні сидячи пацієнт повинен сидіти на ліжку зі 

спущеними ногами, ступні опираються на підлогу, руки на колінах.  

Таблиця 2.10 

Оцінка балансу в положенні сидячи 

Бали Опис тесту 

1 Пацієнт не в змозі сидіти 

2 Сидить без опори, але не може утримувати рівновагу при штовханні у 

всі напрямки 



25 
 
 
 

3 Сидить без опори, але не може утримувати рівновагу при штовханні в 

паретичну сторону 

4 Утримує рівновагу при штовханні у всіх напрямках  

 

Таблиця 2.11 

Оцінка порушення ходьби 

(Копенгагенська шкала інсульту) 

Бали Характеристика руху 

1 Норма 

2 Ходить без опори 

3 Можлива опора 

4 З опорою або за допомогою одного помічника 

5 Можлива з підтримкою двох помічників 

6 Ходьба не можлива 

Таблиця 2.12 

Оцінка інтенсивності болю 

Бали Характеристика болю 

0 Біль відсутня 

1 Незначна, не гостра 

2 Викликає дискомфорт, занепокоєння 

3 Стомлююча, виснажлива 

4 Виражена  

5 Дуже виражена 

 

Оцінка болю за візуальною аналоговою шкалою 

(Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E. С., 1974) 

Метод суб’єктивного оцінювання болі полягає в тому, що пацієнта просять 

відмітити на градуйованій лінії довжиною 10 см точку, яка відповідає 

інтенсивності болю. Ліва меже відповідає визначенню «біль відсутня», права 

межа – «найбільш виражена біль». 

Для проведення дослідження використовують бума жну, картонну або 

пластмасову лінійку довжиною 10 см. 

 

Визначення активності у повсякденному житті 

(шкала або індекс Бартел) 

Мета визначення індексу: 

– визначення залежності пацієнта від оточуючих; 

– визначення реабілітаційного потенціалу; 



26 
 
 
 

– прогноз кінцевого результату реабілітації; 

– контроль ефективності реабілітаційних заходів. 

Таблиця 2.13 

Аналіз активності у повсякденному житті 

Прийом їжі 

0 - повністю залежить від допомоги оточуючих (необхідне годування зі 

сторонньою допомогою) 

5 - частково потребує допомоги, наприклад, при розрізанні їжі, намазуванні 

масла на хліб і т.д., при цьому приймає їжу самостійно 

10 - не потребує допомоги (здатний їсти будь-яку нормальну їжу, не тільки 

м’яку, самостійно користується всіма необхідними столовими приборами; їжа 

готується і сервірується іншими особами, але не розрізається) 

Прийом ванни 

0 -  залежний від оточуючих 

5 – незалежний від оточуючих: приймає ванну (входить і виходить з неї, миється) 

без сторонньої допомоги, або миється під душем, не потребуючи нагляду чи 

допомоги  

Персональна гігієна 

(чищення зубів, маніпуляція з зубними протезами, зачісування, гоління, 

вмивання лиця) 

0-  потребує допомоги при виконанні процедури особистої гігієни 

5 - незалежний  від оточуючих при вмиванні лиця, зачісуванні, чищенні зубів, 

голінні 

Одягання 

0 – залежний від оточуючих 

5 - частково потребує допомоги (наприклад, при защіпанні гудзиків), але більше 

половини дій виконує самостійно, деякі види одягу може вдягати повністю 

самостійно, затрачаючи на це розумну кількість часу 

10 - не потребує допомоги, в тому числі при защіпанні гудзиків, зав’язуванні 

шнурівок і т.д., може вибирати і надягати будь-який одяг 

Контроль дефекації 

0 - нетримання  калу(або потребує застосування клізми, яку ставить особа, що 

доглядає) 

5 - випадкові інциденти неутримання калу (не частіше одного разу на тиждень) 

або потребується допомога при використанні клізми, свічок 

10 - повний контроль дефекації, при необхідності може використовувати клізму 

або свічки, не потребує допомоги 
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Продовження табл..2.13 

  

Контроль сечовипускання 

0 – нетримання сечі, або використовується катетер, керувати яким хворий 

самостійно не може 

5 - випадкові інциденти нетримання сечі (максимум один раз за 24 години) 

10 - повний контроль сечовипускання (в тому числі й випадки катетеризації 

сечового міхура, коли хворий самостійно справляється з катетером) 

Користування туалетом 

(переміщення в туалеті, роздягання, очищення шкірних покривів, вдягання, вихід 

із туалету) 

0 - повністю залежний від допомоги оточуючих 

5- потребує деякої допомоги, проте частину дій, в тому числі персональні 

гігієнічні процедури, може виконувати самостійно 

10 - не потребує допомоги (при переміщеннях, вдяганні та роздяганні, виконанні 

гігієнічних процедур) 

Переміщення (з ліжка на крісло і назад) 

0 - переміщення неможливе, не здатний сидіти (втримувати рівновагу), для 

підняття з ліжка потрібна допомога двох осіб 

5 - при вставанні з ліжка потрібна значна фізична допомога (одної 

сильної/обізнаної особи або двох звичайних людей), може самостійно сидіти на 

ліжку 

10 - при вставанні з ліжка потрібна незначна допомога (одної особи), або 

потрібний догляд, вербальна допомога 

15 - незалежний від оточуючих (не потребує допомоги ) 

Здатність пересуватися по рівній площині 

(переміщення в межах дому/палати і поза домом; можуть використовуватись 

допоміжні засоби) 

0- не здатний до переміщення або долає менше 45м 

5 – здатний до незалежного пересування в інвалідному візку на відстань більше 

45 м, в тому числі оминати кути і користуватись дверима та самостійно 

повертати за ріг 

10 - може ходити з допомогою однієї особи або двох осіб  (фізична підтримка або 

нагляд і вербальна підтримка), проходить більше 45 м 

15 – не залежний від оточуючих (але може використовувати допоміжні засоби, 

наприклад, паличку), долає самостійно більше 45 м 
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Продовження табл.2.13 

 

Інтерпретація отриманих результатів: 

0 – 20 балів – повна залежність пацієнта; 

21 – 60 балів – виражена залежність пацієнта; 

61 – 90 – помірна залежність пацієнта; 

91 – 99 – легка ступінь залежності. 

Реабілітаційний прогноз за шкалою Бартел 

60 балів і  > - високий реабілітаційний потенціал; 

20 балів і  < - низький реабілітаційний потенціал. 

Таблиця 2.14 

Контроль ефективності реабілітаційних заходів (за індексом Бартел) 

Вид діяльності К -ть балів до 

початку реабілітації 

К - ть балів по 

закінченню 

Прийом їжі   

Прийом ванни   

Персональна гігієна   

Одягання   

Контроль дефекації   

Контроль сечовипускання   

Користування туалетом   

Переміщення(з ліжка на крісло і назад)   

Здатність до пересування по рівній 

площині 

  

Подолання сходів   

Загальна кількість   

 

Визначення порушення життєдіяльності за Куртцке при РС 

Шкала EDSS -  застосовується для кількісної оцінки інвалідності при РС. 

До функціональних систем, які обстежуються, відносяться: 

– пірамідна (оцінюється сила м’язів);  

– мозочкова (оцінюється координація); 

Подолання сходів  

0 - не здатний підніматись по сходах, навіть з підтримкою 

5 - потрібна фізична підтримка (наприклад . щоб піднести речі), нагляд або 

вербальна підтримка 

10 - незалежний 
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– стовбурова (зір, ковтання, мова); 

– зорова (порушення зору); 

– сенсорна (оцінюється чутливість суглобова, тактильна, больова); 

– функції малого тазу; 

– церебральна (оцінюється когнітивна функція). 

Інтерпретація показників шкали Куртцке: 

1,0 – 4,5 балів – пацієнти, у яких мобільність повністю збережена; 

5,0 – 9,5 балів – пацієнти, у яких мобільність порушена. 

5,5 – може пройти без допоміжних засобів 100м, не може підтримувати 

активність протягом дня; 

6,0 – для подолання 100м необхідне часткове або постійне застосування 

допоміжних засобів (палиця, тростина); 

6,5 – для подолання 20м необхідне двобічне застосування допоміжних 

засобів (ходунки); 

7,0 – не здатний самостійно пройти 5м, може користуватися інвалідним 

візком і перебувати в ньому протягом 12 год; 

7,5 – перебуває в інвалідному візку, для пересування потребує сторонньої 

допомоги; 

8,0 – більшу частину дня перебуває у ліжку, функція верхніх кінцівок 

збережена; 

8,5 – деякі функції самообслуговування збережені; 

9, 0 – повна прикутість до ліжка, може спілкуватися; 

9,5 – повністю прикутий до ліжка, порушення ковтання; 

10  – смерть в наслідок розсіяного склерозу. 

Таблиця 2.15 

Оцінка стереотипу ходьби при РС 

Бал Характеристика ходи 

5 Хода без змін при різному темпі, на носках та пятках 

4 Хода в повільному темпі без змін. При швидкій ході та на носках і 

п’ятках - шаткість 

3 Самостійна хода атаксична, спастико-атаксична. На носках і п’ятках 

неможлива 

2 Ходить з допомогою 

1 Ходить обмежено, не більше 5 м 

0 Не ходить 
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2.6 Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів із хребетно –  

                                           спинномозковою травмою 

Скарги пацієнта: (дивись 2.5). 

Об'єктивне обстеження пацієнта 

1. Тестування чутливості (больова, тактильна, температурна). 

2. Тестування тонусу м’язів: 

– шкала Ловвета; 

– шкала Ашфорда. 

3. Визначення амплітуди рухів у суглобах. 

4. Тестування рефлексів. 

5. Тестування функцій: 

– шкала COVS; 

– шкала FIM. 

6. Амбулаторний індекс рухової активності. 

7. Дослідження ключових рухів  

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

1. Тестування чутливості: 

– дотикова - тестується спеціальним пензлем, або ваткою, з верху до низу; 

окремо ліва та права сторони; 

– больова - тестується спеціальною голкою з не гострим кінцем, з верху до 

низу, окремо ліва та права сторонни; 

– температурна - тестується двома пробірками з холодною та теплою 

водою, різниця температур повинна складати приблизно 200 , з верху до низу, 

окремо ліва та права сторонни; 

– пропріоцептивна - тестується почерговим згинанням всіх суглобів з 

дистального до проксимального. 

2. Тестування тонусу м’язів  за Шкалою  Ловвета представлено в табл. 

2.16 

Таблиця 2.16 

Тестування тонусу м’язів 

Бали Оцінка рухових можливостей    % 

0 повна відсутність руху при спробі довільного напруження м'язу 0 

1 є видиме або пальповане скорочення м'язу, але недостатнє для 

виконання активного руху; 

10 

2 рух сегментом по повній амплітуді без сили тяжіння (1/3 сили 

здорового м'яза); 

25 

3 є рух сегментом по повній амплітуді проти сили тяжіння (1/2 сили 50 
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здорового м'яза); 

4 пацієнт виконує рух сегментом по повній амплітуді з середнім 

опором (3/4 сили здорового м'яза); 

70 

5 ух сегментом по повній амплітуді з великим навантаженням в кінці 

амплітуди руху (здоровий м'яз) 

100 

 

3. Тестування рефлексів 

Тестування сухожилкових рефлексів проводиться неврологічним молоточком, 

ударяючи ним по сухожилку.  

Основні сухожилкові рефлекси: -  

 згинально-ліктьовий (двоголовий м’яз плеча) - рефлекторна дуга 

замикається на рівні сегментів спинного мозку С5 – С6; 

 розгинально-ліктьовий (триголовий м’яз плеча) - рефлекторна дуга 

замикається на рівні сегментів спинного мозку С7 – С8; 

 зап’ястково-променевий (променевий розгинач кисті) - рефлекторна дуга 

замикається на рівні сегментів спинного мозку С5 – С8; 

 колінний (чотириголовий м’яз стегна) - рефлекторна дуга замикається на 

рівні сегментів спинного мозку L3; 

 ахіловий (триголовий м’яз гомілки) - рефлекторна дуга замикається на рівні 

сегментів спинного мозку S1 – S2.  

Відсутність сухожилкових рефлексів, або їх збільшеність, не свідчить про 

патологію нервової системи. Звертати увагу потрібно на асиметричність 

рефлексів, як верхніх так і нижніх кінцівок.  

4. Тестування амплітуди рухів 

Звернути увагу! 

– при травмі поперекового відділу хребта - згинання в 

кульшовому суглобі не повинне перевищувати 90
0
; піднімання прямої 

ноги не більше 60
0
; 

– при травмі шийного відділу хребта - згинання та відведення в 

плечовому суглобі не повинно перевищувати 90
0
; піднімання прямої 

ноги не більше 60
0
; 

– всі вимірювання амплітуди рухів у нижніх та верхніх кінцівках 

не повинні викликати біль у поперековому та шийному відділах хребта. 

5. Тестування функцій 

Функціональна оцінка включає, вміння пацієнта виконати самостійно певні 

навики які є необхідні у повсякденному житті: 

– перевертання набік (правий, лівий); 

– перехід з положення лежачи у положення сидячи, стоячи та навпаки; 
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– утримання рівноваги у положенні сидячи, та стоячи; 

– переміщення на рівно високих та різновисоких поверхнях (переміщення з 

ліжка на візок, з підлоги на візок, з унітазу на візок, та навпаки); 

– користування кріслом-візком; 

– навики ходьби. 

6. Амбулаторний індекс рухової активності  представлен у табл.2.17 

Таблиця 2.16 

Аналіз амбулаторного індексу рухової активності 

Групи м’язів Параліч 

0 балів 

Виражений 

парез 

1 бал 

Помірний  

парез 

2 бали 

Легкий або 

відсутній 

парез 

3 бали 

пр лів пр лів пр лів пр лів 

Згиначі стегна         

Абдуктори         

Розгиначі стегна         

Згиначі гомілки         

Розгиначі гомілки         

         

Інтерпретація показників(максимальна кількість балів  30) 

79% і більше  повне відновлення ходьби 

60 – 78% відновлення ходьби з використанням ортеза для 

кінцівки 

Менше 40% Відновлення ходьби з постійним використанням 

фіксуючих апаратів для н\кінцівок 

 

7. Дослідження ключових рухів представлено у табл..2.18 

Таблиця 2.18 

Характеристика ключових рухів 

 Сегмент Рухова функція М’язи 

1 С5 Згинання в ліктьовому суглобі m. brachialis, m. biceps 

2 C6 Розгинання в зап’ястковому суглобі (m. extensor carpi radialis longus 

и т. brevis 

3 C7 Розгинання в ліктьовому суглобі m. triceps 

4 C8 Згинання пальців (m. flexor digitorum profundus) 

5 Т1 Відведення мізинця abductor digiti minimi 

6 L2 Згинання стегна m. iliopsoas 

7 L3 Розгинання гомілки m. quadriceps 
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8 L4 Розгинання ступні m. tibialis anterior 

9 L5 Розгинання великого пальця т. extensor hallucis longus 

10 S1 Згинання ступні m. gastrocnemius, m. soleus 

Інтерпретація: сума балів справа + суму балів зліва = max 100 балів 

 

2.7. Особливості реабілітаційного обстеження пацієнтів  

                             із черепно-мозковою травмою 

Скарги пацієнта: (дивись 2.5). 

Об'єктивне обстеження пацієнта: 

1. Визначення рівня свідомості пацієнтів за допомогою шкали Глазго. 

2. Оцінка морфо-функціонального стану пацієнтів:  

– мануальне м’язове тестування; 

– шкала спастичності Ашфорта. 

3. Оцінка володіння руховими навичками самообслуговування. 

4. Оцінка переміщення за допомогою тесту СОVS. 

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

Таблиця 2.18 

Шкала свідомості Глазго 

Параметр  Варіанти  Бали 

 

Розплющування очей 

  

 

 Довільне  4  

На звернену мову  3 

На больові подразники  2 

Відсутнє  1 

 

 

Мовна реакція  

  

Орієнтованість повна  5  

Сплутана  4 

Незрозумілі слова 3 

Нечленороздільні звуки 2 

Відсутня 1 

Рухова реакція Виконує команди  6 

Цілеспрямована на больові подразники 5 

Нецілеспрямована на больові подразники 4 

Тонічне згинання на больові подразники 3 

Тонічне розгинання на больові 

подразники 

2 

Відсутня 1 
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Черепно-мозкова травма  вважається: 

– легкою при сумі в 13-15 балів,  

– середньої тяжкості при сумі балів в 9-12 балів, 

– тяжкою при сумі балів 3-8 балів. 

Таблиця 2.19 

Інтерпретація Шкали Глазго 

Рівні свідомості ШКГ (бали) 

Ясна свідомість 15 

Помірне приглушення 13-14 

Глибоке приглушення  11-12 

Сопор  9-10 

Кома - І 7-8 

Кома -ІІ 5-6 

Кома - ІІІ 3-4 

 

Тестування тонусу м’язів  за Шкалою  Ловвета представлено в табл. 2.20 

Таблиця 2.20 

Тестування тонусу м’язів 

Бали Оцінка рухових можливостей    % 

0 повна відсутність руху при спробі довільного напруження м'язу 0 

1 є видиме або пальповане скорочення м'язу, але недостатнє для 

виконання активного руху; 

10 

2 рух сегментом по повній амплітуді без сили тяжіння (1/3 сили 

здорового м'яза); 

25 

3 є рух сегментом по повній амплітуді проти сили тяжіння (1/2 сили 

здорового м'яза); 

50 

4 пацієнт виконує рух сегментом по повній амплітуді з середнім 

опором (3/4 сили здорового м'яза); 

70 

5 ух сегментом по повній амплітуді з великим навантаженням в 

кінці амплітуди руху (здоровий м'яз) 

100 

 

Мануальне м’язове тестування 

М’яз який тестується напружується шляхом опору руці дослідника. Далі 

необхідно зробити короткочасне посилення тиску на мяз і просити пацієнта 

опиратися. Якщо нервова система витримує навантаження, то відбувається 

посилення скорочення м’яза, — в цьому випадком говоримо про нормотонус. 

Якщо м’яз не посилює скорочення,  це означає, що нервова система не може дати 

адекватної відповіді і виникає слабкість, — тоді слід говорити про гіпотонус. 
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Оцінка переміщення за допомогою тесту СОVS. 

Завдання: 

1. Повернутися на правий бік. 

2. Повернутися на лівий бік. 

3. Перейти з положення лежачи в положення сидячи. 

4. Утримати рівновагу в положенні сидячи  (в.п. – сидячи на краю ліжка, 

стопи спираються на підлогу, руки складені на рівні грудної клітки), 

5.  Горизонтальне пересування (пересування по горизонтальній площині),  

6. Вертикальне пересування (підлога-крісло або підлога-стоячи. 

7. Хода з допоміжними пристроями. 

8. Самостійна хода. 

Інтерпретація тесту: 

1 бал – неможливо виконати завдання;  

2 бали – пацієнт виконує завдання за допомогою однієї особи;  

4 бали – виконує самостійно, але потребує нагляду, вербальної підказки, 

страхування;  

5 балів – виконує самостійно з допоміжним пристроєм;  

6 балів – виконує самостійно безпечно але із значними зусиллями;  

7 балів – норма. 

 

2.8. Особливості реабілітаційного обстеження в травматології  

                                                    та ортопедії 

Скарги пацієнта: 

Біль. Питання до пацієнта: 

Де болить? 

Коли виникає біль? 

Що посилює біль? 

Скільки триває біль? 

Скутість у суглобах. Питання до пацієнта: 

Коли виникає? 

Скільки триває? 

Порушення ходи. Варіанти порушення ходи: 

– несправжня кульгавість; 

– справжня кульгавість; 

– качина (хода з розхитуванням); 

– паралітична або паретична хода; 

– спастична хода. 

Зміна конфігурації суглобів.Варіанти зміни конфігурації суглобів: 

– припухлість; 
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– дефіґурація; 

– деформація; 

– девіація. 

Підвищена втомлюваність.Питання до пацієнта: 

В яких кінцівках? 

Коли виникає? 

Порушення координації. 

Об'єктивне обстеження пацієнта 

1. Оцінка болю у суглобах. 

2. Оцінка суглобового індексу. 

3. Оцінка стану колінних суглобів. 

4. Сила стикання кисті. 

5. Оцінка проходження дистанції. 

6. Функціональний індекс Лі. 

7. Індекс Лекена. 

8. Оцінка функціональної активності. 

9. Вимірювання довжини кінцівок. 

10. Вимірювання об’єму рухів в суглобах. 

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

Таблиця 2.21 

Оцінка болю у суглобах (за трьохбальною шкалою). 

Бали Клінічні прояви 

0 відсутність болю 

1 слабко виражений біль 

2 помірний біль 

3 сильний біль 

Суглобовий індекс (СІ) –  

оцінюється за болючістю при пасивних і активних рухах.  

Таблиця 2.22 

Оцінка суглобового індексу 

Бали Клінічні прояви 

0 відсутність болю 

1 відчуття незначного болю при пальпації 

2 відчуття болю середньої інтенсивності (хворий морщиться) 

3 сильний біль; хворий різко морщиться і відсувається від 

дослідника 
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1. Оцінка обхвату колінних суглобів - обхват колінних суглобів 

визначається сантиметровою стрічкою. 

2. Оцінка сили стискання кисті – оцінюється за допомогою динамометра.  

3. Оцінка часу проходження дистанції 15 м. 

4. Функціональний індекс Лі – визначається за допомогою 

опитувальника, що вміщує 17 запитань(табл.. 2.23) , які з’ясовують можливість 

виконання певних елементарних побутових дій із врахуванням участі різних груп 

суглобів.  

Максимально можлива сума балів при визначенні функціонального індексу 

Лі дорівнює 51. тобто, чим більша величина функціонального індексу, тим більше 

виражені функціональні порушення у хворого. Даний індекс дає змогу визначати 

глибину уражень різних груп суглобів. 

 Таблиця 2.23 

Опитувальник для визначення індексу Лі 

№ 

п/п 
Запитання 

Відповіді і їх оцінка 
Так,  

без 

затруднень  

 

Так,  

але із 

затрудненнями  

Ні 

1 бал 2 бали 3 бали 

1 Чи можете Ви повертати голову в різні 

боки? 
   

2 Чи можете Ви розчісувати своє волосся?    

3 Чи можете Ви розщепнути ґудзики?    

4 Чи можете Ви відчинити двері?    

5 Чи можете Ви підняти чайник?    

6 Чи можете Ви підняти чашку однією 

рукою, щоб пити з неї? 
   

7 Чи можете Ви повернути ключ у дверях?    

8 Чи можете Ви різати м'ясо ножем?    

9 Чи можете Ви намазати хліб маслом?    

10 Чи можете Ви завести ручний годинник?    

11 Чи можете Ви ходити?    

12 Чи можете Ви пересуватися без:  

сторонньої допомоги? Милиць? Палиці? 

   

13 Чи можете Ви підійматись сходами?    

14 Чи можете Ви спускатись сходами?    
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15 Чи можете Ви прямо піднятися зі стільця?    

16 Чи можете Ви стояти на пальцях?    

17 Чи можете Ви нахилитися, щоб підняти 

щось з підлоги? 
   

 ЗАГАЛЬНА СУМА    

 

Таблиця 2.24 

Визначення індексу Лекена 

Симптоми Бали 

0 1 2 3 4 5 6 

Біль протягом ночі - під час руху у спокої     

Біль при ходьбі - на певній 

відстані 

на початку 

руху 

    

Біль в положенні 

сидячи більше 2 год 

- так      

Ранішня скованість - менше 15 хв більше 15 

хв. 

    

Посилення болю в 

положенні стоячи 

протягом 30 хв. 

- так      

Обмеження 

дистанції при 

ходьбі 

- більше 1 км 1 км 500-

900м 

300- 

500м 

100- 

300м 

менше 

100м 

 

Таблиця 2.25 

Оцінка функціональної активності (Стенфордська анкета оцінки здоров’я) 

У кожному рядку анкети відзначте відповідь, яка найбільше відповідає Вашому 

стану 

№ 

п/

п 

Чи здатні Ви в даний 

момент: 

Вільно З незначним 

затрудненням 

Зі значним 

затрудненням 

Не можу 

виконати 

1 

одягнутися, включаючи 

зав’язування шнурків і 

защіпання ґудзиків? 

    

2 
лягти в ліжко і встати з 

нього? 

    

3 піднести наповнену     
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чашку до рота? 

4 
здійснювати прогулянки 

до дому? 

    

5 
вимити й витерти усе 

тіло? 

    

6 
нахилитися й підняти 

предмет з підлоги? 

    

7 відкрити й закрити кран?     

8 
сісти в машину і вийти з 

неї? 

    

 

Вимірювання довжини кінцівок 

Для того, щоб виявити зміну довжини кінцівки, що з’явилася після травми, 

необхідно за допомогою звичайної гнучкої сантиметрової стрічки виміряти 

довжину пошкодженої кінцівки і її сегментів. Потім порівняти отримані 

результати зі здоровою кінцівкою. 

Таблиця 2.26 

Топографічні орієнтири при вимірюванні довжини кінцівок 

Показник Орієнтири 

Відносна довжина в\к Плечовий відросток лопатки – шиловидний відросток 

променевої кістки 

Абсолютна довжина 

в\к 

Великий бугорок плечової кістки - шиловидний 

відросток променевої кістки 

Довжина плеча Великий бугорок плечової кістки – ліктоьвий відросток 

ліктьової кістки 

Довжина передпліччя Ліктьовий відросток ліктьової кістки – шиловидний 

відросток променевої кістки 

Довжина кисті  Середина лінії, з’єднуючої шиловидні відростки до 

кінчика 3 пальця по тильній стороні 

Відносна довжина н\к Передня верхня клубової кістки – внутрішня кісточка  

Абсолютна довжина 

н\к 

Великий вертел стегнової кістки – зовнішній край ступні 

на рівні кісточки при середньому положенні ступні 

Довжина стегна Великий вертел - щілина колінного суглобу на зовні. 

Довжина гомілки Щілина колінного суглобу на зовні – внутрішня кісточка 

Довжина ступні Від п’яткового бугра – кінець І пальця по підошвенній 

поверхні 
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Визначення обсягу рухів у суглобах 

Обсяг рухів у суглобах визначається за допомогою кутоміра. При цьому за 

норму приймається обсяг рухів у здоровому суглобі. Для визначення об'єму рухів 

необхідно встановити кутомір так, щоб його бранші збігалися з віссю суміжних 

сегментів, а ось обертання кутоміра збігалася з віссю руху в суглобі. 

Відлік у всіх суглобах проводиться від 0
о
 (положення сегментів кінцівок в 

суглобах вертикально розташованої людини). 

Запис результатів складається з 3 цифр:  

1 - кут крайньої позиції;  

2 - нейтральна позиція - 0
о
; 

3 - кут кінцевої позиції протилежного розмаху руху. 

Якщо у суглобі відбуваються різні види рухів, то записують їх у такій 

послідовності: 

– розгинання/згинання; 

– відведення/приведення; 

– ротація: зовнішня/внутрішня. 

Таблиця 2.27 

Суглоб і вид рухів Фізіологічні показники 

Плечовий: 

Розг./згин. 

Відв./прив. 

Рот.наз./рот. до середини 

  

180/0/60 

180/0/0 

90/0/90 

Ліктьовий: 

Розг./згин . 

  

10/0/150 

Променевозап’ясний: 

Розг./згин . 

Пром./лікт.відв. 

  

70/0/80 

20/0/30 

Кульшовий: 

Розг./згин   

Відв./прив 

Рот.назов./рот.до серед 

  

10/0/130 

50/0/40 

50/0/50 

Колінний: 

Розг./згин 

  

5/0/140 

Гомілковоступневий: 

Підошв./тильне згинан. 

  

30/0/30 
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РОЗДІЛ 3 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ТЕРАПІЇ 

 

3.1.Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи 

Аналіз стану здоров’я працездатного населення показує, що у структурі 

поширеності хвороб хвороби дихальної системи займають друге місце.  

Чільне місце серед проблем пульмонології посідають хронічні обструктивні 

захворювання легень (ХОЗЛ). Частота вказаної патології залишається стабільно 

високою та, за даними ВООЗ, до 2020 р. за соціально економічними витратами 

посяде 3-те місце у світі. На ХОЗЛ страждає від 8 до 40% дорослого населення 

віком 40 років і старше, що, в свою чергу, приводить до зниження тривалості 

життя, погіршення його якості, та призводить до значних економічних збитків 

державі, за рахунок зростання тривалої втрати працездатності працездатного 

населення країни. 

Реабілітація посідає провідне місце в комплексному лікуванні пацієнтів із 

ХОЗЛ. Це положення сформульовано в узгодженій заяві Європейського 

респіраторного товариства та Американського торакального товариства 

(ERS/ATS, 2014), де сказано, що «легенева (пульмонологічна) реабілітація 

(pulmonary rehabilitation) є мультидисциплінарною, заснованою на доказовій базі, 

усеохоплюючою системою заходів для хворого на хронічне захворювання органів 

дихання, що має клінічно значущий перебіг захворювання й порушення рівня 

повсякденної активності». Упроваджена в щоденне лікування хворих легенева 

реабілітація дає змогу зменшити прояви хвороби, оптимізувати функціональний 

статус хворого та знизити вартість лікування за рахунок стабілізації або 

зменшення системних проявів хвороби 

Загальні завдання фізичної реабілітації при захворюваннях органів дихання: 

– нормалізувати вищі регуляторні механізми центральної нервової системи; 

– виробити та закріпити навички самоконтролю, саморегуляції, керування 

диханням та розслабленням м’язів; 

– вдосконалити та збільшити функціональні можливості дихальної системи 

(збільшення ЖЕЛ, легеневої вентиляції, екскурсії грудної клітки і передньої 

черевної стінки (діафрагми); 

– покращити газообмін; 

– укріпити дихальні м’язи; 

– нормалізувати фізіологічний акт дихання; 

– покращити крово і – лімфообіг; 

– адаптувати серцево-судинну та дихальну системи до зростаючих фізичних 

навантажень; 
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– підвищити опірність організму до простудних захворювань; 

– покращити психологічний стан пацієнта. 

Завдання фізичної реабілітації при окремих захворюваннях органів дихання:  

ХОЗЛ - це поширена патологія бронхопульмонального апарату, що 

виявляється незворотними змінами дистальних відділів дихальних шляхів по 

обструктивному типу, що виникає в результаті тривалого 

впливу этиопатогенетических факторів незапальногоприроди. ХОЗЛ у медичній 

практиці являє собою комплекс патологій легенів, що включає хронічний бронхіт 

обструктивного типу та емфізему. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– покращити нейрогуморальні механізми регуляції процесу дихання на різних 

його рівнях;  

– зміцнити дихальні м’язи;  

– збільшити екскурсію грудної клітки та життєву ємкість легень;  

– покращити дренажну функцію бронхів;  

– навчити хворого навичок керування дихальним актом;  

– підвищити стійкість до несприятливих чинників зовнішнього середовища.  

Забезпечення реабілітаційної програми при ХОЗЛ: 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ; 

– самостійних занять; 

– лікувальної ходьби; 

– гідрокінезитерапії. 

Лікувальний масаж: 

– класичний; 

– сегментарно – рефлекторний; 

– поступальний; 

– вібраційний; 

– перкусійний. 

Фізіотерапія: 

вплив на вищі нервові центри: електросон – терапія,  

– електрофорез; 

– інгаляційна терапія; 

посилення дренажної функції:  

– ампліпульс терапія,  

– діадинамотерапія; 

підвищити кисневу ємкість: лазеротерапія; 

протизапальна дія: УВЧ – ДМХ терапія; 
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проти спазматична дія: індуктотермія; 

вплив на обмінні процеси: над венне лазерне опромінення крові. 

Методичні рекомендації до фізичної реабілітації при ХОЗЛ 

1. Бронхітичний тип ХОЗЛ 

Завдання: нормалізувати прохідність бронхів. 

ЛФК: 

ЛГ: 

– загально розвиваючі вправи; 

– статичні дихальні вправи; 

– динамічні дихальні вправи; 

– дренажні вправи; 

– тривалість 20 – 35 хв; 

– в.п. лежачи, стоячи, під час ходьби; 

– темп виконання вправ середній. 

Самостійні заняття : 

Кероване дихання з затримкою на видиху. 

Лікувальна ходьба:  

Починаючи з 1000 – 2000 м за день поступово збільшуючи до 3000 м. 

2. Емфізематозний тип ХОЗЛ 

Завдання: 

– поліпшити рухливість грудної клітки; 

– зберегти правильну поставу; 

– навчити правильному диханню із подовженим видиху; 

– збільшити екскурсію діафрагми.  

Комплекси вправ складаються із статичних із статичних і динамічних 

дихальних вправ з акцентом на видиху. У стадії компенсації емфіземи хворим 

рекомендовані стандартні дихальні і загальнозміцнюючі вправи. 

Критерії ефективності реабілітаційних програм: 

– купування бронхообструктивного синдрому; 

– зниження проявів дихальної та серцевої недостатності; 

– зниження частоти загострення та подовження ремісії; 

– відновлення працездатності; 

– підвищення якості життя. 

Пневмонія – гострий інфекційно – запальний процес у легенях з залученням 

усіх структурних елементів легеневої тканини з обов’язковим враженням альвеол. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– посилити крово- та лімфообіг в легенях (з метою прискорення 

розсмоктування ексудату, продуктів запалення та попередження ускладнень); 
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– покращити легеневу вентиляцію (для профілактика виникнення 

ателектазів); 

– запобігти утворенню злук в плевральній порожнині; 

– активувати тканинний обмін та окисно-відновні процеси в організмі; 

– покращити дренажну функцію легень; 

– потенціювати дії лікарських засобів. 

Забезпечення реабілітаційної програми при пневмонії 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ. 

Фізіотерапія: 

– протизапальна дія: УВЧ – терапія, внутрішньо тканинний 

електрофорез, УФ - опромінення; 

– інгаляційна терапія; 

– покращення реологічних властивостей крові та посилення 

фагоцитозу: лазеротерапія. 

Масаж: 

– класичний масаж; 

– масаж за Кузнєцовим. 

Методичні рекомендації до ЛГ 

– заняття з ЛГ призначають з перших днів захворювання з вихідного 

положення лежачи; 

– призначати вправи спрямовані на активізацію легеневої вентиляції та 

периферичного кровообігу; 

– необхідно дотримуватись принципу розсіювання фізичного навантаження 

з частими паузами для відпочинку; 

– виконувати гімнастичні вправи прості і легкі (поглиблене дихання, 

згинання – розгинання китиць і ступнів, рук і ніг, піднімання і розведення рук); 

– виключити вправи з широкими рухами, що розширюють грудну клітку; 

– вправи необхідно узгоджувати з диханням; 

– при покращенні стану пацієнта– фізичне навантаження збільшують, 

методику ЛГ ускладнюють.  

– на вільному режимі добавляють вправи з предметами (м’ячами, 

булавами) та на снарядах (біля гімнастичної драбини, на лавці); 

– рекомендовані прогулянки та ходьбу в поєднанні з дихальними рухами як 

в середньому так і в швидкому темпі; 

– тривалість заняття 25-30 хв. 

Методичні рекомендації до проведення масажу: 

– масажу підлягає вся грудна клітка та комірна зона; 
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– застосовується масаж носа, при носових ділянок, живота; 

– спеціальному впливу підлягають: ребра, зчленування ребер з грудиною, 

міжреберні проміжки, діафрагма, основна та допоміжна дихальна мускулатура; 

– при однобічній локалізації процесу проводять масаж з двох сторін, 

починаючи зі здорової.  

Бронхіальна астма – хронічне рецидивуюче захворювання з переважним 

враженням бронхів, головним проявом якого є напад ядухи, спричиненої спазмом 

гладенької мускулатури бронхів, гіперсекреції та набряку слизової оболонки 

бронхів. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– зменшити спазм бронхів і бронхіол; 

– навчити хворого керувати диханням під час астматичного приступу; 

– активувати трофічні процеси в тканинах; 

– нормалізувати кортико-вісцеральні рефлекси; 

– відновити нормальний стереотип регуляції дихального апарату;  

– підвищити нервово-психічний тонус; 

– укріпити дихальні м’язи (для попередження розвитку емфіземи легень). 

Забезпечення реабілітаційної програми при БА 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ. 

Фізіотерапія: 

– проти спазматична дія: індуктотермія; 

– протизапальна дія: УФ – опромінення, ДМХ – терапія, МЛТ; 

– інгаляційна терапія; 

– покращення реологічних властивостей харкотиння:  

 лазеротерапія; 

– посилення дренажної функції:  

– ампліпульс – терапія,  

– діадинамотерапія. 

Масаж: 

– класичний масаж; 

– вібромасаж; 

– сегментарно – рефлекторний. 

Методичні рекомендації до ЛГ 

Мета ЛГ: навчити пацієнта правильно дихати та правильно поводитися при 

наближенні та під час нападу задухи застосовуючи вольове свідоме регулювання 

видиху. 
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– включаюти прості, легко виконувані гімнастичні вправи для тренування 

екстракардіальних факторів кровообігу; 

– вихідні положення: лежачи на спині з піднятим узголів’ям, стоячи, сидячи 

на стільці, спираючись на його спинку,  

– вправи виконувати у розслабленому стані, що сприяє кращій екскурсії 

грудної клітки і полегшує видих; 

– включати вправи на розслаблення м’язів; 

– спеціальні статичні та динамічні дихальні вправи: 

1.  вправи з повільним повноцінним і подовженим видихом, що 

забезпечують  більш повне видалення повітря з емфізематозно розтягнутих 

альвеол через звужені бронхіоли та тренують діафрагму і м’язи черевного преса, 

що беруть участь у здійсненні повного видиху;  

2.  звукова гімнастика, яка збільшує фазу видиху та сприяє розслабленню 

спазмованих бронхів і бронхіол; 

3. вправи, що сприяють більш рідкому диханню та зменшують надлишкову  

вентиляцію легень (наказ МОЗ України 08 жовтня 2013 року № 868) 

4. вправи, спрямовані на тренування м’язів видиху; 

5.  динамічні вправи на розвиток вдиху за методикою А.Н. Стрельнікової;  

6.  дренажні вправи. 

– поступово вводити вправи з обтяженням, із предметами; 

– дозована ходьба (1 –2 кроки - вдих,  на 3–4 кроки – видих, кількість кроків поступово 

збільшувати). 

Емфізема легень – патологічна зміна легеневої тканини, що 

характеризується підвищеною легкістю, внаслідок розширення альвеол і 

деструкції альвеолярних стінок. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– зберегти еластичність легеневої тканини; 

– збільшити рухомість грудної клітки і хребта; 

– стимулювати діафрагмальне дихання; 

– укріпити дихальні м’язи;  

– навчити пацієнта ритмічно дихати з подовженим видихом; 

– покращити функцію системи кровообігу. 

Забезпечення реабілітаційної програми при емфіземі легень 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ; 

– самостійні заняття; 

– лікувальна ходьба у зростаючому темпі, починаючи з 65 – 75  

 кроків\хв. 
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Фізіотерапія: 

– Інгаляційна терапія: інгаляції кисню. 

– Синглето кисневі суміші. 

– Через шкіряна електростимуляція міжреберних м’язів та  

    діафрагми. 

Масаж: 

– класичний масаж; 

– сегментарно – рефлекторний. 

Методичні рекомендації до ЛГ 

– при виконанні статичних дихальних вправ необхідно акцентувати увагу 

хворих на постійному поглибленні й уповільненні видиху, оскільки подовжений 

видих сприяє зменшенню кількості залишкового повітря і тим самим поліпшує 

газообмін; 

– для зменшення залишкового повітря в легенях, особливо в нижньо - 

бокових ділянках, частину вправ завершують стисканням грудної клітки на 

видиху самим хворим або за допомогою методиста; 

– при виконанні вправ заборонено натужуватися і затримувати дихання; 

– кожну процедуру ЛГ закінчують загальним м’язовим розслабленням; 

– кількість занять 2 -3 рази в день; 

– тривалість процедури ЛГ становить 15 –35 хв; 

– вправи на розслаблення пацієнти проводять самостійно 2-3 рази на день. 

Плеврит – це запалення листків плеври, що супроводжується утворенням на 

їх поверхні фібринозного нашарування або скупченням у плевральній порожнині 

випоту - ексудату. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– запобігти розвитку дихальної недостатності; 

– сприяти розсмоктуванню ексудату; 

– протидіяти формуванню плевральних злук; 

– відновити функцію апарату зовнішнього дихання. 

Забезпечення реабілітаційної програми при плевриті 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ 

– самостійні заняття; 

– лікувальна ходьба. 

Фізіотерапія: 

Протизапальна терапія: УВЧ – терапія, ДМХ – терапія. 

Імуностимулюча терапія: лазеротерапія. 

Підвищення захисних сил організму: УФ – опромінення. 
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Масаж: 

– класичний масаж; 

– сегментарно – рефлекторний. 

Методичні рекомендації до ЛГ 

– починають ЛГ при нормалізації стану пацієнта; 

– тривалість ЛГ з 10 хв до 25 хв; 

– кількість 3 – 4рази на добу; 

– загально розвиваючі та дихальні вправи; 

– вправи направлені на розсмоктування ексудату виконують до 10  

    раз на добу; 

– з 10-го дня, передбачаються спеціальні вправи, з використанням 

гімнастичних палиць, медицинболів, обручів, вісів і упорів на гімнастичній стінці 

або лавці; 

– вихідні положення, залежно від локалізації процесу, підбираються так, щоб 

збільшити екскурсію легень і діафрагми на ураженій стороні; 

– включають статичні дихальні вправи з дозованим опором, які виконують за 

допомогою рук реабілітолога. Так, для опору при діафрагмальному диханні він 

тисне руками на ділянці края реберної дуги, ближче до середини грудної клітки; 

при верхнегрудном диханні  в підключичної області; верхнегрудном і серед- 

ньогрудному диханні  в верхній частині грудної клітки; при нижньогрудному 

диханні  в області нижніх ребер.   

– використовують надувні іграшки, м'ячі, накладання на ділянку підребер'я і 

живота мішечка з піском від 0, 5-1 кг. 

Бронхоектатична хвороба - хронічне запальне захворювання, яке 

характеризується патологічним розширенням бронхів. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– покращити дренажну функцію бронхів; 

– зменшити запальні процеси в бронхах; 

– розвинути компенсаторне діафрагмальне дихання; 

– підвищити рухомість з’єднань грудної клітки і хребта. 

Забезпечення реабілітаційної програми при бронхоектатичній хворобі 

ЛФК: 

– РГГ 

– ЛГ 

– Самостійні заняття 

Фізіотерапія: 

Методи лікування направлені на санацію бронхів та посилення їх дренажної  

функції 

– магнітотерапія; 
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– електрофорез кальція хлорид; 

– лазеротерапія; 

– УВЧ – терапія при ознаках запалення; 

– УЗ – терапія. 

Масаж: 

– класичний масаж; 

– дренажний масаж. 

Методичні рекомендації до ЛГ 

– перед заняттям ЛГ необхідно прийняти дренуюче положення; 

– виконання динамічних дихальних вправ проводять із вихідного положення 

стоячи на чотирьох кінцівках, що сприяє кращому дренажу бронхів; 

– для збільшення рухливості грудної клітки призначають загально розвиваючі 

вправи; 

– для активації діафрагмального дихання призначають дихальні вправи з 

подовженим видихом; 

– за наявності плевральних спайок і шварт застосовують вправи, спрямовані 

на їх розтягування; 

– основна роль відводиться статичним та динамічним дренажним вправам та 

дренажним положенням; 

– протипоказані форсовані дихальні вправи, особливо при бронхоектазах у 

поєднанні з вираженою емфіземою. 

Методичні рекомендації до лікувального масажу 

– масажу підлягає вся грудна клітка та комірна зона;  

– для посилення дренажної функції положення пацієнта, в залежності від 

локалізації патологічного процесу, повинно бути таким, щоб масуюча ділянка 

була над коренем легень (верхня доля легень - положення сидячи, середня доля – 

лежачи на здоровому боці, нижня доля – колінно – ліктьове положення); 

– активують дренаж прийоми: натиснення, стискання в поєднанні зі звуковою 

гімнастикою. 

3.2. Фізична реабілітація при патології серцево - судинної системи 

Серцево-судинні захворювання, незважаючи на прогрес медичної науки у 

XXI ст., продовжують охоплювати широкі верстви населення різного віку. При 

цьому спостерігається тенденція до ураження все більш молодого, працездатного 

населення, що, безсумнівно, стає причиною росту економічних витрат у вигляді 

тимчасової втрати працездатності, зниження ділової активності й інвалідизації 

контингенту, який страждає на серцево-судинні захворювання.  

Патологія серцево-судинної системи займає перше місце серед причин 

смертності та інвалідизації населення України. Зокрема в Україні щорічно 
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реєструється 50-55 тисяч нових випадків інфаркту міокарду, спостерігається 

постійне зростання кількості хворих на гіпертонічну та ішемічну хвороби серця. 

Крім того, аналіз бази даних Cochran показує, що впровадження 

кардіореабілітації пацієнтам з ІХС знижує загальну смертність на 27%. Показники 

рандомізованого дослідження впливу фізичних вправ на пацієнтів з серцевою 

недостатністю (ExtraMatch) свідчать про зниження смертності при даній патології 

на 35%.  

Таким чином, впровадження фізичної реабілітації подовжує та покращує 

якість життя пацієнтів. 

Загальні завдання фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця (ІХС) 

– нормалізувати функціональний стан нервової системи; 

– покращити периферичну гемодинаміку; 

– посилити екстра коронарні фактори; 

– розвинути компенсаторні та пристосувальні можливості кровообігу; 

– нормалізувати окисно – відновні процеси в міокарді; 

– відновити тонус та силу скелетних м'язів; 

– підвищити  рівень функціональних можливостей організму;  

– стимулювати імунобіологічну реактивність організму; 

– покращити якість життя. 

Завдання фізичної реабілітації при окремих захворюваннях серцево- 

судинної системи: 

Ішемічна хвороба серця – патологія серця в основі якої лежить враження 

міокарду обумовлена недостатнім його кровопостачанням внаслідок 

атеросклерозу і виникаючими на цьому фоні тромбозом або спазмом вінцевих 

артерій серця. 

Таблиця 3.1Реабілітаційні групи для фізичної реабілітації пацієнтів з ІХС 

Група Характеристика Ріень фізичного 

навантаження 

максимального 

споживання кисню 

І Фізичні навантаження не викликають 

болю в серці 

60 – 75% 

 

ІІ Хворі з ХНК. Субмаксимальні 

навантаження викликають біль в ділянці 

серця, серцебиття, слабкість 

40 – 59% 

 

ІІІ Важкий перебіг з загостренням ХНК. 

При звичайному навантаження виникає 

біль в ділянці серця та задишка. 

26 – 39% 
 

ІV Атеросклероз 3ст.Легкі фізичні 

навантаження викликають біль в серці. 

25% 
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Тимчасові протипоказання до призначення фізичної реабілітації: 

– часті приступи стенокардії; 

– передінфарктний стан; 

– стійке порушення ритму і провідності серця; 

– негативна динаміка ЕКГ в період лікування; 

– тромбемболічні ускладнення; 

– гострі запальні захворювання та загострення супутніх хвороб. 

Стенокардія - це різновид ішемічної хвороби серця в основі якого лежить 

порушення коронарного кровопостачання, основним симптомом якого є больовий 

синдром. 

Завдання фізичної реабілітації при стенокардії: 

– покращити коронарний та периферичний кровообіг; 

– посилити скоротливу функцію міокарда; 

– економізувати діяльність міокарда з метою зниження потреби в кисню; 

– стимулювати екстракардіальні фактори кровообігу; 

– зменшити прогресування атеросклерозу; 

– запобігти розвитку таких ускладнень, як інфаркт міокарда, порушення 

ритму і провідності, недостатність кровообігу та інших; 

– зменшити прийом препаратів судинорозширювальної дії. 

Забезпечення реабілітаційної програми при ІХС 

Кінезітерапія: 

А) ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ; 

– самостійних занять; 

– лікувальної ходьби; 

– гідрокінезитерапії. 

Лікувальний масаж: 

– класичний; 

– сегментарно – рефлекторний; 

– точковий. 

Фізіотерапія: 

– вплив на вищі нервові центри: електросон – терапія, 

електрофорез; 

– вплив на периферичні ганглії: гальванізація, магнітотерапія; 

– вплив на серце: лазеротерапія, ДМХ – терапія; 

– вплив на системну та периферичну гемодинаміку: ДМХ – 

терапія; 

Б) Механотерапія: 

– велотренажери; 

– бігова доріжка; 

– степпери; 

– орбітрек. 
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– вплив на обмінні процеси: над венне лазерне опромінення крові,  

бальнеотерапія. 

Методичні рекомендації до фізичної реабілітації при стенокардії 

1.Ліжковий руховий режим:  

Завдання: запобігти проявам гіподинамії та підготувати пацієнта до 

розширення фізичної активності. 

ЛФК у формі ЛГ: 

– тривалість 5 -10 хв; 

– в.п. лежачи, лежачи – сидячи – лежачи; 

– комплекси ЛГ складаються із загальнорозвиваючих та дихальних  

   вправ у співвідношенні 1:2; 1:1; 

– статичні дихальні вправи; 

– вправи для мілких суглобів кінцівок; 

– ізометричні напруження великих м'язових груп нижніх кінцівок і 

   тулуба;  

– темп виконання вправ повільний. 

Критерії адекватності фізичного навантаження: 

– зростання пульсу не більш, ніж на 20 ударів;   

– зростання ЧД не більш, ніж на 6 – 9 рухів/хв; 

– підвищення систол. тиску на 20 – 40 мм рт. ст.,  

         діастоличного – на 10-12 мм рт. ст.; 

– уповільнення пульсу на 10 уд/хв; 

– зниження АД не більше, ніж на 10 мм рт. ст. 

Фізіотерапія: 

– інгаляції лужні; 

– лазеротерапія. 

Масаж: 

 масаж кінцівок (тривалість 5 – 10хв). 

2. Палатний руховий режим:  

Завдання: щадне тренування кардіо-респіраторної системи. 

ЛФК у формі: 

А) РГГ – тривалість 10 хв. 

Б) ЛГ: 

– тривалість 15 – 20 хв.; 

– в.п. сидячи, сидячи – стоячи – сидячи; 

– загально – розвиваючі та дихальні вправи 1: 2; 

 темп виконання вправ повільний з неповною амплітудою рухів. 

В) Лікувальна ходьба: 

– в межах палати з 5 – 10 м до 20 м за один раз; 
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– кількість залежить від стану пацієнта. 

Масаж: 

План проведення процедури: 

– масаж паравертебральної ділянки  D8 – D 1, C7 – C3;  

– масаж комірцевої ділянки, задньої та бічних поверхні шиї;  

– після зменшення гіперестезії та напруження м’язів спини і шиї 

масажуємо передню та бічну поверхні грудної клітки – зліва; 

– масаж лівої верхньої кінцівки (темп виконання повільний, 

переривчасті та інтенсивні прийоми протипоказані, внутрішня поверхня 

лівого плеча масажується обережно, щоб не викликати нападу стенокардії); 

– масаж нижніх кінцівок (положення на спині, при набряках 

спочатку проводять відсмоктувальний масаж); 

– тривалість 15 хв. 

Фізіотерапія: 

 електросон терапія, гальванізація, лазеротерапія. 

3. Вільний руховий режим:  

Завдання: адаптувати серцево-судинну систему до поступового збільшення 

фізичних навантажень, розширити рухову активність, підготувати пацієнта до 

побутових навантажень. 

ЛФК у формі: 

А) РГГ; 

Б) ЛГ  

 в.п. сидячи, стоячи, в русі; 

 включати в комплекс вправи для всіх м'язових груп складніші за 

формою і координацією порівняно з попереднім режимом; 

 вправи з легкими предметами, гімнастичними палицями, 

булавами, м'ячами, гантелями 0,5 кг; 

 темп виконання - середній, амплітуда рухів – повна; 

 тривалість: 25 – 35 хв; 

В) Лікувальна ходьба 2 – 3 рази в день: 

– по коридору  від 150м до 200 м; 

– по східцях починаючи з 5 східців до 25 східців. 

Масаж 

За попередньою схемою збільшуючи інтенсивність та тривалість до 20хв . 

Фізіотерапія  

Максимально впливати на всі ланцюги патогенезу ішемічної хвороби серця. 

Контроль ефективності фізичної реабілітації при стенокардії: 

– покращення загального стану пацієнта; 
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– зниження або ліквідація приступів стенокардії; 

– позитивна динаміка реакції серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження; 

– стабілізація або поліпшення показників ЕКГ; 

– зменшення дози коронаророзширювальних препаратів. 

Гіпертонічна хвороба (ГХ) - хронічне захворювання,  що характеризується 

підвищенням артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст., симптомами ураження 

серця, мозку, нирок за умови виключення вторинних артеріальних гіпертензій. 

Таблиця 3.2 

Ступені ГХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі 

– нормалізувати процеси збудження і гальмування в корі головного 

мозку; 

– знизити тонус кровоносних судин; 

– покращити мозковий кровообіг; 

Категорії САТ ДАТ 

Оптимальний <120 <80 

Нормальний <130 <85 

Високий нормальний 130-139 85-89 

Гіпертензія:   

1 ступінь (м'яка АГ) 140-159 90-99 

2 ступінь (помірна АГ) 160-179 100-109 

3 ступінь (тяжка АГ) ≥180 ≥ 110 

Ізольована систолічна 

гіпертезія 

≥140 ≤90 

Відносні протипоказання до ФР 

при гіпертонічній хворобі 

 

– погіршення самопочуття; 

– загострення захворювання; 

– гіпертонічний криз; 

– напад стенокардії; 

– минущі порушення мозкового 

кровообігу. 

Абсолютні протипоказання до ФР 

при гіпертонічній хворобі 

 

– АТ понад 210/120 мм.рт.ст.; 

– ХНК ІІІ ст.; 

– гостра серцева недостатність; 

– важка ретинопатія; 

– важкі порушення серцевого ритму і 

провідності; 

– тромбоемболічні ускладнення. 

– аневризма серця; 

 некомпенсований цукровий діабет.  
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– активізувати кровообіг і обмін речовин в міокарді; 

– нормалізувати депресорну функцію нирок; 

– ліквідувати застійні явища; 

– запобігти розвитку ускладнень ГХ; 

– зменшити дозу гіпотензивних та інших фармпрепаратів. 

Забезпечення фізичної реабілітації: 

Кінезітерапія 

 

А) ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ; 

– лікувальної ходьби; 

– самостійних занять. 

Масаж 

– класичний; 

– сегментарно – рефлекторний 

Фізіотерапія  

– вплив на вищі нервові центри: електросон, лікувальний електрофорез; 

– стимуляція периферичних вазо депресорних механізмів: ДДТ на  

                    комірну та синокаротидну ділянку, СМС – на проекцію нирок; 

– вплив на ниркову гемодинаміку: УЗТ, індуктотермія, магнітотерапія,  

                  СМС – терапія, гальванізація на проекцію нирок; 

– методи загальної дії: лазеротерапія, гальванізація за Вермелем,  

                  за Щербаком,  магнітотерапія,гідро – та бальнеотерапія.  

 

Методичні рекомендації до фізичної реабілітації  

при гіпертонічній хворобі ІІ ст. 

Ліжковий руховий режим 

Завдання: запобігти проявам гіподинамії, підготувати пацієнта до 

розширення фізичної активності. 

ЛФК у формі: 

РГГ  

ЛГ: 

– в.п. лежачи на спині з високо піднятим узголів'ям і сидячи  

   в ліжку; 

– комплекси складаються із загальнорозвиваючих та дихальних  

   вправ у співвідношенні 1:1; 

– включають вправи для м'язів кінцівок, грудної клітки і живота,  

    шиї, повороти голови; 

Б) Механотерапія: 

– велотренажери; 

– бігова доріжка; 

– степпери; 

– орбітрек. 
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– темп виконання – повільний, амплітуда рухів у суглобах –  

   неповна, кількість повторень вправ 3-6 разів; 

– тривалість заняття 10-12 хв. 

Масаж 

Масаж н\кінцівок (зменшити застійні явища, знизити збудливість нервово – 

в’язевого апарату судинної стінки, активувати екстра коронарні фактори 

кровообігу). 

Тривалість процедури до 10хв. 

Фізіотерапія: 

– інгаляції лужні; 

– магнітотерапія на шийно – грудний відділ. 

Палатний руховий режим  

Завдання: адаптувати пацієнта до ходьби та збільшення фізичного 

навантаження, тренувати вестибулярний апарат. 

ЛФК у формі: 

1. РГГ 

2. ЛГ 

– в.п. лежачи, сидячи і стоячи; 

– співвідношення загальнорозвиваючих і дихальних  вправ 2:1 і 

3:1; 

– вправи для середніх і великих м’язових груп; 

– вправи на координацію і тренування вестибулярного апарату; 

– темп виконання вправ – середній, амплітуда рухів у суглобах - 

неповна, кількість повторень вправ 6- 8разів; 

– тривалість 15 – 25 хв. 

3. Лікувальна ходьба: 

– в межах палати від 50м до 100м в день. 

Масаж 

План проведення процедури: 

– масаж паравертебральних ділянок: Д5 – Д1, С7 – С1;  

– масаж комірна ділянки; 

– масаж волосистої частини голови; 

– масаж живота. 

Тривалість процедури 10 – 15хв.  

Фізіотерапія: 

– гальванічний комір за Щербаком; 

– електросон терапія; 

– лазеротерапія; 

– магнітотерапія. 
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Вільний руховий режим  

Завдання: розширити рухову активність пацієнта, адаптувати до побутових 

та виробничих навантажень 

ЛФК у формі: 

1. РГГ 

2. ЛГ 

– в.п. стоячи; 

– заняття індивідуальне або малою групою; 

– темп виконання вправ – середній, амплітуда рухів у суглобах - 

повна, кількість повторень повторення вправ 8 – 12 раз; 

– доповнити комплекс спеціальними вправами на рівновагу, 

дихальні вправи з вольовим обмеженням легеневої вентиляції; 

– тривалість заняття 25 – 35 хв. 

3. Лікувальна ходьба: 

– темп повільний та середній; 

– в межах лікарні від 200м до 1500 м. 

Масаж 

– план виконання процедури той же; 

– інтенсивність поступово збільшити; 

– тривалість 15 – 25 хв. 

Фізіотерапія  

Рекомендації: максимально впливати на всі ланцюги патогенезу. 

Контроль ефективності фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі ІІ ст:  

– покращення загального стану пацієнта; 

– нормалізація АТ; 

– зменшення проявів серцевої недостатності. 

 

3.3. Фізична реабілітація при патології периферичних судин 

Варикозна хвороба - це патологічне розширення вен, яке характеризуються 

збільшенням їх діаметру і довжини, що в результаті призводить до зміни венозних 

стовбурів.  

На сьогоднішній день варикозна хвороба є широко поширеною патологією, 

причому жінки хворіють частіше за чоловіків практично в 3 рази. 25−50 % 

дорослого населення страждає хронічною венозною недостат- ністю. У 75 % 

європейців віком 30−70 років діагностують телеангіоектазії та ретикулярні вени, у 

25−50 % – варикозні вени, у 10−15 % – важкий варикоз, у 1 % – венозні виразки. 

Прогноз при варикозному розширенні вен сприятливий для життя. Проте 

втрата або обмеження працездатності в стадії декомпенсації відзначається у 20−50 

% хворих. 
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Завдання фізичної реабілітації: 

– поліпшити венозний і лімфатичний відтік; 

– нормалізувати артеріальний приплив; 

– підвищити фізичну працездатність; 

– поліпшити периферичний кровообіг у нижніх кінцівках; 

– підвищити тонус вен; 

– підвищити ефективність "м'язових насосів"; 

– зменшити дистрофічні зміни в тканинах ураженої кінцівки. 

Забезпечення: 

– ЛФК; 

– фізіотерапія; 

– масаж. 

Методичні рекомендації до виконання реабілітаційної програми 

Протипоказання до призначення ЛФК: 

– тромбоз; 

– місцева запальна реакція. 

ЛГ у формі:  

– індивідуальні заняття, заняття; 

– групові заняття; 

– лікувальна ходьба. 

Методичні рекомендації ЛГ: 

а) вправи для нижніх кінцівок, що виконуються в положенні лежачи з 

горизонтальним і піднятим положенням ніг, з великою амплітудою рухів у 

тазостегнових і гомілковостопних суглобах;  

б) дихальні вправи з акцентом на збільшення амплітуди рухів діафрагми;  

в) вправи з опором для м'язів гомілки й стегна (з використанням гумових 

бинтів і стрічок); 

г) при трофічних розладах виключати вправи для г\с суглобу. 

д) лікувальна ходьба 

Тривалість заняття з ЛГ: 

– при початковій стадії - 30 хв.; 

– при декомпенсації - 10 – 20 хв в положенні лежачи (2-3 р вдень), 

Методичні рекомендації до лікувальної ходьби: 

1. Проста ходьба по спортивних килимках і м’якому килимі 5 хв. 

2. Ходьба з високим підняттям в колінних суглобах кінцівках по спортивних 

килимках і м’якому килимі 5 хв. 

3. Ходьба лижним кроком по спортивних килимках і м’якому килимі 5 хв. 

4. Ходьба на «носочках» по спортивних килимках і м’якому килимі 5 хв. 

5. Ходьба на п’ятках по спортивних килимках і м’якому килимі 5 хв. 
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6. Проста ходьба по спортивних килимках і м’якому килимі 5 хв. 

Загальна тривалість лікувальної ходьби   

– при початковій стадії варикозної хвороби  – 30 хв.; 

– при декомпенсації – 10 - 15 хв (2-3 р вдень), 

Фізіотерапія 

Завдання: 

– підвищити тонус венозної стінки; 

– покращити реологічні властивості крові; 

– прискорити флебо – та лімфо динаміку; 

– покращити трофіку тканин. 

1. Лімфодренуюча терапія:  

а\ низькочастотна магнітотерапія терапія «біжучим» магнітним полем. 

Рецепт призначення: 

Індукція магнітного поля  3 мТл № 2, 10 мТл  до 40 мТл 

Частота 10 – 100 імп\с 

Тривалість – 20 хв. 

Курс 14 процедур 

б\ лімфопрестерапія. 

2. Гіпокоагулюючі методи : НЛОК: 4 поля по 5 хв № 10 щодня. 

3. Репаративно – регенеративні методи: дарсонвалізація, ІЧ – лазер. 

Методичні рекомендації до масажу 

Завдання масажу: 

– нормалізувати функціональний стан нервової системи; 

– покращити крово і лімфо обіг; 

– покращити трофіку; 

– зменшити больовий синдром; 

– профілактика прогресування патології. 

Показання: 

Захворювання периферичних судин. 

Протипоказання: 

Місцевий масаж при 3 ст – підвищена готовність до спазму. 

План масажу при захворюваннях вен нижніх кінцівок 

План масжу: 

1. Масаж паравертебральних ділянок  S5-S1,  L5 – L1 Д12 – Д10) 

2. Масаж поперекового відділу хребта. 

3. Масаж сідничних ділянок. 

4. Масаж н\к при відсутності недостатності клапанного апарату та трофічних 

розладах. (розминання та переривчаста вібрація протипоказані) 

Тривалість 10 – 15 хв  
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Курс 10 процедур. 

Захворювання на цукровий діабет є одним з найпоширеніших. За оцінками 

ВООЗ, в світі налічується 347 млн хворих на цукровий діабет. В Україні 

наприкінці 2016 р. налічувалось понад 1,7 млн хворих. ВООЗ прогнозує, що кожні 

10–15 років відбуватиметься двократне збільшення хворих. Захворювання на 

цукровий діабет, боротьба з його ускладненнями та попередження захворювання є 

серйозною медикосоціальною проблемою світового рівня. Велика соціальна 

значимість фізичної реабілітації полягає в тому, що вона діє не лише 

симптоматично, а й може бути спрямована на окремі ланки патогенезу, що, в 

свою чергу запобігає ранній інвалідизації, обумовленої наявністю ускладнень 

діабету. Одним з ускладнень цукрового діабету є діабетична ангіопатія. 

Діабетична ангіопатія – це ускладнення цукрового діабету, яке 

проявляється враженням усіх судин в організмі людини. 

– мікроангіопатія – це враження мілких судин (частіше спостерігається у 

хворих молодого віку); 

– макроангіопатія – це враження крупних судин (частіше спостерігається у 

хворих після 40 років).  

Патогенез розвитку ангіопатій: 

Діабетична мікроангіопатія має типову патоморфологічну картину: 

потовщення базальної мембрани капілярів, проліферація ендотелію та 

відкладення в судині гліко-протеїдних комплексів. Патогномонічним для 

мікроангіопатії є зменшення або повна відсутність клітин, які регулюють тонус 

судин та товщину базальної мембрани. Таким чином, порушення їх функції веде 

до розширення просвіту капілярів, гемостазу та підвищення проникливості судин. 

Наслідки ангіопатії: 

– зниження якості життя пацієнта; 

– зниження працездатності; 

– інвалідізації; 

– скорочення тривалості життя. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– нормалізувати рівень цукру; 

– покращити місцевий кровообіг у нижніх кінцівках; 

– запобігти трофічним розладам н\кінцівок; 

– запобігти гіпотонії м’язів н\к та сухожилкового апарату; 

– запобігти розвитку діабетичної ступні; 

– мотивувати пацієнта до виконання ІРП в домашніх умовах; 

– навчити контролювати фізичне навантаження під час занять. 

При складанні ІРП враховується: 

– форма клінічного перебігу цукрового діабету; 
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– стадія ангіопатії; 

– супутня патологія. 

Забезпечення реабілітаційної програми при діабетичній ангіопатії 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ; 

– механотерапії. 

Фізіотерапія: 

– нормалізація просвіту судин: магнітотерапія, СМС – терапія, 

ДДТ- терапія; 

– покращення кровообігу: магнітотерапія 

– покращення реологічних властивостей крові та посилення 

фагоцитозу: лазеротерапія; 

– підвищити загальний та місцевий імунітет. 

Масаж: 

–  сегментарно- рефлекторний; 

– масаж нижніх кінцівок. 

Методичні рекомендації до виконання реабілітаційної програми 

Обгрунтування ЛФК: 

– сприяє утилізації глюкози; 

– підвищує чутливість рецепторів до інсуліну; 

– посилюють дію інсуліну; 

– покращує кровопостачання тканин; 

– запобігає гіпотонії м’язів. 

При складанні комплексу ЛГ необхідно враховувати: 

а\ вікову категорію пацієнта, стадію ангіопатії нижніх кінцівок, наявність 

ретинопатії, нефропатії та ін.. 

б\ тривалість ЛГ: 

– І стадія - 30 – 40 хв; 

– ІІ стадія – 20-30 хв; 

– ІІІ стадія – 10- 15 хв; 

– декомпенсоана форма ЦД – 10- 15 хв. 

в\ частота занять – не менше 4 раз на тиждень. 

г\ запобігти розвитку гіпо – гіперглікемії (при показниках рівня глюкози в 

крові 5,5 ммоль\л –пацієнту необхідно поїсти, заняття проводиться через 1- 1,5 

год після їжі). 

д\ обов’язково включити вправи для запобігання плоскостопості. 

ж\ рекомендована дозована ходьба 1- 4,5 км; 

з\ включати заняття на велотренажері, на «Орбітреку», біговій доріжці. 
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Обгрунтування масажу: 

– покращує кровообіг в м’язах н\к; 

– укріплює зв’язковий апарат; 

– запобігає розвитку артропатій; 

– покращує провідність нервового імпульсу. 

План масажу  

1. Масаж паравертебральних ділянок ( S5 –S1;  D12 – D10; 

2. масаж попереково – крижової ділянки; 

3. масаж сідниць; 

4. масаж гребнів клубових кісток та реберних дуг; 

5. масаж н\ к при відсутності недостатності клапанного апарату та 

трофічних розладах (розминання та переривчаста вібрація протипоказані). 

Тривалість 10 – 15 хв  

Курс 10 процедур 

Облітеруючі захворювання артерій (облітеруючий атеросклероз, 

облітеруючий ендартеріїт) розвиваються в результаті змін в будові стінки артерій. 

Ці зміни сприяють звуженню просвіту судини, а утворюються в ньому тромби 

роблять його повністю непрохідним для крові. 

Завдання фізичної реабілітації: 

– покращити периферичний кровообіг; і  

– нормалізувати обмінні процеси в уражених кінцівках; 

– сприяти розвитку колатералей; 

– відновити повноцінну регуляцію кровообігу; 

– зміцнити загальний стан пацієнта. 

Забезпечення фізичної реабілітації: 

– ЛФК; 

– фізіотерапія; 

– масаж. 

Методичні рекомендації до впровадження фізичної реабілітації 

ЛФК у формі ЛГ 

Мета ЛГ: 

– покращити функціональний стан серцево-судинної системи; 

– покращити периферичний кровообіг; 

– підвищити працездатність м’язів; 

– сприяти розвитку колотералей; 

– запобігти ангіоспастичним реакціям. 

Протипоказання до призначення ЛГ: 

– гострий тромбоз судин; 

– мігруючий тромбофлебіт, гангрена. 
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Застосовуються спеціальні гімнастичні вправи для ніг - динамічні, з 

розслабленням і дозованим зусиллям м'язів лежачи і сидячи, в чергуванні з 

різними видами ходьби, дихальні та загальнозміцнювальні вправи для корпуса і 

здорових кінцівок. Рекомендується часта зміна вихідних положень (лежачи, 

сидячи і стоячи) з метою поліпшення кровообігу в ногах. Слід уникати тривалих 

статичних напружень м'язів ніг. Корисні дозовані пішохідні і лижні прогулянки, 

веслування і плавання в теплій воді. Дозування вправ залежить від ступеня 

судинно-трофічних розладів кінцівок і ураження судин інших органів 

(коронарних, мозкових).  

Фізіотерапія 

Мета: 

– відновити кровообіг; 

– покращити реологію крові; 

– зміцнити організм пацієнта. 

Рекомендовані процедури: 

– дарсонвалізація н\к, магнітотерапія, лазеротерапія, гіпербарична 

оксигенація. 

Масаж 

Мета призначення: 

– нормалізувати функціональний стан нервової системи; 

– покращити крово- і лімфообіг; 

– покращити трофіку тканин; 

– зменшити больовий синдром; 

– профілактика прогресування патології. 

Протипоказання: 

Масаж нижніх кінцівок протипоказаний при 3 ст хвороби, оскільки 

спостерігається  підвищена готовність судин до спазму. 

План масажу при захворюваннях артерій нижніх кінцівок 

1. Масаж паравертебральних ділянок ( S5 –S1;  D12 – D10) – положення 

пацієнта на животі; 

2. Масаж попереково – крижової ділянки; 

3. Масаж сідниць; 

4. Масаж гребнів клубових кісток та реберних дуг; 

5. Масаж н\ к вибірково. 

 

3.4. Фізична реабілітація при патології травної системи 

Важливість фізичної реабілітації гастроентерологічних хворих зумовлена як 

значною поширеністю цієї групи захворювань, так і схильністю їх до хронічного 

рецидивуючого перебігу, що призводить до тривалої, а нерідко і стійкої втрати 
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працездатності. Слід відмітити, що на сьогодні в системі охорони здоров'я вже 

складається етапна система реабілітації хворих на гастроентерологічну патологію. 

Хвороби органів травлення дуже поширені. Вони характеризуються 

хронічним рецидивуючим перебігом, схильністю до прогресування та 

виникненням ускладнень, часто є причиною тимчасової та стійкої втрати 

працездатності.  

Статистика стверджує, що в розвинених країнах близько 95% населення в 

тій чи іншій мірі потребує регулярного спостереження у гастроентеролога. Серед 

дорослого населення України зареєстровано майже 7 млн. випадків захворювань 

органів травлення в тому числі з діагнозом, встановленим вперше в житті 857 

тисяч. 

Провідні місця в структурі поширеності даного класу хвороб в Україні 

залишають за собою гастрити та дуоденіти (24,3%), холецистити, холангіти 

(19,8%), виразка шлунка та 12-палої кишки (14,9%), хвороби підшлункової залози 

(11,5%), хронічні гепатити (5%). 

Тому сьогодні одним із найактуальніших завдань гастроентерології, поряд 

із своєчасною діагностикою та вдосконаленням методів традиційного лікування, є 

повноцінна реабілітація хворих із патологією органів травлення на різних етапах 

реабілітації. 

Загальні завдання фізичної реабілітації при захворюваннях 

травної системи 

При захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) 

спостерігаються зміни рухової, секреторної та усмоктувальної функцій. 

Патологічні процеси в різних відділах травного апарату перебувають у 

найтіснішому взаємозв’язку між собою й зумовлені порушенням нервової 

регуляції. 

– нормалізувати процеси збудження та гальмування в корі головного мозку; 

– посилити вегетативну регуляцію функцій органів травної системи; 

– підвищити  рівень функціональних можливостей організму;  

– стимулювати імунобіологічну реактивність організму; 

– подовжити стадію ремісії; 

– нормалізувати психо – емоційний стан пацієнта; 

– покращити якість життя пацієнта. 

Загальні завдання фізичної реабілітації при окремих 

захворюваннях травної системи 

Хронічний гастрит – хронічне запалення слизової оболонки шлунку з 

подальшою перебудовою її структури і прогресуванням атрофії, порушенням 

моторної, секреторної та інкреторної функції. 
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За кислото утворюючою функцією хронічні гастрити поділяють на: 

– хр гастрит з підвищеною і нормальною секреторною функцією; 

– хр гастрит зі зниженою секреторною функцією. 

Завдання фізичної реабілітації при хр гастритах зі зниженою секреторною 

функцією: 

– зменшити больовий та диспепсичний синдром; 

– зменшити і ліквідувати запальні процеси у слизовій оболонці; 

– нормалізувати секреторну і моторну функцію шлунка; 

– покращити крово- і лімфо обіг в органах черевної порожнини. 

Забезпечення фізичної реабілітації 

ЛФК у формі: 

– РГГ; 

– ЛГ; 

– самостійні заняття. 

Методичні рекомендації до проведення ЛГ при гастриті зі зниженою 

секреторною функцією: 

– призначають ЛГ за 1,5–2 год до прийому їжі і за 20–40 хв до пиття 

мінеральної води; 

– вихідні положення визначаються клінічними симптомами (при виражених 

симптомах - лежачи на спині, напівлежачи, сидячи; при помірно виражених 

симптомах – також стоячи, у ходьбі; при ремісії хвороби – лежачи на животі); 

– статичні та динамічні дихальні вправи;   

– загальнорозвиваючі вправи з невеликою кількістю повторень згідно з 

руховим  режимом;  

– включають спеціальні вправи для м’язів черевного пресу. 

Самостійні заняття – дозована ходьба з ускладненим видихом, яка 

виконуються через 1,5 – 2 год після прийому їжі. 

Методичні рекомендації до проведення ЛГ при гастриті з нормальною або 

підвищеною секреторною функцією: 

– призначають ЛГ за 15–20 хв до прийому їжі або через 2 год після прийому 

їжі; 

– темп виконання вправ – повільний; 

– дихальні вправи поєднують з вправами на розслаблення м’язів черевного 

пресу; 

– поступово включають вправи з більшим навантаженням для середніх і 

великих м’язових груп із значною кількістю повторень, махові  рухи, вправи з  

предметами; 

– навантаження на м’язи черевного пресу постійно обмежувати (для 

зменшення секреції шлункового соку). 
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Масаж  

Завдання: 

– нормалізувати функціональний стан ЦНС; 

– нормалізувати моторну і секреторну функцію шлунка. 

– Положення пацієнта: сидячи та лежачи. 

Тривалість – 15 - 20 хв. 

План проведення масажу 

1. Масаж сегментарно – рефлекторних ділянок – D9 – D5, С7 – С3; 

2. Масаж лівої лопатки та між лопаткової ділянки (зона точкової 

болючості). 

3. Масаж найширшого та трапецієвидного м’язів спини. 

4. Масаж комірцевої ділянки. 

5. Масаж передніх ділянок грудної клітки. 

6. Масаж передньої черевної стінки. 

7. Масаж черевного сплетіння. 

8. Масаж шлунка. 

Звернути увагу! Переривчаста вібрація у вигляді пунктування та 

легенького поплескування у ділянці шлунка показана 

лише при його атонії та зниженій секреторній активності. 

Фізіотерапія 

а\ при гастритах зі зниженою секреторною функцією: 

Мета: 

– підвищити секреторну активність шлунка; 

– зменшити диспепсичний синдром; 

– нормалізувати моторну функцію шлунку. 

Рекомендовані процедури: 

– лікувальні грязі, парафіно – озокеритові аплікації на надчеревну і 

сегментарно – рефлекторну ділянку: температура 38-42 В° С,  20 хв (знеболююча, 

трофічна дія, стимулює секреторну функцію шлунка); 

– газові ванни (покращують моторну функцію шлунка та кишечника); 

– гальванізація проекції шлунку – катод на проекції шлунка, анод на 

нижньогрудний верхньо поперековий відділ хребта, сила струму 10мА, тривалість 

20хв  – стимулює секреторну функцію; 

– синусоїдальні модульовані або діадинамічні струми на проекцію шлунка, 

стимулююча методика (підвищується трофічна та секреторна функція шлунку); 

– УФ – опромінення передньої черевної стінки та спини полями, 1 – 2 б\д, 

курс 5 процедур. 

б\ при гастритах з підвищеною секреторною функцією: 

 



67 
 
 
 

Мета: 

– знизити секреторну активність шлунка; 

– зменшити диспепсичний синдром; 

– нормалізувати моторну функцію шлунку 

Рекомендовані процедури (див. виразкову хворобу шлунка) 

 

Виразкова хвороба шлунку - хронічне рецидивуюче захворювання, при 

якому в результаті порушення нервової та гормональної регуляції і розладів 

шлункового травлення утворюється пептична виразка шлунку або 

дванадцятипалої кишки. 

Завдання фізичної реабілітації при виразковій хворобі шлунку і 12 палої 

кишки: 

– нормалізувати нервово – гуморальну регуляцію роботи шлунку; 

– зменшити больовий синдром; 

– посилити імунологічну реактивність до інфекційного фактору; 

– покращити кровообіг, окисно-відновні процеси, зменшити і ліквідувати 

місцеві запальні явища; 

– стимулювати трофічні і репаративні процеси у шлунку і 12 палій кишці; 

– усунути порушення функцій травного апарату, що виникає при виразковій 

хворобі. 

Забезпечення фізичної реабілітації 

Ліжковий руховий режим:  

Завдання: 

– посилити гальмівні процеси в ЦНС; 

– зменшити больовий синдром, запобігти проявам гіподинамії. 

Забезпечення: 

ЛФК у формі ЛГ  – показана з 2 – 4 дня госпіталізації. 

Методичні рекомендації до призначення фізичних вправ:  

– статичні дихальні вправи (підсилюють процеси гальмування в корі 

головного мозку); 

– прості гімнастичні вправи для малих і середніх м’язових груп із 

невеликою кількістю повторень у положенні лежачи і сидячи; 

– виключити вправи для м’язів черевного преса і будь-які вправи, що 

призводять до підвищення внутрішньочеревного тиску (посилиться больовий 

синдром). (див. рекомендований комплекс №) 

– тривалість заняття – 15хв 

Фізіотерапія: 

– гальванізація шлунка (зменшується больовий синдром, знижується 

секреторна активність шлунку); 
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– лазеротерапія (підвищуються трофічні та репаративні процеси в слизовій 

шлунку та 12 – палої кишки); 

– магнітотерапія (трофічна та протизапальна дія). 

Масаж – протипоказаний при вираженому больовому синдромі в період 

загострення хвороби. 

Палатний руховий режим та його забезпечення: 

Завдання:  

– нормалізувати моторну та секреторну функцію шлунка; 

– підвищити трофічні та регенераторні процеси в слизовій оболонці; 

– посилити окисно – відновні процеси в організмі. 

Забезпечення: 

ЛФК: 

а\ РГГ 

б\ ЛГ  

– усі вправи виконуються з поступово зростаючим зусиллям для всіх 

м’язових груп (за винятком м’язів черевного преса), з неповною амплітудою, у 

повільному і середньому темпі; 

– вихідні положення — лежачи, сидячи, стоячи в упорі на колінах; 

– вправи для корпуса, що викликають напруження м’язів передньої 

черевної стінки, слід використовувати з великою обережністю; 

– допускаються короткочасні легкі та неповні повороти тулуба, 

піднімання  

– таза в положенні лежачи на спині при зігнутих ногах, піднімання 

грудної  

– клітки з опорою на лікті; 

– поступово (під суворим контролем больового синдрому) 

поглиблюється діафрагмальне дихання; 

– при уповільненій евакуаторній функції шлунка необхідно включати 

вправи лежачи на правому боці; 

– при помірній — на лівому боці; 

– виключаються повні розгинання, різкі повороти і нахили тулуба в 

боки, підняття і відведення прямих ніг, що призводять до підвищення 

внутрішньочеревного тиску; 

– тривалість заняття 20 – 35 хв. 

Фізіотерапія: 

– Аплікації парафіну на епігастральну ділянку та пупкову зону і хребет 

в межах сегментів Th6-Th9. Температура парафіну 50-52
0
С, тривалість процедури  

30-40 хвилин, щодня, 10-15 процедур (знеболююча, трофічна, проти спазматична 

дія). 
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– Електросон – частота імпульсів від 5 до 20 Гц, яку збільшують 

протягом курсу на 5 Гц через 2-3 процедури. На курс лікування 15-20 процедур 

(нормалізація стану ЦНС). 

– Синусоїдальні модульовані струми (СМС) – електроди 300 

см
2
 розміщають поперечно, один – на епігастральну ділянку та проекцію 

цибулини дванадцятипалої кишки, другий – на сегмент Th6-Th9. Режим змінний, 

І-ІV рід роботи по 3-4 хв, в другій половині курсу по 5-6 хв. Глибина модуляції  

протягом курсу зростає з 25 до 100%, частота модуляцій – 100 Гц. Процедури 

проводять через день, 10-15 на курс лікування (виражена знеболююча дія). 

– Низькочастотна магнітотерапія – має протизапальну дію, покращує 

мікроциркуляцію, стимулює процеси регенерації слизової оболонки навколо 

виразкового дефекту.  

– ДМХ-терапія на проекцію щитовидної залози, тривалість - 6 хв. 

щодня. Потужність 1,5 Вт, курс лікування - 15 процедур (для стимуляції процесів 

регенерації). 

– УВЧ-терапія - поперечне розміщення конденсаторних пластин на 

проекцію виразкового дефекту, зазор по 2-3 см. Нетеплова доза, тривалість10 

хвилин, через день, 8-10 процедур на курс лікування. Можна призначати 

імпульсне електричне поле УВЧ – потужність 6 Вт, тривалість імпульсу 2 мкс, 

експозиція 8-10 хвилин, через день, 10-12 процедур на курс (виражена 

протизапальна та трофічна дія). 

Масаж 

Мета: 

– нормалізувати нейрогуморальну регуляцію роботи ШКТ; 

– покращити функцію гладкої мускулатури шлунка і кишечника; 

– зміцнити м’язи черевного преса. 

Положення пацієнта: сидячи та лежачи. 

Тривалість – 8 – 10 хв. 

План проведення масажу: 

1. Масаж сегментарно – рефлекторних ділянок – D9 – D5, С7 – С3; 

2. Масаж лівої лопатки та між лопаткової ділянки (зона точкової 

болючості). 

3. Масаж найширшого та трапецієвидного м’язів спини. 

4. Масаж комірцевої ділянки. 

5. Масаж передніх ділянок грудної клітки. 

6. Масаж передньої черевної стінки. 

7. Масаж черевного сплетіння. 
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Звернути увагу! Міжлопаткова ділянка при виразковій хворобі шлунка 

масажується зліва, при виразковій хворобі 12 – палої 

кишки –справа. 

Вільний руховий режим  

Завдання:  

 знизити рухову активність шлунку і 12 – палої кишки; 

 знизити кислото утворюючу функцію шлунку; 

 забезпечити рівновагу між факторами захисту слизової оболонки та 

агресії; 

 розширити руховий режим. 

 

Забезпечення: 

ЛФК 

а\ РГ 

б\ ЛГ  

Методичні рекомендації до проведення ЛГ: 

– збільшити кількість загально розвиваючих вправ та їх повторень; 

– включити вправи для всіх м’язових груп з усіх вихідних положення; 

– поступово включити вправи з невеликими бтяженнями (до 1–1,5 кг), більш 

складні координаційні вправи (поєднання рухів в\к і н\к, в\к і корпуса), 

– дозована ходьба; 

–  прави в киданні та ловлі м’ячів, рухливі ігри; 

– вправ для м’язів черевного преса поєднати з дихальними і вправами в 

розслабленні; 

– періодичне максимальне діафрагмальне дихання; 

– інтенсивність навантаження – середня; 

– тривалість – 20 – 25 хв. 

Фізіотерапія  

До вище зазначених методів з метою закріплення досягнутого 

терапевтичного ефекту та з метою запобігання рецидиву захворювання додаються: 

– електрогрязелікування за допомогою постійного електричного струму. 

Грязеві мішечки розміщують над проекцією дванадцятипалої кишки і 

підключають до аноду, катод - та Th6-Th9. Щільність струму 0,02-0,03 мА/см
2
, 

тривалість 20 хв, на курс 8-10 процедур, через день. 

– Водолікування: 

– прісні ванни (37-39
0
С, тривалість 15-20 хв),  

– хвойні (150 мл екстракту на одну ванну),  

– йодобромні, хлоридно-натрієві (концентрація солі 20 г/л),  

– морські (2 пачки морської солі на одну ванну); 
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– лазеротерапія – застосовують над венне лазерне опромінення крові, 

лазеропунктуру, опромінення зон Захар’їна-Геда, сегментарних та 

рефлексогенних зон. Використовують низько енергетичний гелій-неоновий або 

інфрачервоний лазер, потужністю 5-20 мВт/см
2
.  

Масаж 

Збільшується тривалість процедури 20 – 25хв. 

До плану масажу додається масаж шлунка. 

Хронічний панкреатит (ХП) – це хронічний запальний стан, що зумовлює 

прогресуючі, незворотні зміни у паренхімі підшлункової залози (атрофію, фіброз) 

та поступовий розвиток екзокринної та ендокринної недостатності підшлункової 

залози 

Завдання фізичної реабілітації при хронічному панкреатиті: 

– нормалізувати нервово – гуморальну регуляцію роботи підшлункової 

залози; 

– зменшити больовий синдром; 

– покращити кровообіг, окисно-відновні процеси, зменшити і ліквідувати 

місцеві запальні явища; 

– стимулювати секреторну і екскреторну функцію залози; 

– усунути порушення функцій травного апарату, що виникає при хронічному 

панкреатиті. 

Забезпечення фізичної реабілітації: 

Ліжковий руховий режим  

Завдання: 

– посилити гальмівні процеси в ЦНС; 

– зменшити больовий синдром; 

– запобігти проявам гіподинамії. 

Забезпечення: 

ЛФК: 

ЛГ: 

– заняття проводяться з 2 – 4 дня госпіталізації; 

– призначаються статичні дихальні вправи (підсилюють процеси 

гальмування в корі головного мозку); 

– виконуються прості гімнастичні вправи для малих і середніх м’язових 

груп із невеликою кількістю повторень у положенні лежачи і сидячи; 

– виключити вправи для м’язів черевного преса і будь-які вправи, що 

призводять до підвищення внутрішньочеревного тиску (посилиться больовий 

синдром). 

– тривалість заняття – 15 хв. 

Фізіотерапія: 
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– гальванізація шлунка (зменшується больовий синдром, знижується 

секреторна активність шлунку); 

– лазеротерапія (підвищуються трофічні та репаративні процеси в слизовій 

шлунку та 12 – палої кишки); 

– магнітотерапія (трофічна та протизапальна дія) 

Масаж – протипоказаний при вираженому больовому синдромі в період 

загострення хвороби. 

Палатний руховий режим та його забезпечення: 

Завдання:  

– нормалізувати моторну та секреторну функцію шлунка; 

– підвищити трофічні та регенераторні процеси в слизовій оболонці; 

– посилити окисно – відновні процеси в організмі. 

Забезпечення: 

ЛФК: 

а\ РГГ 

б\ ЛГ  

– усі вправи виконуються з поступово зростаючим зусиллям для всіх 

м’язових груп (за винятком м’язів черевного преса), з неповною амплітудою, у 

повільному і середньому темпі; 

– вихідні положення — лежачи, сидячи, стоячи в упорі на колінах; 

– вправи для корпуса, що викликають напруження м’язів передньої 

черевної стінки, слід використовувати з великою обережністю; 

– допускаються короткочасні легкі та неповні повороти тулуба, 

піднімання  

– таза в положенні лежачи на спині при зігнутих ногах, піднімання 

грудної  

– клітки з опорою на лікті; 

– поступово (під суворим контролем больового синдрому) поглиблюється 

діафрагмальне дихання; 

– при уповільненій евакуаторній функції шлунка необхідно включати 

вправи лежачи на правому боці; 

– при помірній — на лівому боці; 

– виключаються повні розгинання, різкі повороти і нахили тулуба в 

сторони, підняття і відведення прямих ніг, що призводять до підвищення 

внутрішньочеревного тиску; 

– тривалість 20 – 35 хв. 

Фізіотерапія: 

– Аплікації парафіну, які накладають на епігастральну ділянку та пупкову 

зону і на хребет в межах сегментів Th6-Th9. Температура парафіну 50-52
0
С, 
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експозиція 30-40 хвилин, щодня 10-15 процедур (знеболююча, трофічна, проти 

спазматична дія). 

– Електросон –частота імпульсів від 5 до 20 Гц, яку збільшують протягом 

курсу на 5 Гц через 2-3 процедури. На курс лікування 15-20 щоденних впливів 

(нормалізація стану ЦНС). 

– Синусоїдальні модульовані струми (СМС) – прокладки розміром по 300 

см
2
 розміщають поперечно, одну – на епігастральну ділянку, проекцію цибулини 

дванадцятипалої кишки, другу – на хребті в межах сегментів Th6-Th9. Режим 

змінний, І-ІУ рід роботи по 3-4 хв, в другій половині курсу по 5-6 хв. Глибина 

модуляції  протягом курсу зростає з 25 до 100%, частота модуляцій – 100 Гц. 

Процедури проводять через день, 10-15 на курс лікування (виражена 

знеболююча дія). 

– Низькочастотна магнітотерапія – здійснює протизапальну дію, покращує 

мікро циркуляцію, стимулює процеси регенерації слизової оболонки навколо 

виразкового дефекту.  

– ДМХ-терапія на проекцію щитовидної залози, експозицією 6 хвилин 

щодня, потужність 1,5 Вт, на курс лікування 15 процедур (для стимуляції 

процесів регенерації). 

– УВЧ-терапія - поперечне розміщення конденсаторних пластин над 

проекцією гастродуоденального переходу або проекції виразкового дефекту, 

зазор по 2-3 см. Оліготермічна доза, експозицією 10 хвилин, через день, 8-10 

процедур на курс лікування. Можна призначати імпульсне електричне поле УВЧ 

– потужність 6 Вт, тривалість імпульсу УВЧ 2 мкс, експозиція 8-10 хвилин через 

день, 10-12 процедур на курс (виражена протизапальна та трофічна дія). 

Масаж 

Мета: 

– нормалізувати нейрогуморальну регуляцію роботи ШКТ; 

– покращити функцію гладкої мускулатури шлунка і кишечника; 

– зміцнити м’язи черевного преса. 

Положення пацієнта: сидячи та лежачи. 

Тривалість – 8 – 10 хв. 

План проведення масажу: 

1. Масаж сегментарно – рефлекторних ділянок – D9 – D5, С7 – С3; 

2. Масаж лівої лопатки та між лопаткової ділянки (зона точкової 

болючості). 

3. Масаж найширшого та трапецієвидного м’язів спини. 

4. Масаж комірцевої ділянки. 

5. Масаж передніх ділянок грудної клітки. 

6. Масаж передньої черевної стінки. 



74 
 
 
 

7. Масаж черевного сплетіння. 

Звернути увагу:Міжлопаткова ділянка при виразковій хворобі шлунка 

масажується зліва, при виразковій хворобі 12 – палої кишки 

– масажується справа. 

Вільний руховий режим: 

Завдання:  

– знизити рухову активність шлунку і 12 – палої кишки; 

– знизити кислото утворюючої функції шлунку; 

– забезпечити рівновагу між факторами захисту слизової оболонки та агресії; 

– розширити руховий режим. 

Забезпечення: 

ЛФК 

а\ РГ 

б\ ЛГ (див. рекомендований комплекс № ) 

Методичні рекомендації до проведення ЛГ: 

– збільшують кількість загально розвиваючих вправ та їх повторень; 

– включають вправи для всіх м’язових груп (щадять ділянку живота, крім 

різких рухів); 

– всі вихідні положення; 

– поступово включають вправи з невеликими бтяженнями (до 1–1,5 кг), більш 

складні координаційні вправи (поєднання рухів рук і ніг, рук і корпуса), 

– дозована ходьба; 

–  вправи в киданні та ловлі м’ячів, рухливі ігри; 

– вправ для м’язів черевного преса поєднуються з дихальними і вправами в 

розслабленні; 

– діафрагмальне дихання періодично здійснюється з максимальною 

глибиною4 

– інтенсивність навантаження – середня; 

– тривалість – 20 – 25 хв. 

Фізіотерапія  

До вище зазначених методів з метою закріплення досягнутого 

терапевтичного ефекту та з метою запобігання рецидиву захворювання додаються: 

– електрогрязелікування за допомогою постійного електричного струму. 

Грязеві мішечки розміщують над проекцією дванадцятипалої кишки і 

підключають до аноду та на хребті в межах сегментів Th6-Th9 (катод). Щільність 

струму 0,02-0,03 мА/см
2
, тривалість 20 хв, на курс 8-10 процедур через день. 

– водолікування - теплі прісні ванни (температура 37-39
0
С, експозиція 15-

20 хвилин), хвойні (150 мл екстракту на одну ванну), йодобромні, хлоридно-

натрієві (концентрація солі 20 г/л), морські (2 пачки морської солі на одну ванну).  
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– лазеротерапія – застосовують внутрішньовенне лазерне опромінення 

крові, лазеропунктуру, опромінення зон Захар’їна-Геда, сегментарних та інших 

рефлексогенних зон. Використовують низько енергетичний гелій-неоновий або 

інфрачервоний лазер, потужністю 5-20 мВт/см
2
.  

Масаж 

Збільшується тривалість процедури 20 – 25хв. 

До плану масажу додається масаж шлунка. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В НЕВРОЛОГІЇ 

 

Інсульт посідає друге місце серед хвороб із фатальними наслідками, а також 

є найбільш поширеною причиною втрати працездатності. В Україні склалася 

вкрай небезпечна ситуація, оскільки щороку реєструється  понад 111 тисяч нових 

випадків інсульту, причому, третина цих випадків - у людей працездатноговіку. 

Соціально значущими є той факт, що лише 10 – 15% хворих після перенесеного 

мозкового інсульту повертаються до праці, а з 80% інвалідизованих 38,2% 

потребують стороннього догляду. Крім того, статистика інсульту в Україні має 

тенденцію до подальшого погіршення, тоді як у багатьох інших країнах ситуація 

суттєво покращується.  

Згідно з міжнародними рекомендаціями реабілітація пацієнтів, які 

перенесли інсульт, має починатися ще у найгостріший період хвороби та 

включати призначення препаратів і фізіотерапевтичних методів, спрямованих 

на покращання церебрального кровообігу, активізацію функцій головного мозку, 

профілактику повторних інсультів та корекцію порушених функцій. 

Тому на сьогодні гостро постає впровадження фізичної реабілітації, 

особливо на І етапі, оскільки відновлення рухових функцій найбільш повно 

відбувається до шести тижнів з моменту захворювання. 

 

4.1. Фізична реабілітація при мозковому інсульті 
Мозковий інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, який 

супроводжується осередковою і або загальномозковою симптоматикою і триває 

більше 24 годин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. 

Основні синдроми, які ведуть пацієнтів до інвалідності: 

– порушення рухових функцій: спастичний геміпарез або геміплегія, екстра 

пірамідальні порушення, атаксія); 

РАННІЙ 

ВІДНОВНИЙ 

РАННІЙ ВІДДАЛЕНИЙ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ 

ПІЗНІЙ 

ВІДНОВНИЙ 

до 6 тижнів до 3х місяців до року більше 2х 

років 
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– порушення зорових функцій (геміанопсія, звуження полів зору і т.д.); 

– епілептичні напади; 

– порушення психічних функцій (астенічний синдром, когнітивний дефект, 

деменція); 

– поєднання післяінсультних порушень з патологією інших систем. 

Загальні завдання фізичної реабілітації після перенесеного 

інсульту: 

– запобігти ускладненням гіпокінезії; 

– зниження спастичності; 

– розвиток активних рухів; 

– подолання патологічних синкінезій; 

– тренування стійкості в вертикальній позі; 

– удосконалення функції ходьби; 

– підвищення толерантності до фізичних навантажень; 

– навчання навичкам самообслуговування. 

Особливість фізичної реабілітації пацієнтів після інсульту: 

– максимально ранній початок реабілітації;  

– безперервність реабілітації;  

– оптимальна тривалість;  

– диференційоване застосування програм відновлюваної терапії. 

Технології рухової реабілітації: 

– традиційні, направлені на відновлення окремих рухів та функцій; 

– сучасні, направлені на тренування і відновлення певної рухової задачі  

– (task-oriented approach): використання бігучої доріжки з підтримуючою 

системою, використання комп’ютерних роботів-ортезів, які пасивно імітують 

крок – для відновлення рухової ф-ї нижньої кінцівки та СІ – терапія – для 

відновлення ф-ї верхньої кінцівки. 

 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

 

Лікування положенням – це корегуюче положення кінцівок протилежне позі 

Верніке – Мана 

Мета: 

– зменшити спастику м’язів; 

– запобігти розвитку контрактур; 

– запобігти розвитку того рухомості суглобів; 

– полегшити відновлення активних рухів в суглобах кінцівок. 
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Техніка укладки в положення лежачи на спині: 

1. Верхня кінцівка відводиться в горизонтальній площині на 30
0
 - 40

0 

доводячи до 90
0
 

2. Між тулубом і плечем розміщують валик або мішечок з піском. 

3. Пальці кисті розігнуті. 

4. Великий палець відведений. 

5. Кисть фіксується в даному положенні 

вантажем від 1 кг. 

6. Під колінний суглоб валик висотою 20 см. 

7. Ступня розігнута під кутом 90
0
 і фіксована 

лонгетою.                                                                                     Рис.4.2. 

8. Для запобігання супінації стегна і ступні – нижня кінцівка вздовж 

фіксована мішечком з піском. 

Техніка укладки в положення лежачи на 

здоровому боці: 

1. Голова знаходиться на одному рівні з 

тулубом. 

2. Верхня кінцівка під кутом дещо більше 90
0  

 

3. Пальці кисті випрямлені, великий палець відведений.     Рис.4.3. 

4. Нижня кінцівка зігнута в кульшовому та колінному суглобі. 

Пасивні вправи для паретичних кінцівок 

Мета: 

– зменшити парабіоз ділянок сусідніх з враженою ділянкою мозку; 

– активувати висхідні провідні шляхи; 

– покращити крово- і лімфо обіг в паретичних м’язах; 

– знизити підвищений тонус м’язів; 

– запобігти розвитку контрактур. 

Методичні рекомендації до призначення комплексу ЛГ: 

1. Заняття ЛГ починають з загально – розвиваючих та дихальних вправ: 

– активують кору великих півкуль; 

– покращують провідність нервових імпульсів по провідних шляхах; 

– стимулюють роботу серцево – судинної та дихальної системи; 

– запобігають ускладненням ШКТ; 

– підвищують обмін речовин. 

2. Підбір дихальних вправ залежить від рухового режиму: 

– суворий ліжковий режим: статичні дихальні вправи. 
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– розширений ліжковий режим: статичні та динамічні вправи в поєднанні з 

рухами в мілких суглобах здорових кінцівок в положенні лежачи, 

сидячи, стоячи.  

3. При виконанні пасивних вправ враховують: 

– починають вправи в гострий період при стабілізації вітальних функцій; 

– виконуються плавно, повільно, ізольовано в кожному суглобі, у всіх 

площинах; 

– амплітуда оптимальна, поступово збільшується без розяжіння 

гіпотонічних м’язів; 

– при виконанні руху, кінцівка приймає положення протилежне позі 

Верніке – Мана. 

– кількість повторень: 10 – 15 разів у кожному суглобі; 

– оптимальне положення пацієнта – лежачи на спині; 

– вправи починаються з великих суглобів. 

Активні вправи для паретичних кінцівок 

Завдання: 

– знизити підвищений тонус в паретичних кінцівках; 

– відновити рух в ослаблених м’язових групах; 

– покращити реципрокну іннервацію; 

– запобігти формуванню контрактур; 

– відновити ізольовані активні рухи в кінцівках. 

Методичні рекомендації: 

– підбір гімнастичних вправ підбирають за принципом «рука – довга», «нога – 

коротка»; 

– при відсутності активних рухів, необхідно стимулювати відповідні м’язи; 

– стимуляцію починають з пасивних рухів невеликої амплітуди з вольовим 

посилом пацієнта до здійснення руху; 

– пасивний рух повинен співпадати з напруженням відповідних м’язів; 

– на в\к стимулюють м’язи: розгиначі передпліччя, відвідні м’язи плеча, 

розгиначі кисті, розгиначі пальців, відвідні мязи пальців, супінатори передпліччя, 

м’язи плечового поясу; 

– на н\к стимулюють м’язи: згиначі гомілки, пронатори та відвідні мязи 

стегна, розгиначі та пронатори ступні; 

– починати стимуляцію мязів в\к необхідно з 3-х голового мязу, н\к – зі 

згиначів гомілки; 

– кількість повторень 3 – 6 раз по 2-3 підходи; 

– для зменшення тонусу в паретичних кінцівках необхідно щоб голова була 

розігнута і відведе в сторону протилежну паретичним кінцівкам; 
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– активація рухів проводиться в наступному порядку: пасивно за допомогою 

інструктора, активно і з супротивмо; 

– відновлення активних рухів в пальцях необхідно починати з великого 

пальця: відведення, розгинання. Репозиція; 

– чим більше виражена поза Верніке – Мана, тим необхідна більша площа 

опори: лежачи, сидячи, стоячи. 

Масаж 

Мета: 

– запобігти ускладненням зумовлених гіподинамією; 

– знизити рефлекторну збудливість спастичних м’язів; 

– послабити м’язові контрактури; 

– активувати розтягнуті м’язи; 

– зменшити синкінезії; 

– сприяти відновленню рухової функції; 

– покращити координацію рухів. 

План масажу: 

1. Масаж починають зі здорових кінцівок. 

2. Масаж сегментарно – рефлекторних ділянок (для верхніх кінцівок D6 – 

D1; С7 – С3 ; для нижніх кінцівок S5 – S1; D12 – D8 

Методичні рекомендації: 

1. Масаж протипоказаний під час суворого ліжкового режиму. 

2. Перші процедури проводять переважно з профілактичною метою 

пролежнів, гіпостатичної пневмонії, порушення роботи кишечника; 

3. З 3 – 4 процедури масажують здорові кінцівки: 

– починаю процедуру з проксимальних відділів кінцівки, де рефлекторна 

збудливість м’язів менша;  

– тривалість процедури 5 – 7 хв. 

4. З 5 – 6 процедури масажують паретичні кінцівки: 

– починають масаж з нижньої кінцівки, де збудливість дещо знижена; 

– перед масажем максимально розслабити паретичні м’язи; 

– масажні прийоми щадні; 

– прийоми диференційовані в залежності від тонусу м’язів; 

– спочатку масажують м’язи в яких тонус знижений; 

– кінцівки масажують по типу відсмоктую чого масажу; 

– тривалість 10 – 15 хв; 

– критерії адекватності масажу – відсутність підсилення м’язового тонусу та 

появи синкінезій. 
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5. З 7-9 процедури включають масаж спини, поперекового відділу 

хребта, сідниць у положенні пацієнта на здоровому боці, поступово включаючи 

масаж грудної клітки. 

6. При повороті на живіт виконують масаж сегментарно – рефлекторних 

ділянок (для верхніх кінцівок D6 – D1; С7 – С3 ; для нижніх кінцівок S5 – S1; D12 – 

D8). 

Фізіотерапія 

1. Магнітотерапія (магнітолазеротерапія): 

– покращує кровопостачання мозку; 

– зменшує набряк; 

– покращує трофічні процеси в тимчасово інактивованій ділянці 

головного мозку. 

2. При тромбозі судин головного мозку призначають еуфілін – 

електрофорез за Вермелем. 

3. Нервово- м’язова електростимуляція м’язів розгиначів кисті та 

пальців. 

4. Надвенне лазерне опромінення крові (НЛОК). 

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 

Відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу при ішемічному інсульті 

пацієнти повинні бути мобілізовані якомога раніше і якомога частіше, переважно 

впродовж 24 годин від початку інсульту, якщо не має протипоказань. 

1. Нестабільний стан серцевої діяльності або функції інших органів. 

2. Систолічний тиск <110 мм.рт.ст. або >220 мм.рт.ст 

3. Сатурація кисню <92% 

4. ЧСС в спокої <40 або >110 уд.за хв. 

5. Температура тіла >38.5° 

Впродовж перших 3 діб після розвитку інсульту перед кожною мобілізацією 

пацієнта необхідно контролювати артеріальний тиск, сатурацію кисню і пульс. 

Алгоритм розширення рухового режиму 

1. Повороти пацієнта на бік  

– на здоровий бік; 

– на паретичний бік 

(Тривалість одноразового перебування на боку в перші дні не більше 15 – 20 

хв., зміна положень повинна проводитися через кожні 2 -3 години). 

2. Садити в ліжку з підголівником під кутом 45 – 70
0 
  

(тривалість одноразового перебування в положенні сидячи  20 – 30 хв.). 

3. Садити в ліжку з опущеними ногами. 

(тривалість від 5 -10 хв. до 20 – 30 хв., 3 -4 рази в день). 
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4. Самостійно переходити з положення сидячи в положення стоячи 

(в перші 2 -3 дні колінний суглоб паретичної нижньої кінцівки фіксувати 

накладанням еластичного бинта у вигляді вісімки). 

5. Послідовність відновлення навиків ходьби: 

а\ імітація ходьби зігнутими ногами в положенні лежачи; 

б\ імітація ходьби зігнутими ногами в положенні сидячи; 

в\ рівномірний розподіл маси тіла на кінцівки в положенні стоячи; 

(для збереження розігнутого положення паретичної в\к через здорове плече 

пацієнта одягається лямка шириною 5 – 7 см, а паретична в\к в розігнутому 

положенні опирається на лямку на рівні стегна. При високому тонусі мязів 

паретичної в\к або при виникненні синкінезій доцільно використовувати 

двухсегментну лонгету). 

г\ переступання з ноги на ногу; 

д\ кроки на місці; 

ж\ ходьба с межах палати при сторонній допомозі 

(послідовність: палиця – здорова н\к – паретична н\к) 

з\ ходьба коридором; 

і\ ходьба коридором з перепонами (переступити через бруски); 

ї\ ходьба по реабілітаційних сходах 

(вгору – спочатку здорова н\к, вниз – паретична н\к); 

й\ ходьба по східцях в межах одного поверху. 

1.Техніка повороту пацієнта на здоровий бік: 

– Самостійно або при сторонній допомозі пацієнт переміщає тулуб до краю 

ліжка в сторону паретичних кінцівок. 

– Паретичну верхню кінцівку, зігнуту в ліктьовому суглобі, покласти на 

груди. 

– Паретичну нижню кінцівку зігнути в колінному суглобі за допомогою 

здорової кінцівки. 

– Опираючись на здорову руку і ступню, помірно зігнутих ніг, повернутися на 

здоровий бік. Якщо пацієнт не може самостійно повернутися, йому необхідно 

допомогти, підтримуючи за плечі.  

2.Техніка самостійного переходу пацієнта з положення лежачи в положення 

сидячи:   

– Зігнуту здорову верхню кінцівку підкласти під тулуб. 

– Опустити ноги з ліжка (паретичну нижню кінцівку пацієнт опускає за 

допомогою здорової кінцівки). 

– Сісти, опираючись здоровою в\к на ліжко. 
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Рис.4.4 

3.Техніка самостійного переходу пацієнта з положення сидячи в положення 

стоячи: 

– В.п. сидячи, ноги зігнуті в колінних суглобах під гострим кутом, ступні на 

підлозі, здорова в\к опирається на край ліжка – виконується помірний нахил 

тулуба вперед з одночасним незначним підйомом тазу. 

– Пацієнт пересаджується на стілець, який стоїть боком до ліжка. 

– Опираючись здоровою рукою на спинку стільця, з підтримкою з боку 

паретичних кінцівок, пацієн встає зі стільця. 

– Стоячи з опорою пацієнт рівномірно розділяє масу тіла на обидві нижні 

кінцівки. 

– Переносить масу тіла з однієї кінцівки на іншу. 

Рекомендації до ІРП 

1. Рання реабілітація - це комплекс втручань спрямованих на 

профілактику ускладнень та ранню вертикалізацію та мобілізацію пацієнта.  

2. Період ранньої реабілітації починається з перших днів та триває 

перших 6 міс. захворювання. 

3. Стан всіх пацієнтів, які госпіталізовані з гострим інсультом повинен бути 

оцінений фахівцем з реабілітації (фахівцями МДК) якомога раніше (в перші 24 - 

48 год.) для призначення ІРП. 

4. Пацієнт після інсульту повинен займатися згідно з ІРП мінімум 1 годину з 

кожним фахівцем МДК, мінімум 5 разів на тиждень з урахуванням 

індивідуальних потреб і толерантності до навантажень. 

5. Для призначення індивідуальної реабілітаційної програми (ІРП) 

необхідно діяти за алгоритмом: 

– Обстеження для визначення функціональних порушень та обмежень. 
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– Прогнозування результатів реабілітаційного втручання. 

– Планування реабілітаційного втручання. 

– Проведення реабілітаційного втручання. 

– Перегляд ІРП. 

Таблиця 4.1. 

Критерії ефективності реабілітації післяінсультних пацієнтів 

 

 

4.2. Фізична реабілітація при розсіяному склерозі 

За даними ВООЗ, з-поміж усіх неврологічних захворювань основною 

причиною стійкої інвалідизації осіб молодого віку є саме розсіяний склероз. Через 

10 років від початку захворювання 30-37% хворих здатні пересуватися лише зі 

сторонньою допомогою, 50% мають труднощі у виконанні професійних 

обов’язків, понад 80% змушені змінити роботу. Через 15 років лише 50% хворих 

Група Рухові функції Загальний стан Самообслугову

вання 

Працездат- 

ність 

І Повне відновлення 

Скарги відсутні, 

збільшення 

толерантності до 

фізичних навантажень 

Відновлене в 

повному об’ємі 
Відновлена 

ІІ 
Практично повне 

відновлення 

Стабілізація 

основного 

захворювання, об’єм 

ходьби 5,5 км 

Відновлена 

практично 

повністю 

Відновлена 

ІІІ 

Відновний період - 

часткове 

покращення; 

резидуальний – 

замісні компенсації 

Скарги соматичного 

характеру відсутні 

Самообслугову

вання 

відновлене, 

обмежена 

побутова 

активність 

Не 

відновлюєть

ся 

ІV 

Відновний період - 

часткове 

покращення; 

резидуальний – 

замісні компенсації 

Скарги соматичного 

характеру відсутні 

Самообслугову

вання 

відновлене, 

обмежена 

побутова 

активність 

Не 

відновлюєть

ся 
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зберігають здатність працювати, обслуговувати себе і вільно пересуватися без 

сторонньої допомоги.  

Таким чином, зважаючи на прогресування хвороби, фізична реабілітація 

при РС може розглядатися лише, як підтримуюча реабілітація. 

Розсіяний склероз(РС) – хронічне, прогресуюче захворювання ЦНС, що 

проявляється розсіяною неврологічною симптоматикою внаслідок 

демієлінізуючого процесу і яке має в типових випадках ремітуючий перебіг. 

Типові прояви РС: 

1. Рухові розлади у вигляді пірамідного синдрому із слабкістю та 

спастичністю – 89-97 %. 

2. Атаксія – мозочкова, сеситивна, вестибулярна –62-74 %. 

3. Чутливі порушення: а) болі пароксизмальні по типу невралгії, 

хронічні дизестезії; б) сенситивна атаксія  – 72-74 %. 

4. Стовбурові симптоми – вестибулярні, дизартрія, ураження VІІ, V  – 

47-58 %. 

5. Зорові та окорухові розлад  – 42-52 %. 

6. Вегетативні розлади (тазові та сексуальні порушення) – 46-60 %. 

Мета реабілітації: 

– підтримувати функціональну незалежність пацієнта; 

– зберегти участь пацієнта в трудовій діяльності. 

Загальні завдання реабілітації: 

– адаптація до зростаючого неврологічного дефіциту; 

– профілактика вторинних ускладнень неврологічних дисфункцій; 

– покращити якість життя пацієнта за рахунок компенсації наслідків хвороби. 

Завдання реабілітації при показниках 

1,0 – 4,5 балів за шкалою Куртцке (пацієнти, у яких мобільність повністю 

збережена). 

– підтримка мобільності; 

– запобігання прогресуванню хвороби. 

Забезпечення фізичної реабілітації: 

ЛФК у формі ЛГ та механотерапії. 

Фізіотерапія – загально укріплюючи процедури. 

Масаж – загальний. 

Завдання реабілітації при показниках: 

5,0 – 7,0 балів за шкалою Куртцке (пацієнти, у яких мобільність знижена). 

– зберегти максимальний діапазон рухів; 

– зберегти оптимальну рівновагу пацієнтів у вертикальному положенні; 

– підтримувати максимальну активність протягом дня; 

– розвивати компенсаційні функції; 

– нормалізувати роботу органів малого тазу; 
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– покращити поступальний тонус в групах м’язів, які мають 

максимальне навантаження. 

Завдання реабілітації при показниках 

більше 7,0 балів за шкалою Куртцке (пацієнти, у яких мобільність відсутня). 

– запобігти ускладненням гіпокінезії; 

– запобігти розвитку контрактур; 

– стимулювати роботу органів малого тазу. 

Забезпечення реабілітаційної програми 

ЛФК у формі ЛГ  

Мета ЛГ: 

– формувати адаптивний руховий стереотип; 

– підвищити фізичну витривалість, силу та працездатність; 

– збільшити амплітуду рухів у суглобах; 

– нормалізувати тонус мязів. 

Рекомендована програма Medical Advisory Board, MAB 

ЛГ 45хв 2 р\день, 6 днів протягом 10 тиж. 

Іноваційні технології відновлення рухової функції: 

– Войта – терапія; 

– Бобат – терапія; 

– примусово-форсована методика відновлення рухів у в\к. 

ЛФК у формі механотерапії: 

 багатофункціональний апарат «Motomed-2» 

45хв 1 р\день- 5днів, протягом 14 днів. 

 тредміл- тренінг 

30 хв 1р\день, з перервою ч\з 10хв, 3 рази в тиждень протягом місяця. 

Контроль ефективності: 10м менше ніж за 60сек. 

Фізіотерапія: 

– лазеротерапія, ІЧ-лазер на стегново-пахові лімфовузли, 30хв №15, 

– для зменшення спастики, тазових розладів, зниження сенсорних  

      порушень; 

– ДМХ терапія на проекцію печінки, 10хв №10, 

– для збільшення рухової активності та зменшення хронічної втоми; 

– СМС – на н\шийну, с\грудну, н\грудну та на нижню частину живота, 

– для покращення рухової функції, нормалізації функції сечового міхура і 

прямої кишки. 

Іноваційні технології: 

 кріотерапія, для зниження гіпертонуса та больового синдрому. 
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Масаж: 

Іноваційна технологія: 

– сегментарно-рефлекторний масаж; 

– спеціальний релаксуючий масаж нижніх кінцівок. 

Методичні рекомендації: 

Положення пацієнта лежачи на животі, ноги злегка зігнуті в колінних 

суглобах (під гомілковостопними суглобами валик), для розслаблення м`язів 

спини - під живіт кладеться маленька подушка, руки розташовані уздовж тулуба, 

злегка зігнуті в ліктьових суглобах.  

Спочатку виконується кілька підготовчих погладжу рухів від п`яти до 

сідничноїої складки по задній поверхні ноги.  

Потім масажується підошва. Масажні рухи виконуються у напрямку від 

пальців до п`яти і включають наступні прийоми:  

– погладжування - площинне поверхневе і глибоке; 

– розтирання - спиралевидне і прямолінійне великими пальцями, 

греблеподібне, штрихування, пиляння; 

– розминання - поперечне, поздовжнє, натискання, зрушення, 

розтягування, стиснення; 

– вібрація - пунктування, рублення, поплескування, струшування. 

 

4.3. Фізична реабілітація при черепно – мозковій травмі 

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) та її наслідки займають одне з провідних 

місць в структурі неврологічної захворюваності та інвалідності. Травми головного 

мозку становлять за деякими даними до 40% (в більшості своїй від вуличного та 

побутового травматизму). Переважає контингент постраждалих у віці від 20 до 50 

років. При цьому необхідно враховувати величезний економічний і моральний 

збиток, який пов'язаний з втратою працездатності в результаті черепно-мозкових 

травм осіб молодого, найбільш працездатного віку. В Україні щорічно отримують 

ЧМТ близько 100–200 тис. осіб, серед яких 10 – 12% випадків закінчуються 

смертю, 19% отримують інвалідність і 47% - зниження працездатності. 

Таким чином, враховуючи поширеність та високі показники інвалідності від 

травматичної хвороби головного мозку, подальша якість життя пацієнта багато в 

чому буде залежати від ефективності реабілітаційних заходів, що проводять при 

тих чи інших наслідках ЧМТ. 

Че репно-мозкова  тра вма — стан, що виникає в наслідок травматичного 

ушкодження головного мозку, його оболонок, судин, кісток черепа і зовнішніх 

покривів голови.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Рис. 4.5. 

Таблиця 4.2. 

Тривалість реабілітації в гострому періоді ЧМТ 

Вид ЧМТ Термін реабілітації 

Струс головного мозку 2 тижні 

Забій головного мозку легкого ступеню до 3 тижнів 

Забій головного мозку середнього ступеню 4 – 5 тижнів 

Забій головного мозку важкого ступеню 6-8 тижнів 

Дифузне аксональне пошкодження 8 – 10 тижнів 

Стиснення головного мозку 3 – 10 тижнів 

 

Реабілітаційні завдання в гострому періоді: 

– створення максимально сприятливих умов для протікання рестуційно-

регенеративних процесів у головному мозку; 

– профілактика ускладнень з боку дихальної та серцево-судинної системи; 

– профілактика вторинних контрактур паретичних кінцівок. 

Забезпечення: 

– Пасивна дихальна гімнастика зі стимуляцією видиху (з першої доби 

після операції), тривалість 10 хв 2-4 рази на добу.ЛД 

– Динамічна дихальна гімнастика. 

– Лікування положенням (локальна і загальна методика на ортостолі). 

– Лікувальна гімнастика: загально зміцнюючи вправи та на відновлення 

рухових функцій. 

– Розширення рухового режиму під контролем стану серцево-судинної 

системи: сидіти, стояти, ходити (до кінця гострого періоду). 

– Масаж: класичний лікувальний(щадний),  

Клініко – реабілітаційні групи: 

І КРГ – пацієнти з легкою та середньою важкістю ЧМТ. 

Мета реабілітації: запобігти інвалідності пацієнтів у віддаленому періоді. 

 

 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ 

ВІДДАЛЕНИЙ ГОСТРІШИЙ ПРОМІЖНИЙ ГОСТРИЙ 

2 і більше 

років 

Від 2 до 6 

місяців 

Від 2 до 10 

тижнів 

Тяжкий стан 

пацієнта 
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Завдання: 

– досягнення повного регресу неврологічних і емоційно вольових 

порушень; 

– тренування серцево-судинної системи; 

– підвищення толерантності до фізичного навантаження; 

– повне відновлення соціально-побутової активності; 

– повне відновлення працездатності. 

Тривалість реабілітації: 12-20 днів. 

ІІ КРГ - пацієнти з легкою та середньою важкістю ЧМТ, у яких 

незначні прояви неврологічного дефіциту. 

Мета реабілітації: запобігти інвалідності пацієнтів у проміжному періоді. 

Завдання: 

– повне відновлення порушених функцій; 

– тренування серцево-судинної системи; 

– підвищення толерантності до загального фізичного навантаження; 

– повне відновлення соціально-побутової активності; 

– відновлення по можливості працездатності. 

ІІІ КРГ – важка ЧМТ або після нейрохірургічного втручання з 

вираженим неврологічним дефіцитом. 

Мета реабілітації: зменшити прояви інвалідності. 

Завдання: 

– адаптувати пацієнта до повсякденних фізичних навантажень; 

– зменшити ступінь проявів рухових посттравматичних порушень; 

– ліквідувати прояви артропатій; 

– повне відновлення самообслуговування; 

– відновлення побутової активності. 

ІV КРГ – пацієнти з прогресуючим неврологічним, вегетативним, 

гіпертензивними, вестибулярними розладами. 

Мета реабілітації: зменшити прояви інвалідності. 

Завдання: 

– стабілізація посттравматичної енцефалопатії; 

– адаптація до повсякденного побутового та фізичного навантаження; 

– зменшити прояви вестибулярного і гіпертензивного синдромів; 

– виробити замісних компенсацій; 

– адаптувати пацієнта до дефіцитарних синдромів; 

– купувати напади посттравматичної епілепсії. 
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Таблиця 4.2. 

Критерії ефективності реабілітації пацієнтів після ЧМТ 

КРГ Дезадаптуючий 

синдром 

Самообслуговування та 

побутова активність 

Працездатність 

І Повний регрес Повністю відновлена 

 

Відновлена 

ІІ Повний або значний 

регрес 

Відновлена Відновлена при 

раціональному 

працевлаштування 

ІІІ Частковий регрес Повністю відновлена, 

побутова активність 

дещо обмежена 

Не являється обов’язковим 

критерієм 

 

 

4.4. Фізична реабілітація при хребетно - спинномозковій травмі 

Хребетно спинно-мозкова травма – це механічне пошкодження хребта, 

ускладненене травмою спинного мозку або його корінців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.6 

 

І клініко – реабілітаційна група 

Хребтово спинно-мозкова травма з назначним пошкодженням спинного 

мозку (струс або забій легкого ступеню), функції спинного мозку не порушені або 

порушення не значне. 

Механізм реабілітації - реституція 

Мета реабілітації: 

Максимально повне відновлення та повернення до нормальної 

життєдіяльності. 

Завдання ФР: 

– сформувати м’язовий корсет; 

– відновити функціональну повноцінність хребта. 

Термін відновлення 3-4 тижні – 6-8 місяців. 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПЕРІОДИ 

РАННІЙ ГОСТРИЙ ВІДНОВНИЙ ПРОМІЖНИЙ 

після 3місяців 1-3 місяці 2-3доби  3доба – 

3 тижні 
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Забезпечення: 

ЛФК; 

Масаж 

Фізіотерапія 

Функціональне ортезування 

Критерії ефективності реабілітації: 

– повний регрес больового синдрому; 

– відновлення опорно – рухової функції хребта (відновлення 

безболісних рухів не менше 60% і добре сприйняття вертикального навантаження 

до 20кг); 

– відновлення самообслуговування та побутової активності; 

– пацієнти інтелектуальної праці – повне відновлення; 

– пацієнти важкої фізичної праці – тимчасове або постійне  

     працевлаштування. 

ІІ клініко – реабілітаційна група 

 - ХСМТ середньої тяжкості або тяжка на рівні нижньогрудного або 

поперекового відділу хребта. 

Механізм реабілітації:  

– реституція; 

– компенсація втрачених функцій. 

Мета реабілітації: 

Максимально повне відновлення незалежності в повсякденному житті, 

здатності до самообслуговування, та самостійній рухомості. 

Завдання ФР: 

– запобігти наслідкам гіпокінезії; 

– нормалізувати тонус м’язів; 

– укріпити м’язевий корсет; 

– відновити рухову функцію; 

– відновити роботу різних органів і систем; 

Термін відновлення 10-12 місяців 

Критерії ефективності реабілітації: 

– повний об’єм самообслуговування; 

– контроль функцій тазових органів; 

– відновлення рухової функції за допомогою фіксуючих апаратів; 

– рухомість в кріслі – візку; 

– трудова діяльність в індивідуальних умовах. 

ІІІ клініко – реабілітаційна група  

– ХСМТ середньої тяжкості або тяжка на рівні шийного або 

верхньогрудного відділу хребта. 
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Механізм реабілітації: 

– заміщення втрачених функцій; 

– прилаштування до дефекту. 

Мета реабілітації: 

Підтримка життєдіяльності та часткове відновлення незалежності в 

повсякденному житті. 

Завдання ФР: 

– запобігти ускладненням (пролежні, гіпостатична пневмонія); 

– запобігти розвитку контрактур; 

– нормалізувати тонус м’язів; 

– навчити керувати спастикою; 

– розвивати рухову активність; 

– поступове засвоєння замісних та цілеспрямованих рухів. 

Термін відновлення: 1,5 – 2 роки. 

Таблиця 4.3. 

Прояви травми спинного мозку 

С4 Штучне дихання 

С5 Згинання у ліктьових суглобах 

С6 Згинання у ліктьових суглобах, радіальне розгинання в п\з 

суглобі 

С7 Згинання і розгинання в л\суглобі, п\з суглобі та 

розгинання пал. 

С8 + згинання пальців 

Грудний відділ Парез і параліч нижніх кінцівок 

Тh3 –Th5 Парез дихальних мязів, порушення серцевої діялності 

Верхньо – середньо 

грудний  

Параліч м’язів спини 

Тh11 –Th12 Параліч м’язів черевного пресу 

Тh9 якщо вище – відновлення не можливе(згиначі стегна і 

розгиначі гомілки не відновлюють свою ф-ю) 

Поперекове 

потовщення  

В’ялий параліч н\к або дистальних відділів, порушення 

тазових органів 

S2 – S5 Найкраще відновлення функції н\к 
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Рис.4.7.  

 

Реабілітаційний діагноз ХСМТ: 

– пошкодження; 

– порушення функції; 

– порушення навичок; 

– порушення соціально-ролевої функції; 

– ближча мета реабілітації (7 днів); 

– віддалена мета (1 місяць -1 рік). 

Таблиця 4.4. 

Основні напрями застосування ЛФК 

№ Спрямування лікувальної дії  Методики 

1 Покращення функції серцево-

судинної та дихальної системи 

Кардіотренування, дихальна гімнастика 

2 Попередження атрофії м’язів і 

відновлення статичного та 

динамічного стереотипів шляхом 

збільшення загальної та локальної 

сенсомоторної аферентації 

PNF, Войта, Баланс, вправ на гнучкість, 

активна і апаратна вертикалізація, вправи 

на розвиток сили (класичне силове 

тренування, Де-Лорма), заняття на 

тренажерах 

3 Зниження підвищеного мязевого 

тонуса при спастичних паралічах 

Войта, Баланс, мікрокінезотерапія, 

етапна вертикалізація   

4 Стимуляція м’язів при в’ялих 

паралічах  

PNF, Баланс, тренування сили та 

гнучкості  

5 Ліквідація больового синдрому PNF, ПИР, ПРР, етапна вертикалізація 

6 Відновлення вегетативної 

регуляції  

Індивідуальне дозування та контроль 

інтенсивності заняття 
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7 Попередження гетеро топічної 

осифікації  

Адекватна вертикалізація, індивідуальне 

дозування інтенсивності, Баланс, PNF  

8 Відновлення тазових функцій  Тренування по Кегелю, ЛГ для м’язів 

промежини, тренування акта 

сечовиділення та дефекації  

 

Рекомендовані види лікувальної гімнастики 

– ЛГ (дихальні, загально-укріплюючі вправи, ; 

– аналітична; 

– ізометрична; 

– кінетична; 

– рефлекторна (метод Бобат, Кабат, Темпл-Фей); 

– коригуюча: інтенсивна та поступальна; 

– поступальна корекція; 

– функціонально-реорганізуюча; 

– компенсаторно-замісна; 

– механотерапія; 

– гідрокінезотерапія. 

Таблиця 4.5. 

Основні напрями застосування фізіотерапії 

№ Нап- 

рям 

Мета застосування Фізичний чинник 

 

 

 

 

1 

П
р
о

ф
іл

ак
ти

ч
н

и
й

 

Запобігання застійним та 

запальним явищам в 

дихальних шляхах  

Інгаляційна терапія, електростимуляція 

допоміжної дихальної мускулатури, 

вакуумна терапія, дренажний масаж 

грудної клітки 

Профілактика пролежнів, 

трофічних виразок 

Лазеротерапія, УФО, УВЧ,  

дарсонвалізація 

Профілактика контрактур Теплолікування, кріотерапія, 

електрофорез, СМС - терапія 

Покращення акту 

сечовиділення та дефекації  

Електрофорез, електростимуляція, ІЧ – 

опромінення, теплотерапія 

 

 

 

2 

П
ат

о
ге

н
ет

и
ч

н
и

й
 Протинабрякова, 

протизапальна , покращення 

мікроциркуляції в 

патологічному сегменті 

 Електрофорез, УВЧ, УФО, індуктотермія, 

магнітотерапія, парафіно – озокерито 

терапія, 

Стимуляція аферентної 

імпульсації 

 Пресо терапія , вібротерапія, баротерапія  
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Методичні рекомендації до застосування масажу 

1. Класичний лікувальний масаж – призначається з перших днів травми після 

стабілізації стану пацієнта, тривалість поступово зростає, виконується 2 -3 

рази на день. 

2. Сегментарний масаж доцільний при розладах функції тазових органів: 

– при спастиці кишечника та сечового міхура – поверхневе та глибоке 

погладжування за годинниковою стрілкою; 

– при атонічному стані – додають розтирання та розминання, вібрацію, 

струс тазу – в поперечному та прокольному напрямках. 

3. Точковий масаж. 

4. Апаратний масаж: 

– при атонії сечового міхура – вібромасаж  надлобкової ділянки; 

– при атонії кишечника – вібромасаж попереково- крижової ділянки. 

Таблиця 4.6. 

Терміни розширення рухової активності 

№ Рухи Після травми 

1 Повороти в ліжку зі сторонньою допомогою  7-10 день 

2 Самостійний поворот в ліжку  1,5 – 2 місяць 

3 Бокові згинання тулуба  2 місяць 

4 Тренування на ортостенді до 75
0
 2-3 місяць 

5 Переведення у вертикальне положення на ортостенді 3 -4 місяць 

6 Стояння в апаратах з брусками 4-5 місяць 

7 Сидіти з опорою 5 місяць 

8 Різнопланові рухи н\к у вертикальному положенні 5-6 місяць 

9 Відпрацювання елементів кроку 6-8 місяць 

10 Вільне сидіння 7-8 місяць 

Відновлення проведення 

нервового імпульсу 

Електрофорез прозерину, низькочастотна 

магнітотерапія 

 

 

 

 

3 

С
и

м
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и

ч
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и
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Стимуляція активності м’язів 

при в’ялих парезах 

Електрофорез, електростимуляція мязів 

Нормалізація тонусу м’язів 

при спастичному парезі 

Електрофорез, теплолікування, 

електростимуляція м’язів антагоністів 

Відновлення регуляторно-

трофічної функції спастичних 

м’язів 

Низькочастотна магнітотерапія, 

сірководневі ванни, аплікації лікувальної 

грязі 

Боротьба з проявами 

симпатичного гангліоніту 

Ультразвук, УВЧ, електрофорез, СМС- 

терапія 
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11 Ходьба в апаратах з брусками 8-10 місяць 

12 Стояти з коліноупором 10-12 місяць 

13 Самостійна ходьба  12 місяць 

 

Критерії ефективності реабілітації: 

Забезпечення елементів незалежності від оточуючих в повсякденному  

житті. 

 

РОЗДІЛ 5 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ 

 

Травматизм - серйозна медико-соціальна проблема сучасності. Серед 

причин летальності травми займають 3-тє місце, поступаючись лише серцево-

судинним та онкологічним захворюванням, а в осіб молодого віку є її провідною 

причиною. В останні десятиріччя  спотерігається зростання кількості множинних 

та поєднаних травм серед найбільш працездатної частини населення. Дослідження 

показують, що найбільш багаточисельною групою хворих, які потребують 

комплексного відновного лікування, є хворі із наслідками травм опорно-рухового 

апарату. Серед цих хворих більше 90 % складають хворі із ізольованими 

пошкодженнями хребта, тазу, нижніх та верхніх кінцівок і близько 10 % - із 

множинними пошкодженнями опорно-рухового апарату. 

Особливістю травматизму є не тільки його широка поширеність, але й тяжкі 

наслідки. Серед інвалідів 50% становлять пацієнти з переломами нижніх кінцівок.  

В структурі тимчасової непрацездатності травми займають третє місце. Це 

свідчить не тільки про тяжкість травм, але й про недостатність сучасних методів 

лікування та про недостатню організацію та впровадження фізичної реабілітації. 

 

5.1. Особливості фізичної реабілітації при травмах кінцівок 

Загальні завдання фізичної реабілітації в травматології: 

– покращити загальний стан пацієнта; 

– нормалізувати функції серцево – судинної, дихальної, травної та 

нервової систем; 

– підвищити загальну опірність організму; 

– повністю відновити працездатність пацієнта. 

І період – іммобілізаційний– 

триває 30 – 90 днів. Характеризується гострими наслідками травми, 

початком регенеративного процесу та формуванням первинної мозолі. 
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Завдання: 

– покращити трофіку іммобізованої кінцівки; 

– стимулювати консолідацію перелому; 

– запобігти ускладненням (тромбоз, пневмонія, пролежні, закрепи); 

– запобігти м’язовій атрофії, туго рухомості та контрактурам; 

– зберегти рухомість суглобів; 

– розвинути тимчасові компенсації. 

Забезпечення: 

ЛФК: 

а\ РГГ 

б\ ЛГ 

Методичні рекомендації до ЛГ: 

– вправи для симетричної здорової кінцівки покращують трофіку та 

регенерацію іммобілізованою кінцівки; 

– для запобігання вторинних змін в суглобах включати вправи для суглобів 

вільних від іммобілізації; 

– для збереження механізму руху іммобілізованої кінцівки та активації 

м’язів – антагоністів призначати ідеомоторні вправи (уявні); 

– для збереження сили та рухомості призначають статичне напруження 

м’язів – почергове їх напруження та розслаблення 30 – 50 раз\хв тривалістю 1- 3 с; 

– при переломі кісток нижньої кінцівки необхідно призначати вправи з 

осьовим навантаженням та опускати кінцівку нижче ліжка. 

Тимчасові протипоказання до призначення ЛГ: 

– тяжкий загальний стан; 

– висока температура; 

–  кровотеча; 

– виражений больовий синдром. 

Масаж 

План проведення процедури: 

1. Сегментарно – рефлекторна ділянка: 

– для верхніх кінцівок  Д6 – Д1, С3 – С7; 

– для нижніх кінцівок  S5 – S1, L5 – L1, D12 – D10 

2. Масаж здорової кінцівки. 

3. Масаж травмованої кінцівки – ділянки вільні від іммобілізації. 

Тривалість процедури 10 – 15 хв; 

Фізіотерапія 

Фізіотерапевтичне лікування призначається з перших днів після репозиції 

кісткових уламків: УВЧ – терапія, магнітотерапія, електрофорез іонів кальцію та 

фосфору. 
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ІІ період – післяіммобілізаційний 

Завдання: 

– підготувати пацієнта до вставання з діжка (за умови постільного  

режиму); 

– тренувати вестибулярний апарат; 

– покращити крово- та  лімфо обіг в травмованій кінцівці; 

– нормалізувати трофічні процеси в зоні ушкодження, 

– збільшення амплітуди рухів у суглобах; 

– зміцнити м’язи ушкодженої кінцівки; 

– нормалізувати поставу; 

– поступово відновити функції ушкодженого сегмента та рухової 

навички; 

– при ушкодженні нижніх кінцівок - навчити пересуватися на милицях 

та підвищити опороздатність здорової кінцівки. 

Забезпечення: 

ЛФК: 

а\ РГГ. 

б\ ЛГ. 

Методичні рекомендації до ЛГ: 

– збільшити фізичне навантаження за рахунок збільшення кількості 

вправ; 

– включати дихальні вправи; 

– додати вправи: коригувальні, на рівновагу, на розслаблення з 

застосуванням гімнастичних предметів; 

– спеціальні вправи для ушкодженого сегмента кінцівки:  

     активні рухи, ізометричні напруження м’язів (5-7с), статичне 

утримання 

    кінцівки, тренування осьової функції. 

– у перші дні після зняття іммобілізації спеціальні вправи виконувати з 

полегшених вихідних положень (лежачи, сидячи), для зменшення сили тертя 

використовувати ковзні поверхні;  

– виконувати вправи у теплій воді; 

– рухи, спрямовані на відновлення рухливості в суглобах, чергувати із 

вправами,  що сприяють зміцненню м’язів та вправами на розслаблення; 

– трудотерапія для в\к: спочатку з опорою на травмовану кінцівку – для 

зменшення напруги м’язів, а потім з утриманням кінцівки. 

Масаж 

План проведення процедури: 

1. Сегментарно – рефлекторна ділянка: 
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– для верхніх кінцівок  Д6 – Д1, С3 – С7; 

– для нижніх кінцівок  S5 – S1, L5 – L1, D12 – D10 

2. Масаж здорової кінцівки. 

3. Масаж травмованої кінцівки: 

– відсмоктувальний масаж; 

– масаж ушкодженого сегменту. 

Тривалість процедури 15 – 20 хв. 

Фізіотерапія: 

Магнітотерапія, електростимуляція м’язів, при больовому синдромі – 

електрофорез анальгетиків, лазеротерапія, грязелікування, парафіно – озокеритові 

аплікації. 

ІІІ період – відновний 

Завдання: 

– повне відновлення функцій травмованої кінцівки; 

– ліквідація залишкових порушень (контрактур, м’язових атрофій); 

– адаптація пацієнта до побутових і виробничих навантажень. 

Забезпечення: 

ЛФК: 

а\ РГГ. 

б\ ЛГ. 

в\ Механотерапія. 

Методичні рекомендації до ЛГ: 

– фізичне навантаження підвищують за рахунок збільшення тривалості та 

щільності заняття; 

– використовувати різні вихідні положення; 

– збільшити кількість вправ з вихідного положення «стоячи». 

Рекомендувати пацієнтам: 

– дозовану ходьбу, плавання; 

– гідрокінезотерапію4 

– праце терапію (трудові операції професійного характеру); 

– механотерапію. 

Масаж 

План проведення процедури: 

1. Сегментарно – рефлекторна ділянка: 

– для верхніх кінцівок  Д6 – Д1, С3 – С7; 

– для нижніх кінцівок  S5 – S1, L5 – L1, D12 – D10 

2. Масаж здорової кінцівки. 

3. Масаж травмованої кінцівки: 

– відсмоктувальний масаж; 
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– масаж суглобів; 

– масаж ушкодженого сегменту. 

Тривалість процедури 20 – 25 хв. 

Фізіотерапія: 

Лазеротерапія, магнітотерапія, теплові процедури, водолікування. 

 

ДОДАТКИ  

 

РЕАБІЛІТАЦІЙНА  КАРТА ПАЦІЄНТА № 265 

Дата поступлення на реабілітацію : 20.02.18 

Стать: чоловіча 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Басанько Василь Степанович 

Дата народження: 18.06. 1958 р 

Домашня адреса: м.Чернігів, пр. Перемоги, буд 26, кв. 16 

Направлення ЛПЗ: чернігівська обл. лікарня, відділення неврології 

Діагноз при поступленні на реабілітацію: Гостре порушення мозкового 

кровообігу в басейні лівої сердньомозкової артерії від 01.02.2018 

Реабілітаційний діагноз: Наслідки ГПМК, ранній відновний період, 
правобічний геміпарез, привідна контрактура в\к, згинальна контрактура 

пр.кисті, розгинальна контрактура пр.колінного суглобу, порушення ковтання, 

нетривка сечі. 

 

 

Результат реабілітації 
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Реабілітаційне обстеження 

Скарги: на біль в правому плечовому суглобі, яка посилюється при пасивних рухах, 

слабкість в правих кінцівках, нетримка сечі, утруднення ковтання. 

Анамнез хвороби: вважає себе хворим з 01.02.2018 р, коли раптово втратив 

свідомість, після чого каретою швидкої допомоги був доставлений у неврологічне 

відділення обласної лікарні. 

Анамнез життя: періодично відмічає підвищення АТ до 170\100 мм.рт.ст. 

інфекційними хворобами не хворів, спортом не займався, тютюнопаління з 18 

років. 

Загальний огляд: 

загальний стан пацієнта – задовільний; 

стан притомності             – свідомість ясна;   

положення тіла пацієнта  - пасивне; 

постава і хода    - відсутні; 

будова тіла       - нормостенік; 

стан вгодованості – середній; 

стан шкіри і видимих слизових – блідно-рожеві; 

Дихальна система: 

ЧД – 16 дих. рухів за 1 хв; 

екскурсія грудної клітки – 5см; 

Серцево – судинна система: 

ЧСС – 72 уд\хв; 

АТ    – 150\90 мм.рт.ст. 

Опорно – рухова система: 
Ступінь спастичного парезу: в\к – 3б, н\к – 5б 

Ступінь порушення рухів у кінцівках: в\к – 5б, н\к – 3б. 

Оцінка тактильної чутливості – 0 б. 

Оцінка болю за візуальною аналоговою шкалою – пр.. плечовий суглоб – 7. 

Оцінка підтримки вертикальної пози – 0б. 

Оцінка балансу в положенні сидячи – 3б. 

Оцінка порушення ходьби – 6б. 

Оцінка активності у повсякденному житті (шкала Бартел) – 20б. 

Проблеми пацієнта: 

 відсутність самостійних рухів в пр.в\к та значне обмеження в пр.н\к; 

 підвищений тонус в пр.. кінцівках; 

 біль в пр. плечовому суглобі; 

 періодичне нетримання сечі; 

 утруднення при ковтанні твердої їжі; 

 підвищення АТ. 

 

Реабілітаційний потенціал: 

за шкалою Бартел – низький. 
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Короткотривалі завдання: 

 нормалізувати тонус м’язів; 

 відновити підтримку вертикальної пози в положенні стоячи; 

 відновити ходьбу з підтримкою; 

 зменшити больовий синдром в пр.. плечовому суглобі; 

 відновити контроль за сечовиділенням; 

 нормалізувати АТ; 

 покращити мозковий кровообіг; 

 підвищити активність у повсякденному житті; 

 покращити загальне самопочуття. 

 

Довготривалі завдання: 

 відновити рухову функцію пр..в\к; 

 зменшити залежність в повсякденному житті від оточуючих; 

 запобігти повторному ГПМК. 

 

Приклад рекомендованої ІРП 

 

Час Реабілітаційне втручання Тривалість 

хв 

Виконавець 

9
00 

ЛФК: комплекс ЛГ №  30 інструктор 

10 
00 

Масаж 2- 2,5 од масажист 

11
00 

ЛФК: ЛГ + механотерапія 30 -40 інструктор 

12
00 

Фізіотерапія  10 - 15 м\процедурна 

13
00

-14
00 

Обід, відпочинок   

14
00 

ЛФК: ЛГ, + механотерапія 30 -40 інструктор 

15
00 

Фізіотерапія 20 м\процедурна 

16
00 

ЛФК: комплекс ЛГ № 30- 40 інструктор 

Всього: 3,5 год  
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Приклад рекомендованої ІРП 

 

Час Реабілітаційне втручання Тривалість 

хв 

Виконавець 

9
00 

ЛФК: комплекс ЛГ №  + 

механотерапія 

60 інструктор 

10 
30 

Масаж 2- 2,5 од масажист 

11
00 

ЛФК: ЛГ + механотерапія 60 інструктор 

12
00 

Механотерапія, лікувальна ходьба 60 м\процедурна 

13
00

-14
00 

Обід, відпочинок   

14
00 

ЛФК: ЛГ, + механотерапія 60 інструктор 

15
00 

Фізіотерапія 20 м\процедурна 

16
00 

Ерготерапія 60 інструктор 

Всього: 5-6 год  

 

ЩОДЕННИК КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Дата: 

Скарги: 

 

 

Об’єктивний статус: 
Ступінь спастичного парезу:   

Ступінь порушення рухів у кінцівках:   

Оцінка тактильної чутливості –   

Оцінка болю за візуальною аналоговою шкалою –   

Оцінка підтримки вертикальної пози –   

Оцінка балансу в положенні сидячи –   

Оцінка порушення ходьби –   

Оцінка активності у повсякденному житті (шкала Бартел) –   

 

Зміни в реабілітаційній програмі  
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НОТАТКИ 
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