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3. Будова електродв 

4. Механізм дії 

5. Терапевтичні ефекти 

6. Показання та протипоказання  

7. Методики гальванізації 

8. Визначення електрофорезу. 

9. Переваги та недоліки електроофрезу. 

 

Гальванізація 

Постійний безперервний електричний струм низької напруги і невеликої сили має назву 

гальванічного. Постійним називається струм, який не змінює свого напряму. Постійний 

струм може бути безперервним, коли у його рухові не має пауз та переривчастим, 

імпульсним, коли він подається через певні проміжки. 

Застосування з лікувальною метою безперервного постійного електричного струму 

малої сили (до 50 мА) і низької напруги (30-80 В) називається гальванізацією 

В тіло струм проникає в основному через вивідні протоки потових та сальних залоз. 

Тонка, ніжна, молода шкіра , особливо зволожена, краще проводить електричний 

струм, ніж суха, огрубівша. При проходженні постійного струму через тіло 

починається переміщення наявних у тканинах іонів. А відбувається це наступним 

чином. 

В тканинах організму людини містяться колоїди (білки, глікоген та інші 

крупномолекулярні речовини) і розчини солей. Вони входять у склад м’язів, 

залозистої тканини, а також рідин організму (кров, лімфа, міжклітинна рідина 

тощо). Під впливом електричного струму молекули цих речовин розпадаються на 

електрично заряджені іони: вода – на позитивно заряджений іон водню (Н+) та 

негативно заряджений іон гідроксилу (ОН-), а неорганічні солі – відповідно на іони 

металів (К+, Na+, Ca++, Mg++) та кислотні залишки (SO4
-2, Cl-, CO3

-2 та ін.). 

Позитивно заряджені іони переміщаються в напрямку до катода (негативно 

зарядженого електрода) і називаються катіонами, негативно заряджені – до анода 

(позитивно зарядженого електрода) і називаються аніонами. Цей процес розпаду 
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молекул електролітів на іони під впливом електричного струму 

називається електролізом. 

Іони, що досягли електродів, віддають свій заряд і перетворюються в електрично 

нейтральні, але хімічно активні атоми. Вступаючи в сполуки з водою вони 

утворюють вторинні продукти електролізу – кислоти під анодом та основи під 

катодом, які проявляють сильну подразнюючу дію на шкіру, аж до опіку. Щоб 

уникнути опіків застосовують гідрофільні прокладки, які розміщають між 

пластинками металічних електродів та поверхнею шкіри. Агресивні продукти 

електролізу нагромаджуються на межі шару прокладки та електрода тобто на віддалі 

від поверхні шкіри. 

Важливе значення має рухливість іонів. Одновалентні іони (K+, Na+) менші в 

порівнянні з двовалентними (Ca++, Mg++) і тому мають більшу рухливість. Вони 

швидше досягають поверхні відповідного електрода – катода. Тому в ділянці катода 

нагромаджуються в основному іони K+, Na+, а в ділянці анода - Ca++, Mg++. Такий 

перерозподіл іонів істотно впливає на відновлення мембранного потенціалу клітин 

під катодом та анодом. Як відомо, мембранний потенціал визначається градієнтом 

концентрації між іонами K+ всередині клітини та Na+ поза клітиною. Після 

проходження імпульсу відбувається  деполяризація мембрани клітин, тобто 

іони K+ виходять з клітини, а іони Na+ входять в клітину. Поки клітинними помпами 

градієнт концентрації іонів K+ всередині клітини та Na+ поза клітиною не 

відновиться, клітина буде знаходитись в стані рефрактерності (не чутливою до 

імпульсів). Під катодом навколо мембран клітин знаходиться багато іонів K+, Na+, а 

тому мембранна помпа маючи субстрат своєї діяльності швидко може відновити 

мембранний потенціал. Отже клітини під катодом швидко будуть виходити із стану 

рефрактерності і відповідати дією на імпульс (секреторна клітина виділяти секрет, 

м’язова – скорочуватись ). Під анодом навколо мембран клітин нагромаджуються 

іони Ca++, Mg++, що затруднює доступ мембранної помпи до іонів K+, Na+, а тому 

мембранний потенціал буде відновлюватись повільно. Клітини під анодом будуть 

повільно виходити із стану рефрактерності, а отже і збудливість їх буде знижена.  

Зазначені вище особливості розподілу іонів під катодом і анодом , а отже і 

збудливості тканин мають важливе значення для ФТ. Дуже важливо правильно 
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накласти під час ФТ процедури катод і анод виходячи із патології у хворого. Треба 

запам’ятати: катод – це збуджуючий, анод – гальмуючий електрод. Виходячи із 

цього під катодом та під анодом відмічаються наступні фізіологічні ефекти.  

Таким чином, в основі фізіологічної дії постійного гальванічного струму лежать 

процеси електролізу, зміни концентрації іонів в клітинах і поляризаційні процеси. 

Вони зумовлюють подразнення нервових рецепторів і виникнення рефлекторних 

реакцій місцевого і загального характеру. 

Показання: 

1.           Гіпертонічна хвороба І-ІІ стадії. 

2.           Бронхіальна астма. 

3.           Запальні процеси будь-якої локалізації. 

4.           Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. 

5.           Шкірні захворювання. 

          Протипоказання: 

Крім загальних, які викладені вище є спеціальні протипокази до гальванізації до 

яких відносяться: 

1.           Індивідуальна підвищена чутливість до струму. 

2.           Пошкодження та хвороби шкіри в місцях накладання електродів. 

3.           Наявність гострих гнійних запальних процесів. 

4.           Повна втрата больової чутливості. 

  

         Техніка і методика гальванізації. 

Техніка гальванізації відносно проста і полягає в підведенні постійного струму за 

допомогою двох електродів, які підключені до різних полюсів апарата. 

Електроди складаються з металевої пластинки або іншого матеріалу, що проводить 

струм і так званої гідрофільної прокладки. Як електрод часто використовують 

свинцеві пластини товщиною від 0,3 до 1 мм. Придатні для цієї мети і інші метали 

– алюміній, станіоль, платина. Електроди з листового свинця зручні тим, що легко 

приймають форму поверхні тіла, на яку накладаються, можуть мати будь-яку 

конфігурацію, добре проводять електричний струм. В останній час отримали 
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поширення електроди з неметалічних струмопровідних матеріалів, зокрема з 

вуглеводневої тканини. 

Для попередження пошкоджуючої дії продуктів електролізу на  тканини між тілом 

людини і електродом поміщають гідрофільну прокладку. Її виготовляють із світлих 

матеріалів, які легко поглинають воду (марля, фланель, бязь, байка, бумазея). Не 

можна для виготовлення її користуватися шерстяною або кольоровою тканиною. По 

формі гідрофільна прокладка повинна відповідати формі електрода, а по розмірах 

повинна виступати на 1-2 см з-за країв електрода. Товщина прокладки повинна бути 

не меншою 1 см. Для катода і анода використовують окремі гідрофільні прокладки. 

Після використання прокладки ретельно промивають проточною водою, 

стерилізують кип’ятінням і сушать. Прокладки з різних полюсів потрібно мити і 

кип’ятити окремо. 

Перед процедурою гідрофільні прокладки змочують теплою водою, що попереджує 

охолодження тіла хворого і сприяє зменшенню початкового опору шкіри. Після 

змочування прокладки віджимають так, щоб вони залишались помірно вологими.  

На ділянку впливу спочатку накладають гідрофільні прокладки, а поверх неї – 

електроди, які фіксують бинтом, мішечками з піском або вагою тіла пацієнта. 

Велике значення має рівномірність прилягання електрода і прокладки до тіла. При 

нерівномірному контакті щільність струму не скрізь буде однаковою, що може стати 

причиною опіку. Зважаючи на це, на прокладках не повинно бути складок. Електрод 

перед застосуванням потрібно старанно розгладити (Відео "Гальванізація"). 

Розміщення електродів на тілі хворого визначається локалізацією, гостротою та 

характером патологічного процесу. Розрізняють поздовжнє і 

поперечне розташування електродів. У разі поперечного розташування, коли 

електроди містяться один проти одного на протилежних ділянках тіла, 

забезпечується дія на глибоко розташовані тканини. У разі поздовжнього 

розташування електроди містяться на одній поверхні тіла, дія поширюється на 

тканини, що розташовані поверхнево. 

Площа електродів може бути однаковою або різною. Менший за площею електрод 

називають активним. Його накладають на ту ділянку тіла, яка потребує 

максимальної дії струму. Більший за площею електрод називають індиферентним. І 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/fizioter/1.mpg
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у разі поперечного і поздовжнього розташування електродів відстань між їх краями 

не повинна бути меншою за поперечник більшого з електродів.  

При необхідності вплинути на дрібні суглоби пальців рук або ніг, де важко 

забезпечити щільне прилягання електрода, відповідну частину тіла занурюють у 

ванночку з електродом, яка заповнена водою. У випадку необхідності вплинути на 

симетричні ділянки або парні органи ( очі, ніс) користуються роздвоєними 

електродами. 

В залежності від площі впливу і розташування електродів щодо патологічного 

вогнища процедури поділяються на: 

·       місцеві; 

·       загальні; 

·       сегментарно-рефлекторні. 

При місцевому впливі електроди розміщують так, щоб силові лінії електричного 

поля проходили через патологічне вогнище. Бажано, щоб краї електрода виходили 

за межі останнього на 4-6 см і більше. 

При загальних методиках (за Вермелем, чотирикамерні гальванічні ванни) впливу 

піддається більша частина організму. 

Методики, за яких електроди розміщуються на ділянках шкіри, які рефлекторно 

пов’язані з певними органами і тканинами називаються сегментарно-

рефлекторними. Особливою різновидністю є вплив струмом на акупунктурні точки.  

 Медикаментозний електрофорез 

Звичайна гальванізація в теперішній час поступово замінюється медикаментозним 

електрофорезом, тобто введення в організм медикаментів за допомогою постійного 

струму. За цієї методики на організм діють два фактори – медичний препарат і 

гальванічний струм. 

Теоретичною основою медикаментозного електрофореза вважають теорію 

електролітичної дисоціації, яку розробив С.Арреніус у 1887 р. Згідно з цією теорією 

молекули електролітів при розчиненні в більшій або меншій мірі розпадаються на 

позитивні (катіони) і негативні (аніони). В полі постійного струму позитивні іони 

переміщаються до катода, а негативно заряджені – до анода. В розчині, як і в 

тканинній рідині  багато лікарських речовин розпадаються на іони і в залежності від 
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їх заряду вводяться при електрофорезі з того чи іншого електрода. При цьому з 

електродної прокладки вводяться лише іони, які мають однойменну з електродом 

полярність. Проникаючи в товщу шкіри під електродами медикаменти утворюють 

так зване шкірне депо з якого вони поступово дифундують в лімфатичні і 

кровоносні судини і розносяться по всіх органах і тканинах. 

Причини утворення шкірного депо: 

·       неглибоке проникнення ліків; 

·       високі іонообмінні властивості структурних компонентів шкіри;  

·       відносно невисока активність метаболізму шкіри; 

·       слабкий розвиток кровообігу у верхніх шарах шкіри. 

Медикаменти можуть знаходитись в шкірі від 1-2 до 15-20 днів. Тривалість 

депонування в значній мірі визначається фізико-хімічними властивостями ліків та 

їх взаємодією з білками шкіри. Дія медикаментозних засобів, які вводяться в 

організм шляхом електрофорезу розвивається кількома шляхами:  

1.              Ліки викликають безперервне і тривале подразнення нервових закінчень 

шкіри. 

2.              Ліки можуть вступати в обмінні процеси і проявляти безпосередній вплив 

на перебіг фізіологічних процесів і патологічних реакцій в тканинах зони впливу.  

3.              Ліки надходячи з шкіри в кров і лімфу розносяться по всьому організму і 

проявляють дію на тканини, які найчутливіші до них. 

Рефлекторна, місцева і гуморальна дія ліків залежить від: 

·       кількості і типу введеної речовини; 

·       швидкості їх надходження в тканини; 

·       функціонального стану центральної нервової системи і реактивності всього 

організму; 

·       параметрів струму. 

Зміни, що виникають в організмі під впливом постійного струму створюють фон, 

завдяки якому дія речовин, які вводяться одночасно з струмом має низку 

особливостей і переваг: 

1.    Ліки діють на фоні зміненого під впливом гальванічного струму 

електрохімічного режиму клітин і тканин. 
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2.    Ліки надходять в тканини у вигляді іонів, що підвищує їх фармакологічну 

активність. 

3.    Утворення “шкірного депо” подовжує тривалість дії ліків.  

4.    Висока концентрація ліків створюється безпосередньо в патологічному 

вогнищі. 

5.    Не подразнюється слизова оболонка шлунково-кишкового тракту. 

6.    Забезпечується можливість одночасного введення декількох (з різних полюсів) 

ліків. 

Істотним недоліком цього методу є неможливість точного обліку кількості введеної 

речовини. Крім того не всі ліки можуть бути використані для електрофорезу. Багато 

з них є електрично нейтральними, мають низьку електрофоретичну рухливість або 

втрачають свою активність під дією електричного струму. Деякі ліки під впливом 

електричного струму змінюють фармакологічні властивості, можуть розпадатися 

або утворювати сполуки, які мають шкідливу дію. Тому, при необхідності 

використати для електрофорезу яку-небудь речовину потрібно знати її здатність 

проникати через шкіру під впливом гальванічного струму, оптимальну 

концентрацію розчину ліків, особливості розчинника. 

Концентрація більшості ліків, які застосовуються для електрофорезу становить 1 -5 

%. Вплив вмісту речовини в розчині (на прокладках) на введення її в організм 

носить відносний характер і достовірний лише в межах малих і середніх 

концентрацій. Тому, використання в лікувальній практиці розчинів високої 

концентрації (більше 5%) є недоцільним і сприяє лише нераціональній витраті ліків.  

Щодо техніки електрофорезу, то вона мало чим  відрізняється від гальванізації. 

Основна відмінність полягає в тому, що електродна прокладка або фільтрувальний 

папір змочуються не водопровідною водою, як в методі гальванізації, а лікарською 

речовиною. 

Розчин лікарської речовини наносять на прокладку електрода, який має таку ж 

полярність, як і іон речовини, що підлягає введенню. Тобто з анода (позитивно 

зарядженого електрода) вводять іони, що мають позитивний заряд, а з катода 

(негативно зарядженого електрода) – ті, що мають негативний заряд. Полярність 

простих сполук можна просто визначити. Іони всіх металів мають позитивний заряд, 
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тому при електрофорезі вводяться з анода. Позитивний заряд в розчині набувають 

також алкалоїди, місцево анестезуючі засоби, більшість антибіотиків, 

сульфаніламідів та ін. речовини. Іони всіх металоїдів і кислотні радикали мають 

негативний заряд і в організм вводяться з катода. 

Більшість речовин, що використовуються для електрофорезу відноситься до 

складних хімічних сполук, які містять декілька іонів різнойменного заряду (деякі 

ліки, мінеральна вода, лікувальне болото, болотяний розчин), а тому вводяться 

одночасно з двох полюсів. 

Однією із різновидностей електрофореза є спосіб електроелімінації ліків з крові – 

так званий “внутрішньотканинний електрофорез”. Після внутрішньовенної ін’єкції 

або іншого способа введення лікарської речовини в організм здійснюється 

гальванізація. При цьому електроди розміщають так, щоб патологічне вогнище 

знаходилося у між електродному просторі. 

Показання і протипоказання до електрофорезу такі ж як для гальванізації. 

Додатковим протипоказанням є індивідуальна непереносимість лікарської 

речовини. 

Дозування 

Для проведення гальванізації та електрофорезу необхідно мати один з апаратів – 

“Поток-1”, АГН-1, АГН-2, АГП-33, ГР-2, ГР-1М та ін. 

Апарат повинен мати джерело постійного струму; прилад, що дозволяє регулювати 

і вимірювати його силу струму; провідники; затискачі; електроди. Крім цього, 

необхідно мати електродні прокладки та фільтрувальний папір. 

Інтенсивність впливу при гальванізації та медикаментозному електрофорезі 

визначається силою струму, яку виражають у міліамперах (мА). Розрахунок 

максимально допустимої сили струму здійснюють за показником щільності струму, 

тобто сили струму, що припадає на 1 см2 площі активного електрода (мА/см2). Щоб 

розрахувати максимальну силу струму, потрібно значення його щільності 

помножити на площу електрода, тобто величину поверхні прокладки. Вибір 

значення щільності струму залежить від площі активного електрода, місця впливу, 

індивідуальної чутливості до струму, віку і статі хворого. Чим більша площа 

електрода, тим меншою повинна бути щільність струму. Якщо використовуються 
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електроди різної площі, то для розрахунку сили струму враховують площу меншого  

електрода. У випадках, коли катод або анод здвоєні для розрахунку беруть суму 

площ цих електродів. 

Щільність струму при загальних та сегментарних впливах не повинна перевищувати 

0,01-0,05 мА/см2, при місцевих процедурах – 0,05-0,1 мА/см2, для дітей дошкільного 

віку – 0,03 мА/см2, шкільного – 0,05 мА/см2. 

Силу струму при гальванізації потрібно збільшувати повільно. При дозуванні 

постійного струму потрібно поряд з показами міліамперметра апарата обов’язково 

орієнтуватися на відчуття хворого, оскільки зустрічаються випадки 

непереносимості постійного струму, а чутливість шкіри різних ділянок тіла не 

однакова і може змінюватись при захворюванні. Як правило під час процедури 

хворий відчуває “повзання мурашок”, легке поколювання або дуже слабку печію на 

ділянках тіла під електродами. При відчутті різкої печії або болю   потрібно 

вимкнути апарат, вияснити і усунути причини несприятливої реакції. Часто при 

незмінній напрузі сила струму внаслідок зменшення опору може досягти значної 

величини, що загрожує хворому опіком. Ось чому при гальванізації треба весь час 

стежити за відчуттями хворого й одночасно за стрілкою гальванометра, змінюючи 

при потребі силу струму в той чи інший бік. 

Поява болю в обмежених ділянках може свідчити про нерівномірний контакт 

електродів або про порушення цілості шкіри. Тому перед лікуванням треба старанно 

оглянути ділянку шкіри, що підлягає гальванізації і всі наявні пошкодження 

ізолювати, прикривши їх ватним тампоном, змазаним вазеліном або шматком 

клейонки. При гальванізації нерівних ділянок усі заглиблення заповнюють ватою, 

змоченою у воді або в розчині NaCl. 

Вимикати струм потрібно так само повільно , як і вмикати. Тривалість процедури 

коливається від 10-20 хв при загальних та сегментарно-рефлекторних впливах до 

30-40 хв при місцевих процедурах. На курс лікування призначають 10-25 процедур. 

Повторні курси гальванізації проводять не раніше, ніж через місяць.  

  

Запитання на закріплення нового матеріалу. 

• Визначення гальванізації. 
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• Які вимоги до металевої пластинки та гідрофільної прокладки? 

• Яку  максимальну силу струму можна застосувати при гальванізації? 

• Назвіть переваги гальванізації. 

• Назвіть показання до гальванізації. 

Висновок: Таким чином, ми ознайомились з новою навчальною дисципліною – 

фізіотерапією, яка є складовою частиною реабілітаційного забезпечення на всіх її 

етапах. Та, крім того, ознайомились з першими фізіотерапевтичними процедурами: 

гальванізацією та електрофорезом ліків. 

Використана література до підготовки лекції: 

Оржешківський В.В., Волков Е.С. Клінічна фізіотерапія. – М., 2001. 

Сосина М.И. Физиотерапевтический справочник. – М., 1999. 

Панасик Є.М., Федорів Я.М., Модилевський В.М. Загальна фізіотерапія і 

курортологія. – К., 2000. 

Боголюлов В.М. Техніка і методика фізіотерапевтичних процедур. – К., 

2001 
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Лекція 2 

Тема: Низькочастотні імпульсні струми 

План 

1. Загальна характеристика імпульсних струмів. 

2. Електросон терапія: 

• визначення; 

• апаратура; 

• механізм дії; 

• показання та протипоказання ; 

• методики проведення процедур. 

3. Діадинамотерапія. 

4. Ампліпульс терапія. 

 

 

У сучасній фізіотерапії (ФТ) все більшого поширення набувають імпульсні струми, 

оскільки імпульсні впливи у визначеному заданому ритмі відповідають фізіологічним 

ритмам функціонуючих органів і систем організму. Електричний струм, який 

складається з окремих імпульсів називається імпульсним струмом. 

Імпульсні струми розрізняють за формою, частотою (Гц) і тривалістю (мс) імпульсів. В 

залежності від цих характеристик вони можуть проявляти збуджуючий вплив і 

використовуватися для електростимуляції м’язів або проявляти гальмівний вплив, на 

чому засновано їх застосування для електросну і електроанальгезії.  Комбінація 

стимулюючої і гальмівної дії імпульсних струмів використовується при 

діадинамотерапії та ампліпульстерапії (Таблиця). 

Найчастіше застосовують 3 види імпульсного струму: 

1.    Струм з імпульсами прямокутної форми – струм Ледюка. Частота імпульсів 1-130 

Гц, тривалість кожного імпульсу 0,2-2 мс. Цей струм посилює процеси гальмування в 

корі головного мозку і дає можливість викликати стан, аналогічний фізіологічному сну 

– електросон. 

2.    Струм з імпульсами трикутної форми (з гострою вершиною) носить 

назву тетанізуючого. Частота імпульсів 100 Гц, тривалість кожного імпульсу 1-1,5 мс. 

Під дією цього струму відбувається скорочення м’язів і його застосовують для вправ 

м’язів у разі ослаблення їх функції. 

http://intranet.tdmu.edu.ua/www/tables/1095.jpg


13 
 

3.    Струм з імпульсами експоненціальної форми – струм Лапіка. Це поступово 

зростаюча і спадаюча крива, яка за формою нагадує криву струмів дії нерва при його 

подразненні. Частота імпульсів 8-100 Гц, тривалість кожного імпульсу 2-60 мс. Цей 

струм застосовують для електрогімнастики, тому частота і тривалість імпульсів 

залежить від ступеня ушкодження м’язів. 

Під впливом постійного струму, що подається в імпульсному режимі в тканинах 

виникають такі ж фізико-хімічні зміни та фізіологічні ефекти як при проходженні 

гальванічного струму тобто електроліз, переміщення іонів, поляризація клітинних 

мембран, що викликає  особливості реакцій тканин під катодом і анодом. Однак зміни 

ці відбуваються дискретно в залежності від частоти імпульсів, форми і тривалості. Під 

впливом змінного струму, що подається в імпульсному режимі явищ електролізу не 

відмічається і в зв’язку з цим струм легко проникає в тканини. 

При дії постійного і змінного струму, що подаються в імпульсному режимі окремі 

тканини та системи стають чутливішими до певної частоти імпульсів і відповідають на 

неї своєю активацією або пригніченням. 

Зокрема: 

·       1-10 Гц є оптимальною для збудження симпатичних нервів; 

·       21-100 Гц  є оптимальною для збудження парасимпатичних нервів; 

·       30 Гц є оптимальною для стимуляції непосмугованих м’язів; 

·       80-150 Гц є оптимальною для стимуляції посмугованих м’язів; 

·       80-150 Гц викликає пригнічення болю; 

·       100 Гц блокує проведення імпульсів  у симпатичних утвореннях; 

Тривалість імпульсів в залежності від стану тканин може бути різною. Для збудження 

швидко реагуючих структур застосовують короткі імпульси. Для структур, у яких 

процеси збудження розвиваються повільно (гладкі м’язові волокна, м’язи з порушеною 

інервацією) застосовують імпульсні струми великої тривалості (до 300-500 м/с). 

Різке вмикання і вимикання струму викликає скорочення здорового м’язу і нерва. 

Повільне збільшення струму не викличе рухових ефектів у такому м’язі, бо він має 

великі адаптаційні можливості, тобто в клітині розвиваються процеси, які 

нейтралізують дію струму. 
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Структури, які повільно реагують, зокрема, гладкі м’язи або попереково посмуговані 

м’язи з порушеною інервацією не мають великих адаптаційних можливостей. Для 

збудження таких структур застосовують повільно зростаючий струм з імпульсами 

великої тривалості і тим самим зменшують подразнюючий вплив струму на чутливу 

сферу. Таку дію мають імпульси експоненціальної форми. 

Основні переваги застосування імпульсних струмів: 

·       порівняно повільний розвиток звикання тканини і систем організму до дії 

фізичного чинника; 

·       глибша терапевтична дія; 

·       чітка специфічна дія, тобто дія, що відрізняє один чинник від іншого; 

·       інтенсивніша терапевтична дія при мінімальному навантаженні на організм. 

  

Основні ефекти в тканинах при застосуванні імпульсних струмів 

1.     Електростимулюючий. Нервово-м’язовий синапс за своєю природою є 

холінергічним, а виділення Ацетилхоліну активується при частоті 21-100 Гц з 

оптимумом 50 Гц. Тому при дії імпульсного струму у межах зазначеної частоти 

відмічається скорочення міофібрил. 

2.     Знеболюючий. Цей ефект можна пояснити на основі теорії больових 

воріт Melzack, Wall. 

Біль виникає при великій частоті розрядів у Т-нейронах задніх рогів спинного мозку. 

Товсті мієлінові волокна активують substantia gelatinosa (SG) , яка через аксони 

контактує з товстими і тонкими міеліновими волокнами і блокуючи їх гальмує передачу 

больових імпульсів на Т-нейрони. Тонкі мієлінові волокна пригнічують SG, яка в 

загальмованому стані не перешкоджає передачі больових імпульсів до Т-нейронів 

спинного мозку. Тобто SG виконує роль воріт при проходженні больової імпульсації до 

Т-нейронів. Від цих нейронів імпульси передаються у вищі відділи ЦНС, зокрема 

лімбічну систему, де формується відчуття болю. 

У шкірі є рецептори зазначених мієлінових волокон. Ймовірно, що із збільшенням 

частоти механічних подразнень шкіри чутливість товстих мієлінових волокон до 

стимуляції підвищується, а тому із збільшенням частоти струму його знеболюючий 

ефект буде зростати. Саме цим пояснюється, чому біль помітно затухає, коли 



15 
 

застосовують зігрівання, розтирання, масаж, гірчичники. Всі ці прийоми посилюють 

імпульсацію у товстих мієлінових волокнах. 

При проходженні струму через тканини у них утворюється власна електрорушійна сила, 

яка спрямована проти руху електричного струму і називається це явище електричною 

поляризацією. Час виникнення електричної поляризації після миттєвого накладання 

електричного поля називається часом релаксації поляризації. Час поляризації в 

залежності від рівня організації структури різний і становить для: 

·       електронної поляризації – 10-16 – 10-14 с; 

·       іонної поляризації – 10-14 – 10-12 с; 

·       дипольної поляризації - 10-13 – 10-7 с; 

·       макроструктурної поляризації – 10-8 – 10-3 с; 

·       поверхневої поляризації – 10-3 – 1 с. 

Спочатку виникають ті види поляризації, яким потрібен менший час. Найсильніша 

поляризація розвивається у шкірі. 

Практикою доведено, якщо час, протягом якого електричне поле, що спрямоване в один 

бік більший часу необхідного для формування якогось з зазначених видів поляризації, 

то остання досягає свого максимального значення, а отже опір струму буде 

максимальний. 

При збільшенні частоти струму його рух в один бік стає меншим часу формування 

поляризації і остання не встигає досягти максимального значення, а отже із збільшенням 

частоти діелектрична опірність починає зменшуватись, а провідність збільшуватись. 

Тому, наприклад, частота постійного струму у 100 Гц підвищує електропровідність 

сильніше, ніж у 50 Гц. 

При застосуванні змінного струму явища електролізу в тканинах відсутні, струм 

поляризації не формується, а отже провідність тканин для проходження змінного 

струму буде високою. 

3.     Трофічний. Посилює притік крові до тканин, тим самим активує обмін речовин і 

покращує трофіку. 

4.     Пластичний. Через посилення притоку крові активується синтез білка, який 

використовується на синтетичні процеси. 



16 
 

5.     Підвищення функціональної активності ЦНС. Струм активує рецептори м’язів і 

шкіри і імпульсація від них передається по висхідних шляхах у вищі відділи ЦНС. 

6.     Секреторний. Струм може стимулювати ендокринну залозу як безпосередньо так і 

через активацію ЦНС. 

  

Показання до застосування імпульсних струмів 

Всі імпульсні струми мають протизапальну та знеболюючу дії. Їх застосовують при 

наступних патологічних процесах: 

1.           Парези, паралічі. 

2.           Больові синдроми різного генезу (крім протипоказань). 

3.           Гіпертонічна хвороба І-ІІ ст. 

4.           Порушення рухової функції шлунка, кишечника, жовчевовивідних шляхів, 

матки та її додатків, сечоводів, сечового міхура, а також сфінктерів. 

5.           Захворювання органів травлення (хронічний гастрит із секреторною 

недостатністю, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, рефлекс-езофагіт). 

6.           Захворювання дихальної системи (хронічні неспецифічні захворювання легень, 

бронхіальна астма легкого та середнього ступеня тяжкості). 

7.           Артози, ревматичні захворювання суглобів, периартрити). 

8.           Венозний застій, лімфостаз. 

9.           Імпотенція функціонального характеру. 

  

Протипоказання: 

1.           Загальні. 

2.           Гострі запальні процеси. 

3.           Свіжі переломи, гематоми. 

4.           Жовчевокам’яна, сечокам’яна хвороба (крім дистального розташування 

конкрементів). 

5.           Захворювання середовищ ока, відшарування сітківки. 

6.           Непереносимість струму. 

  

Основні методи лікування імпульсними струмами: 
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·       Електродіагностика, електростимуляція м’язів. 

·       Електросонтерапія. 

·       Діадинамотерапія. 

·       Ампліпульстерапія. 

·       Інтерференцтерапія. 

·       Флюктуоризація. 

  

Електродіагностика (ЕД) 

ЕД – це метод визначення функціонального стану м’язів  і нервів за реакцією на 

дозований вплив електричним струмом. 

Основне завдання ЕД виявити – повна чи часткова реакція переродження нерва ( тобто, 

повне чи часткове його пошкодження). 

При частковій реакції переродження нерва стимуляція м’яза проводиться через нерв. 

При повній – безпосередньо через м’яз. 

Електростимуляція (ЕС) 

ЕС – застосування імпульсного електричного струму з метою збудження або посилення 

діяльності окремих органів або систем. 

ЕС призначають тільки після 4-х тижнів від початку захворювання, коли закінчується 

запальний процес і видно, як проходить відновлення функції м'язів. 

Для ЕС застосовують імпульсні струми прямокутної експоненціальної форми і 

напівсинусоїдальної форми з тривалістю імпульсів 1-300мс, а також змінні 

синусоїдальні струми частотою 2000-5000 Гц, які модульовані низькими частотами в 

діапазоні 10-15 Гц. 

При ЕС м'язів періоди спокою чергуються з періодами подачі серій імпульсів (ритмічна 

електростимуляція). 

Апарати: СНІМ-1, “Ампліпульс”, “Стимул-1” 

Розміщення електродів на шкірі і характеристику струму встановлює лікар-

фізіотерапевт на основі даних електродіагностичного дослідження. Місце 

розташування електродів потрібно відмічати на шкірі. 
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Стимуляцію м'язів кінцівок, тулуба, внутрішніх органів здійснюють пластинчатими 

електродами, а мімічних – точковими (металева пластинка площею 1-2 см2, обшита 

матерією) або голчатим. 

Розміщають активний електрод (Катод) на проекціях рухових точок уражених нервів і 

м'язів, вказаних в таблиці Ерба. Другий, неактивний (Анод) – між лопатками або на 

попереку, залежно від локалізації впливу. 

 При прийомі процедури хворий не повинен відчувати болючих чи неприємних 

відчуттів. Сила струму не повинна  перевищувати 10-15 мА, тривалість процедури —

10-15 хвилин. Курс лікування — 20-25 процедур (Фільм "Електростимуляція") 

Частина тіла, що піддається впливу, повинна перебувати в зручному положенні, щоб 

м'язове скорочення було добре видно і відбувалось без перешкод. 

Відсутність скорочення м'язів або різка болючість при проведенні  процедури свідчить 

про неправильне розміщення електродів, що не співпадає з  руховими точками. У таких 

випадках проведення процедури недоцільне, оскільки вона лише травмує хворого. 

Показання: 

·       парези; 

·       паралічі; 

·       м'язові атрофії і парези після тривалої імобілізації (гіпсові пов'язки); 

·       атонія кишечника, матки, сечового міхура. 

Протипоказання: 

·       загальні 

·       спастичні стани мускулатури; 

·       спастичний коліт; 

·       пілороспазм; 

·       істерія. 

В останній час ЕС почали застосовувати не тільки при в’ялих, але й спастичних 

паралічах. При цьому один із здвоєних електродів на який подають короткі імпульси 

тривалістю 0,1-0,3 мс накладають на спастичний м'яз, а другий – на м'яз антагоніст через 

який пропускають серію імпульсів. Основна суть методики полягає в тому, що після 

сильного одинокого скорочення і наступного розслаблення спастичного м'язу, яке 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/cd/fizioter/Electrostymul.mpg
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виникає під впливом одинокого імпульсу через 100 мс викликають тетанічне 

скорочення м'яза антагоніста серією імпульсів. 

Ампліпульстерапія 

Це використання з лікувальною метою синусоїдального змінного модульованого 

струму малої сили в імпульсному режимі. 

Використовується змінний синусоїдальний струм частотою 5000 Гц, який модулюється 

струмом низької частоти в межах від 10 до 150 Гц, в результаті чого утворюються серії 

імпульсів частотою 5000 Гц з хвилеподібним збільшенням і зменшенням амплітуди. 

Такі серії імпульсів (модуляції) позначаються як синусоїдальний модульований струм 

(СМС). 

За рахунок частоти 5000 Гц СМС легко і вільно проникає через шкіру і глибоко 

поширюється в тканинах. Тому при проходженні СМС відсутні неприємні відчуття печії 

і поколювання під електродами, яке характерне для діадинамотерапії. Пояснюється це 

тим, що СМС є змінним струмом і при його проходженні в тканинах не виникає явищ 

електролізу, різкої дизіонії та змін рН під електродами, які викликають зазначені вище 

відчуття. Не модульований струм викликає лише відчуття дрібної вібрації в результаті 

безпосереднього збудження електричним струмом екстерорецепторів. Гіперемії не 

викликає. 

Модуляцію змінного СМС частотою 10-150 Гц вибрано тому, що вона відповідає 

частотам біопотенціалів нервів і м'язів. Серії імпульсів частотою 10-150 Гц діють 

подібно до окремих імпульсів постійного струму, але при цьому не викликають печії і 

поколювання під електродами. Відчуття у хворого набувають характеру частої і мілкої 

вібрації частота якої відповідає частоті модуляції. 

Отже, змінний синусоїдальний струм частотою 5000 Гц є лише засобом для подолання 

опору шкіри і не має лікувальної дії, а цю дію мають окремі імпульси частотою 10-150 

Гц. 

Існує залежність між частотою модуляції і впливом: чим менша частота, тим більша 

тривалість кожного імпульсу, тим більша збуджувальна дія на нервові волокна (чутливі, 

рухові, вегетативні). 

Переваги ампліпульстерапії: 

·       добра переносимість хворими; 
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·       відсутність подразнення шкіри і неприємних відчуттів у зоні впливу СМС; 

·       достатнє проникнення у м'язи. 

Фізіологічна дія СМС: 

·       викликає скорочення м'язів; 

·       болезаспокійлива; 

·       поліпшує кровообіг, обмін речовин. 

Збуджуюча дія СМС є менш виразною, ніж імпульсів постійного струму. СМС може 

викликати рухове збудження лише інтактних рухових нервів та інервованих ним м'язів 

або лише при невеликому ступені переродження рухового нерва. В той самий час СМС 

проявляють більш прицільну збуджуючу дію на глибоко розташовані тканини, не 

викликаючи подразнення поверхневих тканин. 

Апарати для ампліпульстерапії та їх режими роботи. 

Апарати: - “Ампліпульс-3”, “Ампліпульс-3Т”, “Ампліпульс-4”, “Ампліпульс-5”. 

І – постійна модуляція (ПМ), здійснюється модуляція основної частоти 5000 Гц якоюсь 

однією з частот діапазону 10-150 Гц. Здійснює подразнюючу дію на м’язові волокна. 

Застосовують для електростимуляції. 

ІІ – посилання пауз (ПП), чергуються посилання синусоїдального струму, 

модульованого частотою в межах 10-150 Гц і пауз тривалістю 1-6 с. Здійснює виразну 

подразнюючу дію на м’язові волокна. Застосовують для електростимуляції. 

ІІІ – посилання модульованого і немодульованого струму (ПН), чергування посилань 

СМС з частотою 10-150 Гц з посиланнями немодульованого струму частотою 5000 Гц. 

Зміна посилань відбувається через 1-6 с. Діє як слабкий подразник і використовується 

для зняття болю. 

ІV – посилання модульованих струмів двох різних частот (ЧЧ), чергування 

посиланьСМС з частотою 10-150 Гц з посиланнями СМС частотою 150 Гц. Зміна 

посилань відбувається через 1-6 с. До нього не виникає звикання. Використовується для 

зняття болю. 

В цілому, якщо потрібно активувати діяльність застосовують І і ІІ види роботи, якщо 

пригнітити – ІІІ і ІV види з відповідною частотою. Наприклад, якщо у хворого атонія 

жовчевого міхура, гіпотензія, застосовують І, ІІ види роботи; якщо, навпаки, гіпертонус 

жовчевого міхура, гіпертензія – ІІІ, ІV види роботи. 
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Зміна глибини модуляції в межах від 0 до 100 % дозволяє при одній і тій самій силі 

струму змінювати інтенсивність збуджуючого впливу. Чим більша глибина модуляції 

тим більша збуджуюча дія струму. Як правило у лікувальній практиці застосовують 

глибину модуляції 25-75 %. 

СМС у всіх зазначених вище видах роботи може застосовуватись у випрямленому і 

невипрямленому режимах. Випрямлений режим  застосовують при зниженні чутливості 

до струму, в’ялому перебігу процесу, при електростимуляції тканин, які глибоко 

залягають і для введення лікувальних препаратів (ампліпульсфорез). При цьому режимі 

у хворого з’являються відчуття такі ж як і при застосуванні постійних струмів – 

припікання, поколювання, вібрація. 

Невипрямлений режим застосовують при підвищеній чутливості тканин до струму. 

Отже, для того, щоб досягти сильнішого збуджуючого впливу СМС на тканини потрібно 

встановити наступні параметри роботи: 

·       зменшити частоту модуляції до 10 Гц; 

·       збільшити тривалість пауз до 6 с; 

·       збільшити глибину модуляції до 100 %; 

·       застосувати випрямлений режим роботи. 

Силу струму можна збільшувати тільки під час його дії до відчуття приємної вібрації   

Показання і протипоказання до ампліпульстерапії такі ж, як для ДДТ. 

Як правило під час однієї процедури використовують 2-3 види робіт і діють на 2-3 

ділянки. 

Тривалість процедури при одній локалізації електродів становить 6-10 хв, іноді 15 хв, 

при 3-х локалізаціях – до 30 хв. Процедури призначають щоденно або через день. На 

курс – 6-10 процедур, при електростимуляції – до 20 процедур. Після процедури 

необхідно 30 хв відпочити. 

Висновок: Таким чином, застосування низькочастотного імпульсного струму має свої 

переваги та специфічні терапевтичні ефекти такі, як седативний в електросон терапії, 

знеболюючий та застосовується для електростимуляції м’язів – в ДДТ та СМС -

 терапії 
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Запитання для закріплення нового матеріалу 

• Назвіть процедури в основі яких лежить імпульсний струм. 

• Яку процедуру застосуєте при вираженому больовому синдромі? 

• Назвіть параметри ампліпульс терапії. 

 

 

Використана література: 

1. В.С. Улащик, І.В. Лукомський Загальна фізіотерапія: Підручник, Мінськ, 

«Книжковий дім», 2003р. 

2. В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко Загальна фізіотерапія: Підручник. - М., 

1999р. 

3. Л.М. Клячкин, М.М. Виноградова Фізіотерапія. - М., 1995р. 

4. Г.Н. Пономаренко Фізичні методи лікування: Довідник. - СПб., 2002р. 

5. В.С. Улащик Введення в теоретичні основи фізичної терапії. - Мінськ., 1981р. 

6. Клінічна фізіотерапія / Под ред. В.В. Оржешковський. - Київ, 1984р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Лекція №3 

Тема: Електричне та магнітне поле 

План  

1. Фізіологічний вплив магнітного поля на організм людини. 

2. Класифікація МП 

3. Апаратура. 

4. Механізм дії 

5. Терапевтичні ефекти.  

6. Показання та протипоказання до призначення процедури. 

7. Електричне поле. 

 

При дії постійного електричного струму в тканинах відбувається електроліз і 

переміщення іонів до електродів. При високій частоті змінного електричного 

струму іони не переміщаються, а лише коливаються. Механічна енергія цього тертя 

частинок переходить в теплову, що призводить до ендогенного виділення тепла в 

тканинах. Це неспецифічна або теплова дія високочастотних електромагнітних 

коливань. 

Виділяють також специфічний або осциляторний ефект. Найкраще 

проявляється тоді, коли температура тканин не підвищується або підвищується не 

більше, ніж на 0,1˚С (хворий нічого не відчуває або відчуває легке тепло), тобто цей 

ефект не маскується тепловим ефектом. Чим більша частота електромагнітних 

коливань, тим виразніший осциляторний ефект. Суть його полягає в тому, що 

молекули тканин є диполями, тобто мають зміщений на периферію позитивний і 

негативний заряд (на полюсах) і в цілому є нейтральними. Вплив високочастотного 

електромагнітного поля викликає колоподібний рух диполів навколо своєї осі, що 

призводить до розхитування бокових ланцюгів молекул і зміни їх фізико-хімічних 

властивостей (зокрема, просторової орієнтації білка). Активуються ферментні 

системи, процеси синтезу і обміну речовин. Крім того, коливання глобулярних 

білків, гліколіпідів і фосфоліпідів, які складають мембрани клітин призводить до 

підвищення дисперсності білків і фосфоліпідів, проникності клітинних мембран і 

підвищення активності іонтранспортних систем мембрани.  

Дарсонвалізація 

Дарсонвалізація - метод електротерапії, який використовує дію електричних 

коливаннь високої частоти (160-400 КГц), високої напруги (10-100 КВ) і малої сили 

(10-15 мА) з лікувальною метою. Використовується змінний синусоїдальний струм 
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у вигляді імпульсів з поступово наростаючою і спадаючою амплітудою (частота 

імпульсів 50 Гц). 

Механізм дії. Під час місцевої дарсонвалізації високочастотний струм впливає 

на рецептори шкіри. Це подразнення рефлекторним шляхом викликає реакції-

відповіді внутрішніх органів і систем. Дарсонвалізація знижує збудливість рухових 

та чутливих нервових центрів. Виразно виявляються вазомоторні реакції. 

Артеріоли та капіляри, особливо поверхневих тканин, розширюються. 

Підвищується тонус вен, посилюється циркуляція як в артеріальному, так  і у 

венозному руслах. Зміна циркуляції крові супроводжується поліпшенням трофіки 

тканини. Стимулюється тканинний обмін. Терапевтичний вплив дарсонвалізації 

проявляється у зменшенні болю, свербіння, вазомоторній дії, стимуляції процесів 

загоєння тканин, підвищенні обміну й поліпшенні трофіки тканин. 

Показання: порушення трофіки шкіри, яке супроводжується раннім старінням 

шкіри, обличчя, шиї, випадінням волосся; пародонтоз; гінгівіт; глосалгія; 

вазомоторний риніт; хвороба Рейно і початкова стадія облітеруючого ендартеріїту; 

варикозне розширення вен кінцівок, гемороїдальних вен; невралгія міжреберна; 

парестезія; мігрень. Рани, які повільно загоюються; тріщини шкіри, анального 

отвору; трофічні виразки шкіри. 

Протипоказання: злоякісні новоутвори; активний туберкульоз; гострі 

інфекційні захворювання; серцево-судинні захворювання з недостатністю 

кровообігу III ст.; друга половина вагітності. 

Апарати. Для лікування струмами Дарсонваля застосовують апарати "Искра-

1', "Искра-2". 

Методика проведення процедур. Для проведення дарсонвалізації застосовують 

спеціальні вакуумні склянні електроди різної форми і величини. У комплект 

входить 8 електродів: 2 грибоподібних для дії на ділянки тулуба, кінцівок, обличчя, 

1 вушний, 1 ясневий, 1 гребінцевий, 1 вагінальний, 2 ректальних. 

 Параметри процедур: 

а)    методика: місцева, рефлекторно-сегментарна (загальна площа впливу — до 600 

см2); лабільна, стабільна; 

б)    розтайування електрода: контактно, дистанційно (зазор до 2 см); 

в)    вид електрода: гребінцевий, Грибоподібний великий та малий, ректальний, 

вагінальний, ясеневий, вушний; 

г)    потужність впливу: мала (1-3 поділки регулятора потужності), середня (4-5 

поділок), сильна (6-8 поділок); 

д)    тривалість процедур: на одне поле — до 10 хв.; на процедуру —до 20 хв.; на 

процедуру можна призначити вплив на1-3 поля; 
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є)    періодичність процедур: щодня, через день; на курс до 15-20 процедур. 

Дозування: 

Здійснюють за вихідною потужністю апарата, силою струму в розряді. Тривалість 

процедур, які проводяться щодня, — 3-5 хв. на одній ділянці і не перевищує 10—15 хв. при 

впливі на різні поля, 10-15 процедур. Повторний курс призначають через 1-2 місяці. 

Приклад рецепта або формулювання призначення 

Дарсонвалізація лівої гомілки, Електрод великий грибоподібний, лабільна методика, 

контактно, потужність середня (4-5 поділок), 10 хв., щодня, 12 процедур. 

Діагноз: гіпертонічна хвороба І ст. Дарсонвалізація комірцевої зони лабільно, 

потужність впливу слабка, 10 хв., щодня, №12. 

На кліше — вказати зону впливу; при деяких зонах—їхній порядковий номер; при 

порожнинних впливах поле відмічається стрілкою, спрямованою відповідно до введення 

електрода. 

Помилки в діях медсестри: не підсушує шкіру тальком; довіряє хворому проводити 

процедуру самостійно. 

Високочастотна електромагнітотерапія 

Це застосування з лікувальною метою змінного високочастотного 

електромагнітного поля. 

Розрізняють наступні види електротерапії: 

1. Власне високочастотна (ВЧ) терапія: 

–         діатермія – 1,625 МГц; 

–         індуктотермія – 13,56 МГц. 

2. Ультрависокочастотна (УВЧ) терапія (частота – 40,68 и 27,12 МГц): 

–         електричним полем (безперервним або імпульсним); 

–         магнітним полем (УВЧ-індуктотермія). 

3. Надвисокочастотна (НВЧ) терапія: 

–         дециметровохвильова (ДМХ) – довжина хвилі 65 см, 461,5 МГц; 

–         сантиметровохвильова (СМХ) – довжина хвилі 12,6 см, 2375 МГц, 

–         за кордоном – 2450 МГц, разроблені апарати з частотою 915 МГц. 

4. Крайнєвисокочастотна (КВЧ) терапія: 

–         міліметровохвильова терапія (ММХ) – довжина хвилі 4,9; 5,6 и 7,1 мм, 

частота 30.000-300.000 МГц; 

–         мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) – 56-58 ГГц і 60-61 ГГЦ (20-

100 ГГц). 

Апарати, які генерують ці фізіотерапевтичні фактори, мають три коливальних 

контури і трансформатор. Контури (генеруючий, підсилюючий і   терапевтичний) 
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з’єднані між собою індуктивно, що є важливою умовою безпеки апаратів. В 

генераторному контурі апаратів виникають електромагнітні коливання, які 

створюють змінний електричний струм і електромагнітно поле. При поширенні 

електромагнітних хвиль відбувається їх відбивання, заломлення, поглинання, 

дифракція та інтерференція. 

УВЧ-терапія 

 Це метод лікування, при якому діючим фактором є змінне електричне поле 

ультрависокої частоти. 

Механізм дії. Оснований на двох компонентах: тепловому та осциляторному. 

Місцеві та загальні реакції-відповіді при дії електричного поля УВЧ взаємозв'язані 

і зумовлені подразненням нервових рецепторів органів і систем. Електричне 

поле УВЧ посилює крово- і лімфоциркуляцію в ділянці впливу, стимулює функцію 

ретикулоендотеліальної системи, підвищує активність та інтенсивність фагоцитозу, 

сприяє утворенню клітинного лейкоцитарного валу, обмежуючи зону запалення від 

здорових тканин, зменшує ексудацію, загальний набряк, збільшує концентрацію 

кальцію в тканинах. Крім того, поле УВЧ антиспастично діє на гладку мускулатуру 

шлунка, кишок, жовчного міхура, бронхів і бронхіол, стимулює виділення жовчі, 

зменшує секрецію бронхіальних залоз, прискорює регенерацію нервових елементів 

при запально-дегенеративних і травматичних пошкодженнях. Дія електричного 

поля УВЧ супроводжується розширенням капілярів, артеріол, прискоренням 

кровообігу, зниженням АТ, виникненням брадикардії. Зростає фільтрація в 

клубочках, посилюється кровообіг у нирках. 

Показання: гострі й підгострі гнійно-запальні захворювання, фурункули, 

карбункули, абсцеси, флегмони, панариції, гідраденіти, гнійні рани, а також отит, 

гайморит, тонзиліт, парадонтоз, остеомієліт, відмороження, тромбофлебіт. 

Захворювання внутрішніх органів - абсцес легень, бронхоектатична хвороба, гостра 

пневмонія, бронхіт, бронхіальна астма, поліартрит, ревматоїдний артрит, 

холецистит, підгострий гепатит, нефрит. Гострі і підгострі інфільтративно-

ексудативні запальні процеси матки, придатків, гострий простатит. Захворювання 

нервової системи - неврит, радикулоневрит. Хвороба Рейно, облітеруючий 

ендартеріїт. 

Протипоказання: злоякісні і доброякісні новоутвори; системні захворювання 

крові; серцево-судинна недостатність ІІ-ІІІ ст.; ішемічна хвороба серця з 

порушенням ритму; стенокардія; гіпотензія; гіпертонічна хвороба II ст.; 

декомпенсований цукровий діабет; тиреотоксикоз; вагітність; наявність металевих 

сторонніх тіл. УВЧ-терапія не призначається також при хронічних процесах - 

пневмонії, бронхітах, оскільки сприяє розвитку сполучної тканини. 
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Апарати. Для УВЧ-терапії використовують апарати різної потужності та 

розмірів (переносні та стаціонарні). До переносних апаратів відносяться УВЧ-66, 

УВЧ-62, УВЧ-4, "Мінітерм" (УВЧ-5-1); до стаціонарних - УВЧ-300, "Екран-1", а 

також апарати імпульсного електричного поля УВЧ -  "Импульс-2", "Импульс-3". 

Індуктотермія 

Це лікувальний метод в основі якого лежить дія високочастотного (13,56 мГц) 

змінного наведеного магнітного поля, результатом чого є теплоутворення в 

тканинах (inductio -  наведення; therme – тепло). 

Магнітне поле є наведеним, утворюється струмом, що проходить в котушці 

(соленоїді). Магнітне поле проникає на глибину 5-8 см від поверхні шкіри і викликає 

там утворення індукційних струмів, які мають перпендикулярну спрямованість до 

магнітних силових ліній поля. Ці індукційні струми називаютьсяи вихровими 

струмами або струмами Фуко, механічна енергія яких переходить в тепло. Тому, 

процеси ендогенного теплоутворення більше виражені в глибині тканини і менше 

-  в шкірі та підшкірній клітковині. 

УВЧ-індуктотермія 

Це лікувальний метод при якому на тканини хворого впливають магнітним 

полем ультрависокої частоти (40,68 МГц). Електрод має назву ЕВС-1 – індуктор з 

налаштованим контуром. Його встановлюють контактно на шкіру пацієнта або з 

проміжком не більше 1 см. 

При УВЧ-індуктотермії в тканинах утворюється більше тепла, ніж при ВЧ-

індуктотермії. Це пояснюється тим, що кількість тепла при будь-якій індуктотермії, 

крім всіх інших причин, залежить від частоти, а при УВЧ-індуктотермії частота 

струму в 3 рази більша, ніж при ВЧ-індуктотермії. 

Показання. Метод застосовують переважно для лікування запальних 

захворювань, особливо, гострих і підгострих в ділянці обличчя  (гайморит, отит, 

неврит лицьового нерва), пневмоній. 

Протипоказання. Ті ж, що й для індуктотермії. 

Техніка виконання. Індуктори діаметром 6 і 9 см (призначені для  потужності до 

40 Вт) під’єднують до апаратів УВЧ-62, УВЧ-66, УВЧ-30, а індуктори, діаметром 16 

см (призначені для  потужності до 100 Вт) під’єднують до стаціонарних апаратів 

“Экран-1”, “Экран-2”. 

Під час відпуску процедури хворий знаходиться в лежачому або сидячому 

положенні, одітий. 
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Тривалість процедури – 10-15 хв, проводять кожен день або через день. На курс 

лікування призначають 6-15 процедур. 

Параметри процедур: 

а)       методика: місцева, рефлекторно-сегментарна; 

б)    інтенсивність впливу: слабкотеплова, середньотеплова (теплова) за відчуттями 

пацієнта; за вихідною потужністю апаратів —до 30 Вт для пересувних, до 125 Вт для 

стаціонарних; 

в)               розмір індукторів: для портативних апаратів — 60, 75, 90 мм (при 

потужності до 30 Вт), для стаціонарних — 140 і 160 мм в діаметрі (при потужності до 

100-125 Вт); 

г)                  розташування індуктора контактне; 

д)       тривалість процедур: 10-15 хв.; 

є)      періодичність процедур: щодня, через день; на курс 5-15 процедур. 

Дозування 

Здійснюють за тепловідчуттями хворого і вихідною потужністю апарата. Тривалість 

щоденних впливів становить 10-15 хв., 8-12 процедур. Повторний курс призначають через 2-3 

місяці. 

Мікрохвильова терапія 

Це - метод лікувального впливу на організм високочастотними 

електромагнітними коливаннями (НВЧ-коливання). У медицині використовують 

мікрохвильові коливання сантиметрового діапазону з частотою 2375 МГц і 

дециметрового діапазону з частотою 450 МГц. 

Механізм дії. Електромагнітне поле НВЧ має не тільки властивості електричної 

енергії, але й світла. Ці якості проявляються здатністю мікрохвиль відбиватись і 

заломлюватись. Їх можна концентрувати в паралельні пучки за допомогою 

випромінювачів-рефлекторів і отримувати локальну дію. 

Мікрохвилям властива значно менша проникаюча здатність, ніж електричному 

полю. НВЧ-коливання сантиметрового діапазону поглинаються поверхневими 

тканинами і проникають у глибину лише на 3-6 см, а дециметрового - до 9-12 см. 

Під впливом мікрохвиль підвищується теплоутворення, особливо високий тепловий 

ефект спостерігається в тканинах, які багаті рідиною. За рахунок специфічного 

осциляторного ефекту мікрохвиль утворюються біологічно активні речовини і 

підвищується активність різних біохімічних процесів. Вважають, що саме теплова 

й осциляторна дії мікрохвиль індукують нейрогуморальні та рефлекторні реакції. У 

терапевтичних дозах мікрохвилі мають болезаспокійливу, протизапальну, 

бактеріостатичну дії. Підвищення температури в опромінюваній ділянці тіла 
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призводить до значного розширення судин і мікроциркуляції в зонах опромінення, 

прискорення кровообігу в цілому. Мікрохвилі підвищують проникність капілярів, 

що спричиняє активацію окисно-відновних процесів і сприяє покращанню обміну в 

тканинах. Малі дози мікрохвильової терапії мають стимулюючий вплив на 

функціональний стан парасимпатичної та центральної нервової системи, 

підвищують синтез гормонів кори надниркових залоз. 

Показання: дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів кінцівок та 

хребта (бурсит, епікондиліт, періартрит, деформуючий остеоартроз і спондильоз, 

шпора п'яткової кістки); захворювання периферичних нервів (нейроміозит, неврит, 

плексит); ревматоїдний поліартрит на стадії фіброзних змін; виразкова хвороба 

шлунка без схильності до кровотеч; облітеруючі захворювання судин кінцівок; 

хронічний тонзиліт, паратонзиліт (фаза інфільтрації або після прориву), загострення 

хронічних синуситів, гострі локалізовані отити, фурункули носа (інфільтративна 

фаза), гострі гнійні перфоративні отити, хронічні мезотимпаніти; хронічні та 

підгострі запалення жіночих статевих органів; гідраденіти; післяопераційний 

інфільтрат. 

Протипоказання: злоякісні новоутвори; активний туберкульоз; гарячкові 

стани; схильність до кровотеч; тиреотоксикози; вагітність; наявність набряку 

тканин, пов'язаного з місцевими розладами кровообігу; наявність у тканинах 

металевих предметів (осколки, кулі, тощо); серцево-судинна недостатність II та III 

ст.; несприйнятливість струму; істерія; лейкози; інфаркт міокарда і стан після нього 

протягом 6 міс.; період після курсу рентгенотерапії до 2 тижнів.  

Апарати. Для мікрохвильової терапії сантиметрового діапазону 

використовують стаціонарні апарати "Луч-58"  і  портативні "Луч-2", "Луч-3". 

Висновок: Таким чином, окрім електричношо струму, у фізіотерапії активно 

застосовуться процедури в основі яких лежить електричне та магнітне поле.  

 

Запитання на закріплення лекційного матеріалу 

1. Назвіть фізичний чинник, який застосовується при проведенні дарсонвалізації. 

2. Назвіть фізичний чинник, який застосовується при проведенні УВЧ – терапї. 

3. Назвіть фізичний чинник, який застосовується при проведенні магнітотерапії. 
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Використана література: 

Оржешківський В.В., Волков Е.С. Клінічна фізіотерапія. – М., 2001. 

Сосина М.И. Физиотерапевтический справочник. – М., 1999. 

Панасик Є.М., Федорів Я.М., Модилевський В.М. Загальна фізіотерапія і 

курортологія. – К., 2000. 

Боголюлов В.М. Техніка і методика фізіотерапевтичних процедур. – К., 

2001 
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Лекція № 4 

Тема: Ультразвукова терапія 

План  

Визначення ультразвуку. 

Властивості ультразвуку. 

Апаратура. 

Механізм дії. 

Терапевтичні ефекти. 

Показання та протипоказання  

Дозування. 

 

Це - метод лікувального впливу механічними коливаннями ультразвукової 

частоти, що викликають у тканинах поперемінне стиснення і розрідження 

середовища. Частота коливань ультразвуку, яку застосовують у медицині з 

лікувальною метою, в діапазоні від 830 до 2600 КГц. 

Механізм дії. Ультразвукова енергія діє на тканини, викликаючи механічний, 

фізико-хімічний і тепловий ефекти. Механічний вплив спричиняє перемінне 

стиснення і розрідження клітинних структур, зумовлюючи процес "мікромасажу" 

тканин; а поглинання ультразвуку супроводжується утворенням тепла в тканинах, 

зміною рН середовища і прискоренням хімічних реакцій.  

Ультразвук підвищує проникність клітинних мембран, розширює судини й 

активує кровообіг, прискорює дифузію, зменшує утворення злук і грубих рубців, 

покращує функціональні можливості зв'язково-суглобового апарату, знімає спазм 

м'язів, знижує чутливість нервових рецепторів. Під впливом ультразвуку 

вивільняються активні продукти - медіатори (гістамін,), поява яких стимулює 

ферментні, імунологічні системи, спричиняє підвищення неспецифічної 

резистентності організму. Лікування ультразвуком прискорює регенеративні й 

репаративні процеси, нормалізує секреторну і моторну функції шлунка, кишок, 

знімає бронхоспазм і покращує вентиляційно-дренажну функцію бронхів. 

Показання: деформуючий артроз; міжхребцевий остеохондроз; радикуліт; 

плечолопатковий періартрит; хвороба Бехтерева;; контрактура Дюпюітрена 
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(початкова стадія); невралгія; неврити; травми суглобів; травми периферичних 

нервів; рубці та спайки поверхневих і глибоких тканин; виразкова хвороба шлунка 

і дванадцятипалої кишки (неускладнені); астматичний бронхіт; нейродерміти; 

мастит; деякі гінекологічні й очні хвороби. 

Протипоказання: злоякісні новоутвори; хвороби крові; схильність до 

кровотеч; вагітність; гіпертонічна хвороба вище II ст.; виражений атеросклероз; 

коронаросклероз; артеріальна гіпотонія; діенцефальний синдром; пієлонефрити; 

захворювання центральної нервової системи, в тому числі порушення мозкового 

кровообігу; сифіліс; цукровий діабет; тромбоз; застій у венах тазової ділянки. 

Ультразвуком не можна діяти на ділянку голови, серця, вагітну матку.  

Апарати. Використовують апарати: ультразвукові терапевтичні апарати "УЗТ-

101" (880 кГц), УТС-1, УЗТ-101, 102, 103, 104; ЛОР-2, ЛОР-3, стоматологічний "УЗТ-

КК", ультразвуковий терапевтичний портативний - УТП-1, офтальмологічний "УЗТ-

ІОЗ", урологічний "УЗТ-104", гастроентерологічний "УЗТ-13.05", отоларингологічний 

"ЛОР-1А-3", "УЗТ-31 ,-3.01 ,-13.04", дерматологічний "УЗТ-3.02", педіатричний "УЗТ-3.06" 

(частота 2640 кГц). Ультразвук з частотою 22-100 кГц має глибину проникнення до 10-12 

см, з частотою 880 КГц — до 5-6 см, з частотою 2640 — до 1-2 см. Апарат "Барвінок" ("УЗТ 

Н-22/44 02Г") призначений для лікування гінекологічних (частота 22 кГц), урологічних 

(частота 44 кГц) захворювань та загальнофізіотерапевтич-ної практики (22,44 кГц). Апарат 

"МІТ-П" поєднує в собі ультразвук (44 кГц) та МП (50 мТл); "МІТ-1"—ультразвук 

(2640кГц), з частотною модуляцією; "МІТ-143 — ультразвук (80-100 кГц, 0,1-0,5 Вт). 

Методика проведення і дозування процедур. Під час процедури пацієнт може 

сидіти або лежати в зручній позі. Для контакту випромінювача з поверхнею шкіри 

її змащують вазеліновою олією або маззю спеціального складу. 

Порядок і приклади призначення. Вказують лікувальний фактор; ділянку дії; 

кількість полів або зон; інтенсивність (Вт/см2); режим (безперервний, імпульсний із 

тривалістю імпульсу в мілі секундах); методику і спосіб дії (лабільна, стабільна, 

контактна); тривалість дії (на кожне поле); кількість полів за одну процедуру; 

частоту і кількість процедур на курс лікування. 

Параметри процедур: 

 а)      методика: місцева, рефлекторно-сегментна, порожнинна; 
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б)       інтенсивність впливу дозується в Вт/см2 в трьох діапазонах: 0,05-0,04 Вт/см2 — 

мала потужність, 0,5-0,8 Вт/см2 — середня потужність, 0,9-1,0 Вт/см2 —велика потужність; 

в)    режим генерації: безперервний, імпульсний (при імпульсному режимі частота 

імпульсів становить 50 Гц, тривалість —10,4,2мс); 

г)    спосіб проведення процедур: лабільна і стабільна методики; контактно і 

дистанційно через воду (в ванночці); 

д)    тривалість процедур: на одне поле — від 2-5 до 10 хв. (площа одного поля—до 

200-250 см2; на процедуру—до 15 хв.; протягом однієї процедури впливають на 1-3 поля; 

є)             періодичність процедур: щодня, через день; на курс 10-20 процедур. 

Дозування 

Здійснюють за інтенсивністю в ватах, що припадають на 1 см2 випромінювача (від 

0,05 до 1 Вт/см2), площа впливу до 250 см2. Тривалість впливів становить 10-15 хв., 8-12 

процедур. Повторний курс призначають через 2-3 місяці. 

Можливі поєднання 

Електроультрафонофорез, ультрафонодіадинамофорез, ультрафоноамплі-

пульсфорез, мапгітоультрафонофорез, вакуум-ультрафонофорез, мікроультра-фонофорез, 

магнітотультразвукова терапія, лазеро-ультразвукова та магніто-лазеро-ультразвукова 

терапія. 

Помилки в призначеннях лікаря: не вказує потужність, режим генерації; не 

використовує рефлекторно-сегментарні методики; не враховує можливість впливу через 

водне середовище за дистанційною методикою; не враховує відмінності в дії ультразвуку з 

частотою 880 і 2640 кГц. 

Помилки в діях медсестри: не слідкує за відповідністю номера голівки випромінювача 

і кнопки на апараті; не перевіряє придатність випромінювача до роботи; не дотримується 

необхідної швидкості руху випромінювача по шкірі пацієнта; довіряє пацієнтам самостійно 

проводити процедуру. 

Приклади рецепта або формулювання призначення: 

Ультразвукова терапія на попереково-крижову зону. Паравертебрально, потужність 0,4 

Вт/см2, режим безперервний, лабільна методика, по 4-5 хв. на поле, через день, 10 процедур. 
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Ультрафонофорез 0,1-процентного розчину обзидану на задньошийну 

зону, паравертебрально, потужність 0,2 Вт/см2, режим імпульсний — 

10 мс, лабільна методика, по 2-3 хв. на одне поле, через день, 8 процедур. 

Діагноз: остеохондроз поперекового відділу хребта. Ультразвукова терапія 

поперекової ділянки, паравертебрально, режим імпульсний, методика рухома, контактно, 

інтенсивність 0,2 Вт/см2, по 3 хв. з кожного боку, через день, № 10. 

На кліше — вказати зони впливу, їх порядковий номер. 

Висновок: УЗТ займає чільне місце поміж решти фізіотерапевтичних процедур за 

рахунок специфічних терапевтичних ефектів. 

 

Запитання на закріплення лекційного матеріалу. 

1. Дайте визначення УЗТ. 

2. Назвіть терапевтичні ефекти. 

3. Назвіть апаратуру для проведення УЗТ. 

4. Наведіть приклад застосування УЗТ. 

 

 

Використана література: 

 

1. В.С. Улащик, І.В. Лукомський Загальна фізіотерапія: Підручник, Мінськ, 

«Книжковий дім», 2003р. 

2. В.М. Боголюбов, Г.Н. Пономаренко Загальна фізіотерапія: Підручник. - М., 

1999р. 

3. Л.М. Клячкин, М.М. Виноградова Фізіотерапія. - М., 1995р. 

4. Г.Н. Пономаренко Фізичні методи лікування: Довідник. - СПб., 2002р. 

5. В.С. Улащик Введення в теоретичні основи фізичної терапії. - Мінськ., 1981р. 

6. Клінічна фізіотерапія / Под ред. В.В. Оржешковський. - Київ, 1984р. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Лекція № 5 

План лекції 

1. Визначення світлолікування . 

2. Властивості світла. 

3. Інфрачервоне опромінення:  

• визначення; 

• лампи; 

• фізіологічний вплив на організм людини; 

• терапевтичний ефект; 

• показання та протипоказання. 

4. Ультрафіолетове опромінення. 

Світлолікування - застосування з лікувальною та профілактичною 

метою променевої енергії сонця та інших джерел випромінювання.  

Інфрачервоне опроміння 

Основні біофізичні процеси відбуваються на молекулярному рівні. Отримавши 

додаткову енергію у них посилюється броунівський рух і вони стають більш 

активними. 

Механізм дії: 

Організм людини з точки зору колоїдної хімії є складною колоїдною системою. 

Тепловий рух в колоїдних системах називають Броунівським рухом. 

Фізіологічні реакції організму  

• подразнююча дія на рецептори шкіри та судини  (утворення інфрачервоної 

ерітеми); 

• вегетативно – сегментарні рефлекси (розширення судин, покращення 

кровообігу). 

Терапевтичні ефекти: 

• проти спазматичний; 

• знеболюючий,  

• трофічний; 

• регенераторний ефект. 

Терапевтичні ефекти значно більше виражені в інших процедурах, але перевага в тому, 

що ми не спостерігаємо загальної реакції організму, тому можемо застосовувати ІЧ – 

опромінення при тяжкій патології. 

Показання: 

• запальні процеси в стадії розрішення (базофіли активно залишають судинне 

русло при нагріванні субстрату); 

• больові синдроми при враженні нервової системи; 

• дегенеративно – дистрофічні процеси в опорно – руховій системі; 

• контрактури перед ЛФК; 
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• наслідки травми; 

• опіки; 

• для зменшення дії УФО. 

 

Протипоказання: 

• гострі, гнійні запальні процеси; 

• порушена теплова чутливість. 

Дозування 

• по відчуттю тепла (відстань у 10 раз менша від потужності лампи) 

• тривалість 15 – 60хв; 

• щодня або 2 рази в день; 

• до 25 процедур. 

 

УФО  

УФ промены выдкриты Гершелем, І. Ріттером та В. Властоном у 1801р. 

У 1932 р. за рекомендацією Другого міжнародного конгресу з фізіотерапії та 

фотобіології у діапазоні УФ-випромінювання Сонця і штучних джерел умовно виділено 

три ділянки, що мають діапазони довжини хвиль: ділянка А — від 400 до 320 нм 

(довгохвильове УФ- випромінювання); ділянка В — від 300 до 275 нм 

(середньохвильове УФ-випромінювання); ділянка С — від 275 до 180 нм 

(короткохвильове УФ-випромінювання). 

 

Механізм дії проявляється на електронному рівні. 

1. Під дією енергії електрони можуть переміщатись на зовнішній рівень або при 

достатній енергії – вибиватися із зовнішньої орбіти 

Фотоелектричний ефект – зміна колоїдних властивостей, електричний заряд  

2. Під дією променів відбувається внутрішня перебудова в клітині, при цьому її 

склад не змінюється, а змінюються лише властивості  - фотохімічний ефект 

(фото ізомеризація) 

3. Фотооксидація – посилення окисних реакцій в тканинах 

4. Фотолізіс – руйнування білкової структури  

 

Дія УФО променів 

Безпосередня дія 

Проявляєтьс 

 На місці дії променів – денатурація і коагуляція білків – розпад білків – утворення 

БАР. 

Зовні це проявляється утворенням ерітеми. 

Покращується кровообіг, протизапальна дія, імуностимулююча. 

Загальна нервово – рефлектона дія 
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Знеболююча і вітаміноутворююча дія. 

Показання до УФО: 

Місцеве опромінення: 

• обмеження зони запалення або деструкції шкіри (бактерицидна дія); 

• знеболююча при враженні периферичної нервової системи; 

• протизапальна дія (запалення внутрішніх органів); 

• десенсибілізуюча дія – бронхіальна астма 

 

Загальні опромінення  

• імуностимулююча дія; 

• анти рахітична дія; 

• нормалізація мінерального обміну ( остеопороз). 

Протипоказання: 

• підвищена чутливість; 

• недостатність надниорників (утворюються гістамін і серотонін – антагоністи 

адреналіну і норадреналіну, коли їх багато гальмують роботу наднирників) 

• гломерулонефрит; 

• гепатит,  

• токсичний зоб, ревматоїдні хвороби – всі аутоімунні захворювання бо власна 

система бореться з організмом, а УФО – стимулює імунну систему). 

ДУФ 

Імуностимулюючий ефект 

Меланін стимулюючий  

Фотосенсибілізуючий 

 

Показання  

1. Псоріаз – ПУВА терапія наносяться рослинні препарати ПСОРАЛЕНТИ або 

приймаються в середину, через 2 – 3 год приймається процедура, триває кілька 

хвилин, 10 – 20 процедур на курс.(блокуються клітини, які розвивають елементи 

висипу, регрес бляшок) 

2. Імуностимуляція в соляріях  

 

СУФ 

Терапевтичні ефекти: 

• Вітаміноутворюючий; 

• Трофостимулюючий; 

• Імуномоделюючий (суберітемні дози) 

• Протизапальний; 

• Знеболюючий; 
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• Десенсибілізуючий ефект (еритемні дози). 

 

Методики опромінення 

Загальна та місцева 

Суберитемні: загартування  10 - 16 раз 

Еритемні 

 

 

Загальне опромінення  

• Прискорена схема 1\2 до 4б\д 

• Основна 1\2 до 3б\д 

• Сповільнена 1\8  до 2, 5 біодози  26 – 28 опромінень 

Загальне опромінення через  2 – 3  місяці 

 

Місцеві методики: 

Вогнище враження: 

Чисті рани 2- 3б\д  + навколо шкіру до 5 см повторне опромінення через 2 дні 

Гнійні рани 4- 6 б\д для кращого відторгнення розпавших тканин 

2 фаза – стимуляція епітелізації суберитемні дози повторення через 2 – 3 дні 

Після первинної обробки рани – 1\2 б\д до 2 б\д 

Опромінення поперекової ділянки – 2 б\д через день 

 

Опромінення рефлексогенних зон 

• комірцеві ділянка; 

• трусикові зона; 

• відділ хребта. 

 

Опромінення полями 

При місцевому опроміненні на площі не більше 600см (якщо більше, то може 

підвищитися температура тіла та розвиватися м’язова та нервова втома, головний 

біль) 

Повторні опромінення через 1 – 2 дні зі збільшенням дози на 50% - 100% 

Одну і ту ділянку опромінюють  3- 4 рази, але рани можна більше до 10 раз 

Повторно ділянку можна опромінювати через 1 місяць 

 

 

Фракційне опромінення  

Клейонка 30см на 30 см з отворами 1 см2, 180 – 200 

Дає можливість захоплювати більшу площу та не перебільшувати біодозу 

Бронхіальна астма, хр. бронхіт. 
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Висновок: Як показує практика, світлолікування широко застосовується у фізіотерапії 

з використанням ІЧ – променів та УФ – проміння з лікувальною та профілактичною 

метою. 

Запитання на закріплення нового матеріалу. 

1. Назвіть оптичне випромінювання яке найглибше проникає в організм людини. 

2. Назвіть терапевтичні ефекти УФО. 

3. Перерахуйте методики УФО. 

4. Назвіть протипоказання до ІЧ-опромінення.  

5. Яке з видів опромінення має бактерицидну дію, протирахітичну? 

 

 

 

 

Використана література 

Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н.. Общая физиотерапия: – М., 2018 г. 

Клячкин Л. М., Виноградова, Физиотерапия. М."Медицина", 1995 

Ясинский И.И., Лекции по физиотерапии. ГРИ университета "Украина", кафедра 

физической реабилитации. 2019г. 

Боголюбов В.М. Физические факторы в профилактике, лечении и медицинской 

реабилитации. – М.: Медицина. – 2018г. 

Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения: Справочник. – СПб., 2002 г. 

Улащик В.С., Лукомский И.В. Общая физиотерапия, Минск, "Книжный дом", 2003 г. 
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Лекція №6 

Тема: Водо - теплолікування 

План  

1. Визначення водолікування.  

2. Фізіологічний вплив температур на організм людини. 

3. Класифікація водних процедур. 

4. Показання та протипоказання до їх призначень. 

5. Визначення теплолікування.  

6. Класифікація теплолікувальних чинників. 

7. Показання та протипоказання до їх призначень.  

 

Водолікування – це застосування прісної та мінеральної води, або її штучних 

аналогів з лікувальною метою.  

Реакція судин шкіри. При теплових процедурах судини шкіри розширюються. Значна 

кількість крові з внутрішніх органів переміщується до шкіри, температура шкіри 

підвищується, посилюється потовиділення та віддача тепла в навколишнє середовище. 

Розширення судин шкіри під впливом тепла і перерозподіл крові з внутрішніх 

органів до шкіри має рефлекторний характер і є реакцією-відповіддю на 

подразнення шкірних рецепторів. 

При холодових процедурах розрізняють три фази судинної реакції шкіри:  

 І фаза — рефлекторного звуження судин, шкіра блідне, артеріальний тиск 

підвищується. При подальшій дії холоду через 0,5-1 хвилину настає II фаза; 

II фаза — шкірні судини розширюються, шкіра стає рожевою і теплою, 

артеріальний тиск при цьому знижується — це фаза активної гіперемії. 

Якщо дія холоду триває, то настає III фаза; 

III фаза — дрібні вени і капіляри залишаються розширеними, артеріоли 

звужуються, потік крові сповільнюється, шкіра з рожевої перетворюється на 

синюшну й холодну на дотик — це фаза пасивної, або застійної, гіперемії. 

Вплив температурних подразників на роботу серця. Застосування тепла на 

ділянку серця прискорює його ритм, пульс частий. Ця реакція є результатом не 

безпосереднього впливу тепла на міокард, а рефлекторного подразнення шкірних 

рецепторів. При загальних теплових процедурах артеріальний тиск знижується. 

Гарячі процедури, різко прискорюючи ритм, втомлюють серце, і скорочення його 
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стають слабшими. Холод, навпаки, сповільнює ритм серцевих скорочень і робить їх 

більш сильними, пульс стає рідшим і кращого наповнення. 

Вплив на дихильну систему. Дихання під впливом холоду стає більш глибоким 

і рідким; в подальшому, залишаючись глибоким, пришвидшується. Під впливом 

тепла дихання спочатку сповільнюється, але в подальшому стає більш швидким і 

частим. 

Вплив на м'язову систему. Дія холоду на шкіру викликає рефлекторне 

підвищення м'язового тонусу. Тепло, особливо різке, в перший момент підвищує 

тонус м'язів, потім викликає їх розслаблення, що є характерним для реакції на 

теплові процедури. 

Вплив на сечовидільну систему. Кількість виділеної сечі залежить від стану 

ниркових судин, від кров'яного тиску й потовиділення. Судини нирок реагують на 

тепло й холод у тому ж напрямку, що й судини шкіри. При активній гіперемії шкіри 

гіперемія ниркових судин, внаслідок чого посилюється діурез. 

Таким чином, теплові процедури на ділянку нирок викликатимуть посилення 

сечовиділення. Проте, при тривалому застосуванні тепла, коли посилюється 

потовиділення, діурез знижується. 

Реакція нервової системи. Короткочасний вплив тепла або холоду підвищує 

збудливість нервів, а тривале температурне подразнення знижує її. Тривале 

застосування холоду призводить до повної втрати чутливості, тобто анестезії.  

На ЦНС короткочасна дія холоду або тепла впливає збуджуюче, підвищується 

настрій, працездатність. Тривалі термічні подразники викликають гальмування в 

корі головного мозку. Тому при порушенні сну застосовуються тривалі теплові 

процедури. 

Теплолікувальні засоби 

Температурні подразнення можуть викликатися різноманітними факторами: 

вода, парафін, озокерит, мулові та сапропелеві грязі, торф, глина, пісок. 

Вода застосовується для передачі тепла й холоду, решта перерахованих 

середовищ використовуються переважно для лікування теплом.  

Методика і техніка проведення теплолікувальних процедур  

До процедур водолікування відносять душі, ванни, обливання, обтирання, 

вологі укутування та купання. 

Ванни 

Процедури проводять в спеціальних ємкостях з фаянса, пластмаси, нержавіючої 

сталі або чавуна з внутрішнім емалевим покриттям (ванни), які  наповнюють водою 

певної температури і властивостей. 
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Розрізняють загальні ванни (коли у воду занурюється майже все тіло, за 

винятком голови та верхньої частини тулуба), напівванни (коли тіло занурюється у 

ванну до половини) та місцеві (у воду занурюється яка-небудь невелика частина 

тіла). 

Ванною називається водолікувальна процедура, основним діючим фактором 

якої є гідростатичний тиск водяного стовпа, а також механічне та хімічне 

подразнення рецепторів шкіри і слизових оболонок водою та розчиненими в ній 

речовинами. 

Ванни бувають прісні (із звичайної води) або з додаванням солей, газів чи 

ароматичних речовин. За температурою води розрізняють індиферентні ванни (з 

температурою води +34-° С); прохолодні (температура води — 

нижче +34° С); холодні (температура води — +20° С і нижче); теплі (з 

температурою води +36-39° С); гарячі (вище +39° С). 

Тривалість ванн тісно пов'язана з температурою води. Теплі ванни тривають 10-

20 хвилин, гарячі і холодні — від 2 до 5 хвилин, оскільки навіть при незначному 

зниженні температури води (порівняно з температурою тіла), холодна вода забирає 

багато тепла. 

Загальні ванни. У ванну наливають 200-250 л води. Хворого занурюють у ванну 

так, щоб верхня частина тулуба (ділянка серця) не була покрита водою, інакше буде 

утруднене дихання. Голова повинна спиратися на борт ванни. Ноги хворого 

повинні впиратися у ванну або в поперечну підпорку (якщо ванна завелика для 

хворого). Хворий повинен сидіти у ванні спкійно, без напруження   

Деколи застосовуються напівванни, при яких хворий сидить, занурений до 

рівня пупка. Напівванни часто поєднують із розтираннями, які проводять так: 

спочатку хворий нахиляється вперед, і відпускаючий ванну однією рукою поливає 

спину хворого, а другою — розтирає її. Після цього хворий прогинається назад і 

обливанню з розтиранням піддається передня частина грудної клітки, потім 

почергово розтирають занурені у воду кінцівки та живіт.  

Прісні ванни діють в основному як температурний подразник. Індиферентні 

ванни тривалістю 15-30 хвилин діють заспокійливо на нервову систему хворого. 

Короткі прохолодні ванни, забираючи тепло від організму, посилюють обмін 

речовин, піднімають тонус серцево-судинної системи, збуджують нервову систему 

(такі процедури показані при ожирінні). Для посилення механічного фактора 

подразнення ці ванни звичайно супроводжуються енергійними розтираннями тіла.  

На сьогоднішній день для лікування і з метою загартування організму 

застосовуються також контрастні ванни, які проводять у спеціальних 

басейнах. Перед прийомом такої ванни хворий миється з милом під душем. Різниця 
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між холодною й гарячою водою може бути в 3-5 °С при серцево-судинних 

захворюваннях і 5-10 °С і більше — при тренуючих процедурах, тобто одна ванна з 

температурою води +38-42° С, друга — +24° С. Спочатку приймають гарячу ванну 

(2-3 хв), потім переходять до ванни з холодною водою (1 хв). Процедуру проводять 

2-5 разів, після чого насухо витирають шкіру, пацієнт відпочиває 20-30 хв. 

Процедури проводяться через день, курс лікування — 5-10 процедур, а з метою 

загартування — до 20-30 процедур. При контрастних ваннах почергово 

розширюються та звужуються периферичні судини, почащується пульс і дихання, 

змінюється артеріальний тиск. Показаннями до таких ванн є нейроциркуляторна 

дистонія, гіпертонічна хвороба І стадії, початкові форми облітеруючого 

ендартеріїту й ожиріння. Як процедуру загартування призначають особам без 

порушень з боку серцево-судинної системи. При поширеному атеросклерозі 

контрастні ванни протипоказані. 

Для посилення хімічного фактора подразнення до прісної води додають 

різноманітні солі, гази й ароматичні речовини. 

Хвойні та інші ароматичні ванни подразнюють не тільки шкірні рецептори, але 

й закінчення нюхового нерва. Хвойні ванни готують шляхом розчинення в прісній 

воді 1-2 таблеток або 1-2 столових ложок сухого чи густого натурального соснового 

екстракту. При цьому вода набуває зеленуватого або зеленувато-жовтого кольору і 

запаху хвої. Температура води — +34-36° С; тривалість процедури — 10-15 хв, 

через день. Курс лікування — 10-15 ванн. Хвойні ванни мають приємний запах і 

діють заспокійливо на нервову систему. Застосовуються при функціональних 

розладах нервової системи. 

Соляні ванни готують, додаючи до прісної води від 2 до 10 кг солі. Ванни зі 

вмістом 10 кг і більше солі називаються розсольними або рапними. 

Сіль, подразнюючи периферичні нервові закінчення, знижує поріг їх 

збудливості, внаслідок чого при індиферентній температурі води соляна ванна 

сприймається як теплувата або тепла. 

Соляні ванни посилюють обмін речовин, покращують периферичний кровообіг. 

Ці ванни застосовують при поліартритах, невритах, гіпертонічній хворобі І стадії, 

початкових явищах кардіосклерозу, а також у дитячій практиці при лікуванні рахіту, 

як загальнозміцнюючі процедури. Використовується температура води +35-38 

°С, тривалість процедури — 15-20 хв, ванни проводять через день. Курс лікування 

— 10-15 ванн. Часто застосовують соляно-хвойні ванни. 

Лужні або содові ванни готують, додаючи до води 500 г — до 1 кг соди, 

температура води — +35-37 °С, тривалість — 10-15 хв, курс лікування — 10-15 

процедур. Ці ванни призначають при шкірних захворюваннях для пом'якшення 
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рогового шару епідермісу та змивання шкірного жиру. Деколи застосовують соляно-

лужні ванни (2-5 кг солі і 500 г соди). 

Штучно приготовані вуглекислі ванни готують за допомогою колонки для 

вуглекислих ванн (сатуратора) і балона з газом або хімічним способом.  

Спочатку у ванну наливають гарячу воду (до 1/3 її глибини), потім додають до 

потрібної температури холодну воду із сатуратора. Вуглекислий газ у вигляді 

бульбашок покриває тіло хворого і викликає рефлекторний вплив. До шкіри 

дотикаються то бульбашки газу, то частинки води, які мають однакову температуру, 

але різну теплопровідність. Цим пояснюється той факт, що індиферентна 

температура води при прийомі вуглекислих ванн дещо нижча, ніж при прийомі 

прісних ванн. Вуглекислий газ, всмоктуючись через шкіру та вдихаючись через 

дихальні шляхи, подразнює дихальний центр і викликає поглиблене дихання, 

покращання кровообігу, сповільнення пульсу. При цьому виникає помірна гіперемія 

шкіри. 

Температура води на початкових процедурах — +35-36 °С, на наступних 

процедурах поступово знижується до +32-30 °С, тривалість ванни — від 5 до 15 хв. 

Процедури проводять, як правило, через день. Вуглекислі ванни рекомендується 

приймати через годину після сніданку. Після ванни необхідний відпочинок 

протягом 15-20 хв. До ванни також необхідний відпочинок протягом 15-20 хв. Курс 

лікування — 12-15 вуглекислих ванн. 

Позитивний ефект досягається при застосуванні сухих вуглекислих  ван. 

Ці ванни призначають при початкових формах недостатності кровообігу, 

пов'язаної з вадами серця, міокардитом, але не раніше ніж через 8 місяців після 

припинення гострих явищ, при початкових формах атеросклеротичного 

кардіосклерозу, гіпотонії, функціональних розладах нервової системи. 

Сірководневі (сульфідні) ванни є в природному вигляді та штучно приготовані 

(за допомогою технічної сірчаної кислоти та розчину сірчистого натрію). Сульфідні 

ванни значно підвищують обмін речовин. Під впливом такої ванни сповільнюється 

пульс, поглиблюється та сповільнюється дихання, покращується кровообіг, 

підвищується проникність капілярів. 

Показаннями до призначення сірководневих ванн є захворювання серцево-

судинної системи (не раніше 8 місяців після припинення гострих явищ), 

поліартрити різної етіології, захворювання периферичної нервової системи, деякі 

шкірні захворювання (нейродерміт), порушення обміну речовин (подагра, 

ожиріння). Протипоказані ці ванни при гострих ендокардитах, міокардитах, 

недостатності кровообігу II і III ступенів, при захворюваннях легень, печінки та 

нирок, вираженому тиреотоксикозі, а також туберкульозному ураженні органів.  
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При захворюваннях суглобів, периферичної нервової системи і т. ін., при яких  

показано тепло, температуру води від +35-36 °С на першій процедурі поступово 

підвищують до +37-38 °С на 6-7 процедурі. При лікуванні шкірних захворювань 

сульфідні ванни іноді призначають температурою +33-35 °С. Курс лікування — 8-

10 процедур. 

У дні прийому сірководневих ванн (як і вуглекислих та радонових) бажано не 

призначати хворому інших процедур. При скаргах на сонливість, запаморочення, 

слабість необхідно зменшити тривалість ванни і концентрацію сірководню. Якщо 

вказані явища тривають при наступних процедурах, доцільно їх відмінити. 

До газових ванн відносять також кисневі (вода ванни насичується 

киснем), азотні (насичення азотом) і перлинні ванни (через дрібні отвори спеціальних 

трубок у воду надходить під тиском 1-2 атм. стиснене повітря, яке наповнює ванну 

великою кількістю дрібних бульбашок)  Гідростатичний тиск таких ванн зменшується. 

Кисневі та перлинні ванни діють заспокійливо на нервову систему. Застосовуються при 

захворюваннях серцево-судинної системи і неврозах. 

Азотні ванни мають седативну, болезаспокійливу та десенсибілізуючу дію і 

призначаються для лікування початкових форм гіпертонічної хвороби, неврастенії, 

нейродермітів, остеоартрозу, тиреотоксикозу. 

Радонові ванни існують також у природному та штучно приготованому вигляді. 

Радонова вода володіє значним імуно-супресивним, десенсибілізуючим впливом, 

заспокійливою та знеболювальною дією. Тривалість загальної ванни — від 6 до 15 

хв, а місцевої (ручної, ножної) —до 20-30 хв. Лікування щоденне або через день. На 

курс лікування в середньому призначають 12-15 ванн. Радонові ванни, на відміну 

від вуглекислих і сульфідних, викликають блідість шкіри з наступним розширенням 

судин. Артеріальний тиск звичайно знижується, підвищується обмін речовин, 

покращується діяльність серцево-судинної системи. 

 

Душі – це водолікувальні процедури при яких на тіло пацієнта впливають 

водою у вигляді струменя або багатьох струменів дозованої температури і 

тиску.  Основними діючими факторами душів є температурне і механічне 

подразнення. 

Для проведення душів користуються  душовою кафедрою. 

При проведенні душових процедур, крім температурного подразнення, велику 

роль відіграє механічне подразнення водяним струменем (струменями). Тому, 

залежно від температури, виділяють прохолодні (+20-35° С), теплі (+35-
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39° С), гарячі (+40° С і вище) душі, а залежно від тиску подачі води (ступеня 

механічного подразнення ) — душі низького тиску (до 1 атм.), середнього тиску (до 

2 атм.) і високого тиску (2-4 атм.). 

Струминний душ Шарко проводиться рухомим великим струменем води, яка  

подається з резинового шланга через металевий наконечник під тиском 2-3 атм. 

Починають і закінчують процедуру віялоподібним струменем, цим же струменем 

обливають ділянки живота, грудної клітки. Кінцівки обливають компактним 

струменем . Температура води — +32-33° С з поступовим зниженням до +20-

25° С. Тиск води — 1,5 атм. на початку лікування, до 3 атм. — у кінці лікування  

Шотландський душ — це душ Шарко змінної температури (використовуються 

обидва шланги). 

Циркулярний Мантель-душ  складається із вертикальних трубок, з'єднаних між собою 

півколами. Через маленькі отвори на внутрішній поверхні трубок на хворого б'ють тонкі 

струмені води під тиском 1,5-2 атм. Тривалість теплого душу — 5хв, прохолодного —

до 3 хв, курс лікування — 10-15 процедур  

Дощовий душ, або нисхідний — вода у вигляді дрібних струменів падає на 

хворого з висоти 2-3 м. 

Голчастий душ — такий, як і дощовий, однак із тоншими струменями води.  

Висхідний (промежинний) душ — дощовий душ, сітка якого спрямована вгору. 

Для лікування геморою застосовується прохолодний промежинний душ, імпотенції 

— холодний, при запальних захворюваннях у малому тазі — теплий. 

Пелоїдотерапія 

Грязелікування впливає на організм людини шляхом поєднання дії термічного, 

механічного і хімічного факторів. Температурний вплив залежить від ступеня 

нагрівання грязі. Механічний фактор зумовлений тиском грязевої маси, а також 

тертям грязевих частинок об шкіру хворого. Хімічний фактор викликаний газами 

(сірководень, аміак), леткими речовинами та деякими іонами, що проникають через 

шкіру. 

Грязі готують до застосування у грязевій кухні. 

Механізм фізіологічної дії лікувальних грязей 

Грязі - це природні подразники. За своїм складом вони складніші багатьох 

фармакологічних препаратів. Тому, їх дія є менш специфічною і більш складною  

та інтегрованою. 

Дія на організм лікувальних грязей здійснюється шляхом рефлекторного, 

нервового та гуморального впливів. Утворення БАР носить вторинний характер.  
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Лікувальні грязі  впливають на організм через температурний, хімічний та 

механічний фактори. 

Температурний вплив залежить від ступеня нагріву грязі. Температурний 

фактор тим сильніше діє, чим більша різниця температури між тілом пацієнта і 

лікувальним середовищем. Грязі, як правило, застосовують при температурі   + 40 - 

+44 º С. 

Механічний фактор реалізує свою дію через: 

·                         подразнення механорецепторів шкіри, що призводить до 

активації загальнорефлекторних реакцій організму; 

·                         стискання венозних судин, що впливає на мікроциркуляцію та 

гемодинаміку; 

·                         стискання грудної клітки і черевної порожнини, що призводить 

до посилення і поглиблення дихальних рухів; 

·                         посилення передачі тепла в глибину тканин. 

Хімічний фактор реалізує свою дію через хімічні речовини (сірководень, 

аміак, леткі речовини, іони), які містяться у лікувальних грязях.  Хімічні речовини 

можуть впливати різними шляхами: 

·                         безпосередньо на шкіру та її структури; 

·                         рефлекторно через рецептори шкіри; 

·                         гуморально після проникнення їх через шкіру в кров. 

Речовини, які не проникають через шкіру, просочують поверхневі шари 

шкіри, шкірні залози та волосяні фолікули і стають джерелом тривалого по силі 

хімічного подразнення. 

В основному лікувальні грязі діють  неспецифічно. 

Специфічна дія їх визначається наявністю у них різних компонентів в іонній та 

дисоційованій формах. 

На дію лікувальних грязей великий вплив має ще й реактивність організму.  

Сприятливий клінічний ефект відмічається при застосуванні грязей 

температура яких близька до температури тіла (так звана холодна грязь). Чим 

більша температура грязі, тим менше треба часу для аплікації (для всмоктування 

хімічних компонентів пелоїда). 

Грязелікування є високо навантажувальним і при його призначенні треба 

звертати увагу на стан серцево-судинної системи. 
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Показання: Радикуліти, неврити, невралгії, артрити, артрози, переломи із 

сповільненим утворенням кісткової мозолі, хронічні запальні процеси органів 

черевної порожнини. 

Протипоказання: загальні до фізіотерапевтичних процедур  

Поряд з грязями у теплолікуванні широко застосовуються парафін та 

озокерит. 

 Парафін поряд з тепловою дією проявляє незначну механічну (компресійну) 

дію, здійснюючи тиск на шкіру, який посилюється в міру остигання і затвердіння 

парафіну. Методика застосування парафіну - місцева. 

Показання: запальні та дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-

рухового апарату, хронічні запальні процеси органів малого таза, неврити, 

невралгії, спайкова хвороба. 

Протипоказання: гострі запальні процеси будь-якої локалізації та загальні 

протипоказання до фізіотерапевтичних процедур 

 

Запитання для закріплення нового матеріалу 

1. Назвіть класифікацію водних процедур. 

2. Класифікація ванн. 

3. Класифікація душу. 

4. Чинники теплолікування.  

5. Бальнеореакції. Ваша дія? 

 

Використана література: 

1. Олефиренко, В. Т. Водотеплолеченіє: підручник / В. Т. Олефіренко. - М.: Фенікс, 

1996. - 202 з. 

2. Техніка і методики физиотерапевтических процедур: Довідник / Під ред. В. М. 

Боголюбова. - М., 2002 - 168 з. 

3. Улащик В. С., Лукомський И. В. Общая физиотерапия: Учебник.-/ Мн., 2003 - 235 з. 

4. Ушаков, А. А. Практічеська физиотерапия / А. А. Ушаков. - 2-е изд., испр. і доп. М.: 

Медичне інформаційне агентство, 2009. - 608 з. 
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Лекція № 7 

Тема: Основи лікувальної фізичної культури. Засоби та форми ЛФК. Масаж.  

 

План 

1. Визначення ЛФК 

2. Особливість методу 

3. Форми ЛГ 

4. Засоби ЛГ 

5. Структура заняття та курсу з ЛГ. 

6. Визначення масажу. 

7. Вплив масажу на організм людини. 

8. Коротка характеристика масажних прийомів. 

 

 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) – самостійна медична дисципліна, де 

використовуються засоби фізичної культури з лікувальною, профілактичною та 

оздоровчою метою. 

Основними завданнями ЛФК є: 

1.     Зберегти та підтримати хворий організм в найкращому діяльному 

функціональному стані. 

2.     Попередити ускладнення, які може викликати хвороба і ті, що можуть 

виникнути внаслідок вимушеного спокою. 

3.     Стимулювати потенційні захисні сили організму в боротьбі з 

захворюванням. 

4.     Залучити хворого до активної участі в процесі виздоровлення.  

5.     Прискорити ліквідацію місцевих анатомічних та функціональних проявів 

хвороби. 

6.     Відновити в короткий термін функціональну повноцінність людини.  

7.     Виховати позитивне ставлення хворих до загартування свого організму 

звичайними природними факторами. 

Гіпокінезія має негативний вплив на людський організм. ЛФК використовує 

основну біологічну функцію організму – рух. Центральна нервова система регулює 

збалансовану діяльність різних органів і систем. При захворюванні порушується 

регулююча функція ЦНС. Тому при лікуванні необхідно відновити координовану 
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діяльність різних функцій організму. Для вирішення цієї проблеми використовують 

фізичні вправи, основою яких є рух. Діючи дозованими фізичними навантаженнями 

на організм, ми можемо відновити порушені функції, або вдосконалити їх 

координацію, якщо вони змінились під впливом захворювання. Фізичні вправи 

діють позитивно не тільки на ЦНС, але й на інші системи та органи.  

Покращується діяльність серцево-судинної системи: збільшується систолічний 

об’єм і зменшується частота серцевих скорочень, а це веде до більш економічної 

роботи серця. При рухах покращується кровообіг і в області пошкодження, що 

стимулює регенеративні процеси. 

При правильному диханні хворого та укріпленні дихальних м’язів 

покращується функція дихальної системи. Глибоке дихання викликає збільшення 

легеневої вентиляції, отже організм краще використовує кисень, більше 

використовується резервне повітря, створюються сприятливі умови для насичення 

крові киснем. 

При виконанні фізичних вправ рефлекторно посилюється скорочення гладкої 

мускулатури – отже покращується перистальтика кишківника, секреторна функція, 

покращується діяльність органів травлення. Внаслідок дії фізичних вправ 

підвищується загальний обмін речовин і енергетичні затрати організму; 

зміцнюється тонус м’язів. Фізичні вправи діють на кістково-суглобовий апарат: 

посилюється трофічна роль нервової системи, наслідком цього є покращення 

кровопостачання кісток. 

Лікувальній фізкультурі притаманні особливості, що відрізняють її від інших 

методів лікування. Систематичне використання фізичних вправ з метою лікування 

значно підвищує ефективність лікувальних заходів, скорочує строки лікування та 

перебування хворого в лікарні, зменшує розрив між клінічним і функціональним 

виздоровленням. 

 ЛФК відрізняється від інших методів лікування тим, що цей метод лікування:  

-         загальнодоступний і безкоштовний; 

-         природній – в основі лежать фізичні вправи; 

-         підвищує реактивність організму; 

-         потенціює дію лікарських засобів; 
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-         не має алергічних реакцій; 

-         не має травматичного впливу; 

-         універсальність впливу (загальноукріплюючий і вибірковий);  

-         легко дозується і вивчається реакція на навантаження;  

-         можна довготривало або постійно використовувати для лікування та 

профілактики рецидивів; 

-         мало протипоказів, а якщо є, то тимчасові; 

-         висока емоційність занять. 

Основні обов’язки лікаря лікувальної фізкультури 

1.                     Організаційна робота: постійний діловий контакт з 

адміністрацією лікарні і всіма завідуючими відділень для покращення постановки 

лікувальної фізкультури (своєчасне призначення, збільшення об’єму хворих, 

допомога лікарів та медсестер та ін.) 

2.                     Лікувальна робота: обстеження хворих з проведенням 

функціональних проб, призначення форм, засобів, методів лікувальної фізкультури, 

дозування фізичних навантажень, облік ефективності. 

3.                     Методична робота: розроблення методики лікувальної 

фізкультури – підбір фізичних вправ, допомога інструктору в складанні комплексів, 

розробка показів і протипоказів до лікувальної фізкультури, складання методичних 

листів, навчання медичного персоналу, лікарсько-педагогічний контроль, 

комплектування груп для занять. 

4.                     Постійна робота по покращенню умов проведення фізкультури: 

розширення приміщень, придбання інвентаря та ін. 

ПОКАЗАННЯ І ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. 

Під час реабілітації хворих лікувальна фізкультура займає одне з перших місць 

у кожній клінічній спеціальності. Її можна призначати практично в любому періоді 

перебігу хвороби. Показами до призначення ЛФК є її завдання.  

Протипоказів до призначення лікувальної фізкультури не багато і вони, як 

правило, мають тимчасовий характер. 
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Є постійні протипоказання: це тяжкі незворотні прогресуючі загальні 

органічні захворювання, при яких недопустиме активування як загальних так і 

місцевих фізіологічних процесів, де основним завданням лікування є полегшення 

страждань хворого, без надії на відновлення здоров’я (злоякісні новоутворення, 

захворювання крові, психічні захворювання, прогресування серцевої та дихальної 

недостатності). 

Тимчасові протипоказання: 

-  гострий період захворювання; 

-  важкий стан хворого; 

-  гострий запальний процес, що супроводжується підвищенням температури 

тіла, збільшенням ШОЕ, лейкоцитозом (її можна застосовувати при субфебрильній 

температурі, в таких випадках ШОЕ повинна показувати тенденцію до 

нормалізації); 

-  гострий період незапальних процесів (гіпертонічний криз, інсульт);  

-  прогресування захворювання (в залежності від динаміки процесу);  

-  больовий синдром не залежно від локалізації болю; 

-  кровотеча або її загроза, кровохаркання; 

-  наявність сторонніх тіл біля магістральних судин і нервових стовбурів. 

Обладнання кабінету ЛФК. 

Обов’язкові приміщення: гімнастичний зал і кабінет лікаря. 

Крім цього бажано мати такі приміщення: кабінети механотерапії і 

функціональної діагностики, кімнати для очікування з роздягальнею, душову, 

ігровий зал або зал корегуючої гімнастики. 

Обов’язковий мінімум обладнання (кількість залежить від розмірів кабінету 

ЛФК і від кількості хворих). 

Снаряди: 

1.                     Гімнастична драбина – 2-4 ряди. 

2.                     Гімнастична лавка. 

3.                     Кушетка (з набором валиків). 

4.                     Мати – 4 шт. 

Предмети: 
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1.                     М’яч волейбольний – 4 шт. 

2.                     Медболи  0,5 кг -4-6 шт. 1 кг  -4-6 шт. 2 кг  -1 шт 

3.                     Палка гімнастична – 6 шт. 

4.                     Еспандер (гумова стрічка) – 6 шт. 

5.                     Гантелі 0,5 кг -4-6 шт. 1 кг -4-6 пар2 кг -1 пара 

Чим більше буде доброго інвентаря, тим краще. Крім перерахованого можна ще 

використовувати скакалки, булави гімнастичні, механотерапевтичні апарати.  

Форми проведення ЛФК: 

 Вибираючи форму проведення ЛФК, потрібно враховувати індивідуальні 

особливості хворого, важкість і клінічний перебіг хвороби, завдання, які ставлять 

лікар та методист по ЛФК. 

Враховуючи значимість та частоту застосування, є такі форми лікувальної 

фізкультури (табл. 1): 

1.                     Лікувальна гімнастика (ЛГ). 

2.                     Ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ). 

3.                     Індивідуальні завдання хворим для самостійних занять. 

4.                     Піші прогулянки. 

5.                     Теренкур. 

6.                     Ігровий урок. 

7.                     Елементи спортивних вправ. 

8.                     Біг. 

9.                     Процедура самомасажу. 

Близько до форм лікувальної фізкультури є сеанси трудотерапії і масажу. 

Процедура механотерапії – різновидність лікувальної гімнастики, а не окрема 

форма лікувальної фізкультури. 

Лікувальна гімнатика є найважливішою і основною формою проведення 

лікувальної фізкультури. Саме при цій формі ЛФК використовуються спеціальні 

фізичні вправи з лікувальною метою. Особливістю ЛГ є те, що вона: 

а) доступна всім хворим як по стану здоров’я, так і по обладнанню       (можуть 

займатися всі хворі, що не мають протипоказів до призначення ЛФК, не потребує 

спеціального обладнання та приміщень); 
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б) вибірковість дії (при її застосуванні можна вибірково впливати на певні 

групи м’язів, наприклад м’язи спини, черевного пресу, руки і т.п.);  

в) легко дозується (при необхідності можна змінювати тривалість процедури, 

кількість вправ, відпочинок між виконанням вправ, темп та амплітуду виконання); 

г) недоліком лікувальної гімнастики є відсутність емоційності (її можна 

створити музичним супроводом виконання вправ) та природності рухів. ЛГ можна 

використовувати на всіх режимах рухової активності. 

Ранкова гігієнічна гімнастика використовується із загальнооздоровчою 

метою. Загальноукріплюючі вправи підвищують загальний тонус організму 

хворого, збудливість кори головного мозку після сну, покращують кровообіг. По 

обладнанню та по стану здоров’я РГГ доступна всім, емоційна, природна, легко 

дозується, можна вибірково впливати на певні групи м’язів; можна використовувати 

на всіх режимах рухової активності. 

Індивідуальні завдання для самостійних занять – це наперед підібраний і 

вивчений хворим комплекс з небагатьох простих та ефективних вправ при певному 

захворюванні. Хворий виконує ці вправи самостійно під наглядом медичної сестри. 

Такі заняття доповнюють і значно підвищують ефективність занять лікувальною 

гімнастикою. Самостійні заняття доступні по стану здоров’я всім хворим, не 

потребують спеціального обладнання, вибірково впливають на певні групи м’язів, 

проте їх не завжди легко продозувати, відсутня емоційність, вони не завжди є 

природніми. Призначаються при всіх режимах рухової активності.  

Піші прогулянки – проводяться після призначення лікаря в дозованій формі. 

У хворих підвищується обмін речовин, посилюється та покращується кровообіг, 

дихання, виникають позитивні емоції, що відволікають хворого від думок про 

хворобу. Піші прогулянки не потребують спеціального обладнання, доступні не 

всім хворим (лише на вільному та тренуючому режимах), не мають вибіркової дії 

(впливають на весь організм), природні. 

Теренкур – лікування дозованим сходженням. Використовують при 

захворюваннях серцево-судинної, дихальної систем, порушеннях обміну речовин. 

Маршрут теренкуру розмічений на ділянки, кожна з яких має свій кут підйому. 

Призначається лише на тренуючому режимі, не має вибіркової дії (впливає на весь 
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організм), продозувати навантаження можна довжиною дистанції, темпом ходьби, 

кутом підйому, кількістю зупинок для відпочинку. Це емоційний і природній метод. 

Ігровий урок – це природній метод, викликає позитивні емоції, тонізує 

нервово-психічну сферу, підвищує обмін речовин, покращує функцію дихальної та 

серцево-судинної систем. Проте ця форма ЛФК не має вибірковості дії, не завжди 

точно її можна продозувати. 

Елементи спортивних вправ в ЛФК використовують для швидшого 

відновлення функцій поражених органів, профілактики захворювань, підвищення 

працездатності хворих. Можна використовувати плавання, греблю, ходьбу на 

лижах, їзду на велосипеді. Це природній та емоційний метод, не має вибіркової дії, 

погано дозується. Призначається на тренуючому режимі рухової активності.  

Біг, як форма ЛФК – природній, емоційний, відносно легко дозується, не 

потребує обладнання, впливає на весь організм людини: вдосконалюється серцево -

судинна, дихальна системи, збільшується транспортна система кисню, завдяки 

седативній дії попереджує психічний стрес; підвищує стійкість до інфекційних 

захворювань. 

Засоби лікувальної фізкультури – це те, чим ми ціленаправлено діємо на 

організм людини з лікувальною метою. До засобів ЛФК відносяться:  

-  фізичні вправи; 

-  режими рухової активності; 

-  вихідні положення; 

-  фактори загартування; 

-  масаж і прийоми самомасажу. 

Фізичні вправи, що використовують в лікувальній фізкультурі – це спеціально 

організовані рухи для досягнення лікувального та оздоровчого ефекту. Вони 

поділяються на: 

-  гімнастичні; 

-  спортивно-прикладні; 

-  ігрові; 

-  трудові. 
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Гімнастичні вправи впливають не тільки на різні системи організму, але і на 

окремі м’язові групи, виховують такі елементи руху, як амплітуда, сила, швидкість. 

Вони класифікуються по анатомічних ознаках: 

-  для мімічних м”язів; 

-  для м’язів шиї; 

-  для м’язів верхніх кінцівок; 

-  для м’язів верхніх кінцівок і плечового поясу; 

-  для м’язів спини; 

-  для м’язів черевного пресу; 

-  для м’язів тазу; 

-  для м’язів нижніх кінцівок. 

По відношенню до навантаження: 

-  без навантаження: використовуються для дії на окремі частини тіла, суглоби, 

м’язи; для тренування нервової, серцево-судинної, дихальної систем, для 

підвищення обміну речовин, рухомості хребта, прискорення регенеративних 

процесів; 

-  з навантаженням: для підсилення дії вправ на організм і для підвищення  

емоційності занять. Вони поділяються на: 

а) вправи зі снарядами (гімнастичні палки, гантелі, еспандери, булави);  

б) вправи на снарядах і апаратах (вправи на гімнастичній стінці, гімнастичній 

лавці, механотерапевтичних апаратах і т. п.); 

По характеру м’язового скорочення: 

-  динамічні (ізотонічні): м’яз працює в ізотонічному режимі, тобто відбуваєтья 

чергування періодів скорочення і розслаблення м’язів, при цьому відбувається рух 

в суглобах; 

-  статичні (ізометричні): проходить напруження м’язу без руху в суглобі. Такі 

вправи проводяться в імобілізованих кінцівках. При ізометричних вправах не 

порушується спокій пошкоджених кісток, проте підтримується в тонусі нервова та 

м’язова системи іммобілізованої кінцівки, забезпечується нормальний кровообіг в 

м’язах і надкістниці. 

По складності: 
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-  прості; 

-  складні. 

По активності: 

-  активні: вправи, що виконуються самим хворим при вольовому зусиллі. 

Вони можуть виконуватись в полегшених умовах. Для цього використовують 

спеціальні ковзаючі площини, що зменшують силу тертя в момент активного руху. 

Можливий інший варіант, коли створюють дозований опір в момент виконання 

активного руху, причому цей опір може бути на різних етапах руху: спочатку, в 

середині, в кінці. Активні вправи діють на нервову систему, а це підвищує загальну 

активність хворого; пацієнт сам контролює свої відчуття, що виникають внаслідок 

руху; тут відбуваються зміщення сухожиль, а це попереджує утворення злук; при 

активних рухах збільшується капіляризація м’язів, отже покращується 

кровопостачання м’язів, задіяних у виконанні вправи, так і навколишніх тканин.  

-  пасивні: вправи, що виконуються без вольового зусилля хворого з 

допомогою інструктора, при цьому немає активного скороченя м’язів. Такі вправи 

призначають тоді, коли хворий сам не в змозі їх виконати. Пасивні рухи 

покращують крово- та лімфообіг, стимулюють виникнення активних рухів 

внаслідок рефлекторного впливу еферентної імпульсації, підтримують еластичність 

зв’язково-сухожильного апарату, попереджують утворення малорухомості в 

суглобах. 

Ідеомоторні вправи – це посилка імпульсів до скорочення м’язів. При 

відновленні рухів в думці зберігається звичайний стереотип процесів збудження і 

гальмування в ЦНС. Це підтримує функціональну рухомість кінцівки.  

По впливу на організм: 

-  загальноукріплюючі: спрямовані на оздоровлення та укріплення всього 

організму; 

-  спеціальні: діють вибірково на ту чи іншу частину опорно-рухового апарату. 

По характеру вправ:  

-  на розтягування; 

-  на рівновагу; 

-  корегуючі; 
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-  на координацію; 

-  на розслаблення; 

-  рефлекторні; 

-  дихальні, поділяються на: 

а) динамічні, що поєднуються з рухами рук, плечового поясу, тулуба;  

б) статичні – здійснюються тільки при допомозі діафрагми та міжреберних 

м’язів; 

в) спеціальні – використовують для профілактики і боротьби з легеневими 

ускладненнями. 

Спортивно-прикладні вправи: 

-  ходьба (звичайна, ускладнена, дозована); 

-  біг; 

-  лазання і повзання; 

-  гребля; 

-  плавання; 

-  їзда на велосипеді; 

-  ходьба на лижах. 

Ігри: 

-  на місці; 

-  малорухомі; 

-  рухомі; 

-  спортивні. 

Процедуру лікувальної фізкультури можна проводити: 

1.                     Індивідуальним методом: проводиться у випадку важкого 

стану хворого, коли він знаходиться на ліжковому режимі. Перевага цього методу в 

тому, що можна легко продозувати фізичне навантаження, вправи виконуються 

дуже точно. Але при проведенні індивідуального заняття немає емоційності, а це 

поступово пригнічує хворого і в кінцевому результаті відбивається на лікувальному 

процесі. 

2.                     Груповим методом: процедуру ЛФК проводять з певною 

групою хворих. Складаючи групи для проведення процедур, необхідно, щоб хворі 
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були з одинаковим захворюванням (наприклад пневмонія, плеврит), якщо це 

можливо, то і в однаковій стадії перебігу хвороби, пацієнти мали приблизно 

однакову тренованість, були однакового віку, статі. У випадку, коли немає 

спеціальних методичних вказівок стосовно захворювання і пацієнти мають 

приблизно однакові функціональні можливості, в групах можуть займатися хворі з 

різною патологією. При проведенні занять груповим методом створюється висока 

емоційність, проте важче продозувати навантаження для конкретного хворого та 

простежити точність виконання вправ. 

3.                     Самостійним методом: хворий займається сам вдома і 

приходить в кабінет лікаря ЛФК для консультацій. Цей метод застосовують тоді, 

коли хворий не може регулярно відвідувати лікувальний заклад (по стану здоров’я, 

проживання далеко від лікувального закладу, довготривалість курсу лікування). 

Самостійний метод занять призначають у тому випадку, коли пацієнт навчений і 

якісно виконує необхідний комплекс фізичних вправ, правильно і чітко дозує 

навантаження, проводить самоконтроль. 

Лікувальний масаж використовується у клінічній практиці для лікування захворювань 

та їх профілактики. Масаж є ефективним засобом відновлення функцій організму. Його 

використовують у поліклініках, лікарнях, санаторіях та в домашніх умовах для 

лікування захворювань і травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату, нервової 

системи, захворювань внутрішніх органів, статевої системи, очей, шкіри, в педіатрії, 

після хірургічних втручань та ін. Лікувальний масаж може застосовуватись в 

комплексному лікуванні і як самостійний метод лікування та профілактики 

захворювань. 

Погладжування — це такий прийом, коли масажуюча рука ковзає по шкірі і не зсуває її 

в складки. Діє болезаспокійливо, покращує обмінні процеси, крово- і лімфо-обіг, 

збуджує рецепторний апарат. Погладжування проводиться при добре розслаблених 

м'язах, є підготовчим прийомом масажу. Цим прийомом починається і завершується 

масаж, а також при переході від одного прийому до іншого. Усі прийоми 

прогладжування виконуються повільно, ритмічно, в темпі 24-25 разів за 1 хв. 

Прогладжування може бути поверхневим і глибоким. 

Поверхневе погладжування викликає гальмування в корковому кінці шкірного 

аналізатора, знижує емоційну збудливість і сприяє м'язовому розслабленню. 
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Глибоке погладжування активно впливає на кровообіг у масажованій ділянці, сприяє 

швидкому виведенню з тканин продуктів обміну, усуває застійні явища. 

Допоміжними прийомами цього масажу є: щипко-, гребле-, гребне — і хрестоподібне 

прогладжування. 

Розтирання — це такий прийом, коли рука масажиста не ковзає по шкірі, а зсуває її при 

рухах з незначним зусиллям. Воно володіє заспокійливо діє на центральну нервову 

систему. Під впливом розтирання в тканинах швидко розвивається відчуття тепла, 

посилюється кровообіг, поліпшуються процеси тканинного обміну і харчування. При 

інтенсивному розтиранні в місцях виходу нервів і за ходом їх знижується збудливість 

нервів і зменшуються болі при невритах і невралгіях. Розтирання проводиться довше, 

ніж погладжування^воно готує тканини до розминання. При розтиранні напрям рухів не 

визначається ходом лімфатичних судин. 

Головними прийомами, які найчастіше використовуються при розтиранні, є розтирання 

пальцями, ліктьовим краєм долоні і опорною частиною кисті. 

Розтирання пальцями можна проводити поздовжньо, поперечно, зігзагоподібно, 

колоподібно або циркулярно. Воно виконується долонною поверхнею дистальних 

фаланг пальців (подушечок) або тильною поверхнею пальців. При розтиранні великим 

пальцем кисть фіксують упором решти пальців. 

Допоміжними прийомами розтирання є штрихування, стругання, греблеподібне 

розтирання, пиляння і пересічення. 

Розминання застосовують головним чином для дії на м'язи. 

Цей прийом масажу включає повздовжене і поперечне розминання. Поздовжине 

розминання виконується в напряму м'язових волокон, що утворюють черевце або тіло 

м'яза, вздовж м'язово-сухожильних з'єднань. При поперечному розминанні руки 

масажиста розминають м'язові волокна в поперечному напрямку. 

Розминання посилює кровопостачання масажованої ділянки, активізує трофічні 

процеси і видалення продуктів обміну, підвищує тонус, еластичність і силу м'язів, а 

також сприяє регенеративним (відновлюючим) процесам. 

Допоміжними прийомами розминання є катання, зсування, гребнеподібне і 

щипкоподібне розминання. 

Вібрація — це такий прийом масажу, за допомогою якого масажовані тканини 

приводять до коливальних рухів з різною швидкістю і амплітудою. Вона може бути 

стабільною (локальною) і лабільною (розлитою). Використовується цей прийом для 

масажу м'язів і внутрішніх органів. 

Вібрація долонею застосовується при дії на внутрішні органи: серце, печінку, жовчний 

міхур, шлунок. При цьому кисть руки розташовують в ділянці проекції органу і 

неболючим натисканням проводять вібрацію. Допоміжні прийоми вібрації: 



61 
 

потріпування (при вібрації м'язів), зрушення (при вібрації шлунка, кишок, печінки, 

жовчного міхура), стріпування (при вібрації кінцівок). 

Висновок: Таким чином, ЛФК на сьогодні є основою фізичної реабілітації та широко 

застосовується не тільки на етапах реабілітації, але і в оздоровчому напрямку. Масаж 

відповідно змінам, які відбулись в охороні здоров’я відноситься більше до СПА – 

процедур, але при цьому дуже широко застосовується в приватній практиці. 

 

Запитання для закріплення нового матеріалу 

 

1. Перерахуйте форми ЛФК. 

2. Назвіть обладнання, яке використовується в залах ЛФК 

3. Назвіть основні прийоми масажу. 

 

 

Використана література: 

1. Лікувальна фізична культура та спортивна медицина / В.В. Клапчук, Г.В. Дзяк, 

Г.В. Муравов І.В. та ін. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с. 

2. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший справоч. / 

Под общ. ред. проф. Т.А. Евдокимовой. – СПб.: Сова; М.: Эксмо, 2003. – 862с. 

3. Основи фізичної реабілітації: навч. Посібник. – Кіровоград: РВВКДПІ ім. В. 

Винниченка, 2004. – 238 с. 

4. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений / 

Под общ. ред.проф. С.Н. Попова. – Ростов-на- Дону: Феникс, 2004. – 608 с. 

 

Масаж  

1.В.И.Васичкин Довідник по масажу "Медицина" 2000 р. 

2. "МАССАЖ" Москва, вид. ">Терра" 1997 р 

3. Марк Еванс "Основи натуральної терапії" Москва ">Росмен" 2001 р. 

4.ВербовА.Ф. Лікувальний масаж. 
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Лекція № 9  

Тема: Визначення поняття “реабілітація”. Етапи реабілітації. Обсяг і значення 

реабілітації для окремої особистості та суспільства 

 

План  

1. Історія розвитку реабілітації у світі та на Україні. 

2. Характеристика, мета, завдання та забезпечення І етапу реабілітації 

3. Принцип реабілітації 

4. Забезпечення реабілітації на кожному етапі 

 

Фізична реабілітація є невід'ємною складовою медичної реабілітації і 

використовується в усіх її періодах та етапах. 

Фізична реабілітація (англ. Physical therapy) — це застосування з лікувальною 

і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному 

процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих.  

Термін «реабілітація» був запозичений з юриспруденції і означає «відновлення 

судом або в адміністративному порядку у попередніх правах неправильно 

звинуваченого». У медицині цей термін почав використовуватись з початку ХХ-го 

сторіччя: в 1903 році Франц Йозеф Раттер фон Бус вперше послуговується поняттям 

«реабілітація» у книзі «Система загального піклування над бідними», маючи на 

увазі благодійну діяльність. Стосовно осіб з фізичними вадами слово «реабілітація» 

почало вживатись з 1918 року, що пов'язано з організацією  в Нью-Йорку Інституту 

Червоного Хреста для інвалідів. Розвиткові фізичної реабілітації в сучасному 

тлумаченню цього терміна сприяли дві основні історичні події: епідемії 

поліомієліту з 1890-х до 1950-х років та наслідки двох світових воєн. 

З 1909 року почали вести статистику хворих на поліомієліт, а в 1916 році 

відбувся великий спалах цього захворювання в Нью-Йорку, де захворіло понад 

дев’ять тисяч осіб. На той час лікування поліомієліту передбачало тривалу 

іммобілізацію та ліжковий режим, що мотивувало атрофію м’язової системи. 

Боротися з наслідками хвороби почали використовуючи масаж, лікувальну фізичну 

культуру. Перша світова війна призвела до зростання кількості інвалідів 

працездатного віку (поранені солдати), в одних лише Сполучених Штатах Америки 
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їх налічувалось більше ніж 200.000 на початку війни. Перші програми підготовки 

фізичних реабілітологів розпочали діяти в арміях – американській, англійській, 

норвезькій. У процесі фізичної реабілітації використовували масаж, гідротерапію, 

лікувальну фізичну культуру. 

На той час фізичними реабілітологами у військах працювали здебільшого 

жінки, отже, досить логічно, що першим об’єднанням фізичних реабілітологів у 

світі стала Національна американська асоціація жінок–фізичних реабілітологів. 

Заснування цієї організації відбулось 15 квітня 1921 року. Також у 1921 році було 

видано підручник “Масаж і лікувальні вправи” (автор Merry McMillan). У 1933 році 

в Австралії було відкрито клініку, яка спеціалізувалась на лікуванні поліомієліту 

лише засобами фізичної реабілітації. Провідним спеціалістом цієї клініки була 

Elizabeth Kenny – людина, яка розробила власну методику боротьби з поліомієлітом. 

Ще до початку Другої світової війни фахівців з фізичної реабілітації визнали в США 

як рівноправних членів процесу лікування хворого, вони отримали соціальний 

захист, а у 1938 році відбувся перший загальнонаціональний конгрес фізичних 

реабілітологів. 

Друга світова війна призвела до зростання кількості людей з руховими 

порушеннями. На той час окремі елементи фізичної реабілітації вже 

використовували майже всі армії, які брали участь у конфлікті. Карл і Берта Бобат 

у 1951 році винайшли концепцію, якою користуються і сьогодні для ведення 

неврологічних пацієнтів в усьому світі. 

Медична реабілітація, за визначенням комітету експертів Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, — 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 у суспільство.  

Відповідно до міжнародної класифікації Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, яка була прийнята у 1980 році, виділяють такі рівні медико-біологічних та 

психо-соціальних наслідків хвороби або травми, які повинні враховуватись при 

проведенні реабілітації: ушкодження — будь-яка аномалія або втрата анатомічних, 

фізіологічних, психологічних структур або функцій; порушення життєдіяльності — 
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виникає у результаті ушкодження та означає втрату або обмеження можливості 

здійснювати щоденну діяльність у межах, які вважаються нормальними для 

людського суспільства; соціальні обмеження виникають у результаті ушкодження й 

порушення життєдіяльності і називають обмеження та перешкоди для виконання 

соціальної ролі, яка вважається нормальною для цього індивідууму. В останні роки 

у реабілітацію введено поняття "якість життя, що пов'язана зі здоров'ям при цьому 

якість життя розглядають як інтегральну характеристику, на яку необхідно 

орієнтуватись при оцінці ефективності реабілітації хворих (поняття вперше 

з'явилось у Index Medicus в 1977 році). 

Організаційними основами реабілітації вважають: 

- здійснення комплексної вихідної оцінки стану хворого з формулюванням 

реабілітаційного діагнозу перед початком реабілітації; 

- проведення реабілітації за певною програмою, що укладена на основі оцінки 

стану хворого; 

- здійснення оцінки ефективності реабілітаційних заходів в динаміці і після 

завершення курсу реабілітації; 

- складання рекомендацій щодо лікувальних і соціальних заходів, які необхідні 

на подальших етапах реабілітації. 

І етап реабілітації – лікарняний ( стаціонарний) – розпочинається у лікарні, де 

після встановлення діагнозу лікар складає хворому програму реабілітації. Вона 

містить терапевтичні або хірургічні методи лікування і спрямьвана на ліквідацію чи 

зменшення активності патологічного процесу, попередження ускладнень, розвиток 

тимчасових або постійних компенсацій, відновлення функцій органів і систем 

уражених хворобою, поступову фізичну активізацію пацієнта. На цьому етапі у 

відновлюючому лікуванні застосовують лікувальну фізичну культуру, лікувальний 

масаж, засоби фізіотерапії, елементи працетерапії. При закінченні цього етапу 

проводять контроль за фізичним станом пацієнта і подальшу корекцію 

реабілітаційних заходів. 

ІІ етап реабілітації – поліклінічний, або реабілітаційний, санаторний 

розпочинається після виписки з стаціонару, у поліклініці, реабілітаційному центрі, 

санаторії в умовах покращення і стабілізації стану пацієнта, при значному 
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розширенні рухової активності. На цьому етапі використовуються всі засоби 

фізичної реабілітації, проводиться підготовка людини до трудової діяльності, а 

неповносправні оволодівають пристроями до самообслуговування.   На прикінці 

періоду пацієнти проходять всебічне обстеження в кінці якого дається заключення 

щодо їх функціональних  можливостей і готовності до праці. Людина або 

повертається на своє робочен місце, або стає до роботи з меншими фізичними й 

психічними навантаженнями. При значних залишкових функціональних 

порушеннях і анатомічних дефектах пацієнтам пропонують перекваліфікацію . 

ІІІ етап реабілітації – диспансерний. Основною метою цього етапу є нагляд за 

пацієнтом, підтримка і покращення його фізичного стану і працездатності у процесі 

життя. 

На всіх етапах реабілітації, особливо на ІІ – ІІІ, велику роль відведено роботі 

психологів, педагогів, соціологів, юристів, спрямованій на адаптацію людини до 

того стану, у якому вона опинилася, розв’язанню питань професійної 

працездатності, працевлаштування і т. д. Незалежно від етапу реабілітації з 

пацієнтами постійно працюють реабілітологи, які коригують програму з 

врахуванням досягнутого ефекту. 

Отже, принципова схема сучасної медичної реабілітації виглядає так: лікарня – 

поліклініка (реабілітаційний центр, санаторій) – диспансер. 

Принципи фізичної реабілітації: 

- Ранній початок реабілітаційних заходів. Це допомагає швидше відновити 

функції організму, попередити ускладнення і у випадку розвитку інвалідності — 

боротися з нею на перших етапах лікування; 

- Безперервність реабілітаційних заходів. Цей принцип є основою ефективності 

реабілітації, тому що тільки безперервність та поетапна черговість реабілітаційних 

заходів — запорука скорочення часу на лікування, зниження інвалідності і витрат 

на відновне лікування; 

- Комплексність реабілітаційних заходів. Під керівництвом лікаря, реабілітація 

проводиться й іншими фахівцями: соціологом, психологом, педагогом, юристом та 

ін.; 



66 
 

- Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні програми складають 

індивідуально для кожного хворого чи інваліда з урахуванням загального стану, 

особливостей перебігу хвороби, вихідного рівня фізичного стану, особистості 

хворого, віку, статі, професії тощо. 

- Необхідність реабілітації у колективі. Фізична реабілітація розглядає людину 

у взаємозв'язку з навколишнім середовищем (і живим, і неживим), тому бажано, щоб 

пацієнт проходив реабілітацію або ж у звичному тренувальному середовищі, або ж 

у середовищі пацієнтів, які мають такі ж рухові дисфункції.  

- Повернення хворого чи інваліда до активної праці. 

Засоби фізичної реабілітації. 

 Засобами фізичної реабілітації вважають масаж, лікувальну фізичну культуру, 

фізіотерапію, механотерапію тощо. 

Фізична реабілітація — це комплекс послуг, які надаються виключно фахівцем з 

фізичної реабілітації або під його керівництвом і контролем. Вона включає в себе 

обстеження, вивчення, оцінку, діагностування, прогнозування, планування догляду, 

втручання та повторне обстеження. 

 

Запитання для закріплення нового матеріалу 

1. Що призвело до розвитку реабілітації? 

2. Назвіть етапи реабілітації. 

3. Вкажіть забезпечення реабілітації. 

 

Використана література: 

1. Медицинская реабилитация: Руков. для вр. / Под ред. В.А. Епифанова. –М.: 

Медпрес – информ, 2005. – 328 с. 

2. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник. – К.: «Олан», 2004. – 559 

с. 

3. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с. 

4. Основи фізичної реабілітації: навч. Посібник. – Кіровоград: РВВКДПІ ім. В. 

Винниченка, 2004. – 238 с. 

5. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической 

культуры / Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 

1999. – 608 с. 
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Лекція №9 – 10  

Тема: Реабілітація при різних захворюваннях 

План 

1. Особливості реабілітації в терапії. 

2. Особливості реабілітації в хірургії 

3. Особливості реабілітації в травматології 

4. Особливості реабілітації в неврології. 

 

Основні принципи та методики реабілітації пацієнта на різних етапах. За основу 

реабілітації хворих терапевтичного профілю застосовують програму реабілітації при 

захворюваннях серцево-судинної системи. Згідно з наказом Міністерства охорони 

здоров’я №206 від 30.12.1992 р., відновному лікуванню в спеціалізованих, 

реабілітаційних відділеннях місцевих кардіологічних санаторіїв підлягають хворі, що 

перенесли гострий інфаркт міокарда, нестабільну стенокардію або хірургічне втручання 

на судинах серця та досягли певного рівня фізичної активності (разова ходьба 1000 м, 

підйом по сходах на 17-22 сходинки). На сьогодні саме кардіологічна служба має 

найбільший досвід медичної реабілітації пацієнтів. Саме тому модель кардіологічної 

реабілітації, зокрема реабілітації пацієнтів з ІХС передусім інфарктом міокарда, 

застосовують у системі охорони здоров’я як зразок для впровадження в практику 

відповідного лікування інших терапевтичних хворих. В Україні впроваджена й 

ефективно розвивається система реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда. 

Реабілітаційні програми на кожному з етапів реабілітації (стаціонарному, санаторному 

та диспансерноклінічному) ґрунтуються на принципі суворої індивідуалізації. Тому до 

початку відновного лікування проводять клінічну оцінку стану пацієнта і зарахування 

його до одного із чотирьох функціональних класів, в яких відображено глибину та 

поширеність ураження, ускладнення та ступінь коронарної недостатності (наявність 

стенокардії, розподілення за функціональними класами). Ефективність реабілітаційного 

процесу оцінюють методом поточного та етапного контролю, що забезпечує адекватне 

розширення режиму та інтенсифікацію навантаження у кожного конкретного пацієнта. 

Постійний контроль за функціональним станом пацієнта дає змогу також оцінити 

коронарний резерв і фізичну працездатність, відображує динаміку клінічної 

симптоматики захворювання. Інфаркт міокарда – захворювання, що характеризується 
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утворенням некротичного вогнища в серцевому м’язі внаслідок порушення 

коронарного кровообігу. Варіанти перебігу: • ангінозна форма – супроводжується 

вираженим больовим синдромом (у вигляді нападів стисного болю) з локалізацією за 

грудиною або в лівій половині грудної клітки; • астматична форма – основним проявом 

є напад серцевої астми та набряку легенів, при якій больовий синдром незначний або 

відсутній; • абдомінальна (гастралгічна) форма – біль у надчеревній ділянці живота, 

який супроводжується нудотою, блюванням та ін. Основні принципи реабілітаційних 

заходів при інфаркті міокарда При інфаркті міокарда виділяють три фази реабілітації: 

лікарняну (гостру), вилікування, підтримувальну. Першу фазу виконують на 

лікарняному етапі, другу і третю фази – після виписування зі стаціонару на 

санаторному, поліклінічному та диспансерному етапах. Фази реабілітації Лікарняна: • 

відділення інтенсивної терапії; • інфарктне відділення; • відділення реабілітації (4-6 

тиж.). Вилікування: • санаторій кардіологічного профілю (24 діб); • відділення 

реабілітації в поліклініці (6-8 тиж). Підтримувальна: • контроль дільничного кардіолога; 

• лікарсько-фізкультурний диспансер зони здоров’я; • клуб аматорів бігу і ходьби; • 

заняття вдома самостійно; • заняття у фізкультурно-оздоровчих комплексах. 

Лікарняний (госпітальний) період реабілітації З урахуванням стану пацієнта 

застосовують 4 програми фізичної реабілітації: • 3-тижневу – при дрібно вогнищевому 

інфаркті міокарда, • 4-тижневу – при великовогнищевому, • 5-тижневу – при 

трансмуральному; • Індивідуальну – при інфаркті міокарда з ускладненнями. У гострий 

період інфаркту міокарда основними завданнями лікування є: • обмеження зони 

інфаркту (тромболізис, операції пластики вінцевих судин або екстреного аорто 

коронарного шунтування); • запобігання розвитку небезпечних аритмій та їх усунення; 

• запобігання розвитку тромбоемболічних ускладнень; • профілактика ре моделювання 

ЛШ серця завдяки застосуванню препаратів, які знижують перед- і після 

навантаженням; • зменшення наслідків гіпокінезії; • адаптація хворого до поступового 

розширення рухового режиму; • формування адекватної психологічної реакції пацієнта 

на хворобу. Висновок: на сьогодні саме кардіологічна служба має найбільший досвід 

медичної реабілітації пацієнтів. Саме тому модель кардіологічної реабілітації, зокрема 

реабілітації пацієнтів з ІХС передусім інфарктом міокарда, застосовують у системі 
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охорони здоров’я як зразок для впровадження в практику відповідного лікування інших 

терапевтичних хворих. 2. Роль фізичних факторів у комплексі лікувально-

профілактичних заходів. Застосування фізіотерапевтичних методів, Основою фізичної 

реабілітації хворих з ІМ є руховий режим, ЛФК та масаж. Програма фізичної 

реабілітації починається з 2-го дня захворювання після усунення больового синдрому 

та за відсутності протипоказань (аритмія, високий тиск, загальний тяжкий стан, висока 

теп-ра тіла). У разі суворого постільного режиму призначають лікувальну гімнастику 

(ЛГ) на 2-4-у добу за відсутності протипоказань. Завдання ЛФК: • запобігання 

ускладнень; • поліпшити периферичний кровообіг, трофіку міокарда, психічний стан 

пацієнта. Комплекс ЛГ складається з повільних рухів у дрібних і середніх суглобах, 

рухів головою, короткочасних ізометричних напружень і розслаблень м’язів нижніх 

кінцівок, статичних дихальних вправ без поглиблення дихання. На 2-у добу за 

задовільного загального стану виконують згинання ніг без відриву стоп від ліжка, 

незначне піднімання тіла, поворот тулубу на правий бік. У разі 3-тижн програми це 

роблять на 1-у добу, 4-5-тижн – на 1-2-у. Тривалість занять 8-10 хв, 2 рази на день. В 

повільному темпі по 4-6 разів – для дрібних груп м’язів, по 2-4 рази для середніх і 

великих. Тривалість режиму – 2-3 доби. Постільний режим – подальше розширення 

активності хворого і перехід у положення сидячи. Завдання ЛФК: • стимулювати 

екстракардіальні чинники кровообігу; • готувати й адаптувати серцево-судинну систему 

до положення сидячи; • навчати хворого елементам самообслуговування. ЛФК 

проводять у формі лікувальної і ранкової гігієнічної гімнастики, самостійних занять 2-

3 рази на день. Тривалість – 15-17 хв. Проводять тренування вестибулярного апарату. У 

разі 3-тижневої програми на 3-ю добу, 4-тижн – на 7-8 добу, 5-тижн – на 8-10 добу час 

сидіння в ліжку поступово збільшують. При стабільному стані пацієнта можна посадити 

у ліжку – 3-4 рази по 15-30 хв. В цьому положенні вмиватися, зачисуватися, чистити 

зуби, читати, слухати радіо. Тривалість режиму становить 7-10 днів. Завдання ЛФК у 

період напівпостільного режиму: • підготувати й адаптувати ССС до положення стоячи 

і ходьби; • продовжувати активізувати екстракардіальні чинники кровообігу; • 

стимулювати репаративні процеси в міокарді і поступово тренувати його; • 

розширювати рухову активність; • готувати пацієнта до самообслуговування. Форми 
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ЛФК доповнюють лікувальною ходьбою. Тривалість заняття 20-25 хв. Збільшують 

кількість вправ для тулубу, ніг, включаючи рухи, що імітують ходьбу в положенні 

сидячи, з якого перехід у положення стоячи. На 2-гу добу можна пройти 5-10 м у палаті, 

а потім щодня збільшувати на 10 м. Наприкінці режиму – 100 м. 30-50 % денного часу 

– у положенні сидячи. Тривалість режиму становить 7-10 днів. ЛФК у період вільного 

режиму спрямовано на адаптацію ССС до поступового збільшення фізичних 

навантажень, подальше розширення рухової активності, тренування для підйому 

східцями, підготовку до побутових навантажень. Застосовують: ЛГ, ранкову гігієнічну 

гімнастику, самостійні заняття по 4-5 разів на день, лікувальну ходьбу. Вправи для всіх 

груп м’язів складніші. Гантелі по 0,5 кг. Вихідні положення – сидячи і стоячи. 

Тривалість 25-30 хв. Додають ходьбу коридором. Перший вихід з палати на 8-10 добу у 

разі 3- тижневої програми, на 18-20 добу у разі 4-тижнеаої, на 22-24 добу у разі 5- 

тижневої. Після коридора в 150-200 м – підйом по східцям. З 2-3 сходинок, щодня 

збільшуючи на таку саму кількість. Перший вихід на вулицю на 14-15 добу у разі 3-тижн 

програми, на 22-24 добу при 4-тижневої, на 26-28 добу при 5-тижневої програмі. 

Прогулянки 2 рази на день по 500-600 м у темпі 70-80 кроків за хв.., згодом 1-1,5 км у 

темпі 80-90 кроків на хв.. Тривалість режиму становить 10-15 днів. У заключний період 

рухового режиму лікарняного етапу досягає такого рівня фізичної активності, за якого 

його вже можна виписати зі стаціонару (здатність піднятися на поверх, пройти 1-3 км, 

виконати дії із самообслуговування) і направити в місцевий кардіологічний санаторій 

для подальшої реабілітації. Це відбувається на 21-23 добу у разі 3-тижневої програми, 

на 30-32 добу при 4-тижневій, на 35-37 добу – у разі 5 тижневої програми. За 

індивідуальною програмою проводять реабілітацію хворих з тяжкими ускладненнями 

інфаркту міокарда: • рецидивний перебіг захворювання; • недостатність кровообігу ІІБ-

ІІІ ст.; • аритмії; • тромбоемболічні ускладнення; • стан клінічної смерті; • кардіогенний 

шок; • гостра аневризма серця. Висновок: після здійснення програми реабілітації 

лікарняного етапу пацієнти повинні бути повністю підготовленими до переведення в 

спеціалізоване відділення реабілітації чи кардіологічний санаторій або до виписування 

додому. 3. Санаторний та поліклінічно-диспансерний етапи реабілітації. Санаторний 

етап реабілітації проводять у місцевих кардіологічних санаторіях. Переведення хворих 

у санаторій з урахуванням протипоказань допускається при дрібно вогнищевому 
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неускладненому ІМ не раніше ніж через 20 днів від початку захворювання, а при велико-

або дрібно вогнищевому ускладненому – не раніш ніж через 30 днів за умови досягнення 

пацієнтом певного рівня фізичної активності. Протипоказання до лікування в 

реабілітаційному відділенні санаторію: • загальні протипоказання до санаторно-

курортного лікування; • аневризма серця; • аневризма аорти при серцевій недостатності 

вище І ст.; • ГХ ІІІ ст.; • рецидивні тромбоемболії; • порушення мозкового кровообігу; 

• декомпенсований або тяжкий ЦД; • захворювання зі значними порушенями функцій 

органів і систем. Основні завдання лікування хворих з ІМ на санаторному етапі 

реабілітації: • вторинна профілактика прогресування ІХС; • запобігання повторному 

ІМ; • ліквідація або зменшення фізичної непрацездатності хворих; • підготовка до 

професійної діяльності. Лікар-реабілітолог або кардіолог для кожного хворого 

реабілітаційного відділення місцевого кардіологічного санаторію розробляє 

індивідуальну програму реабілітації, яка залежить від тяжкості стану хворого 

(передусім ускладнень і ступеня коронарної недостатності) і визначається 

функціональним класом захворювання. Санаторний етап реабілітації передбачає значне 

зростання інтенсивності фізичних навантажень під час фізичної реабілітації, передусім 

за рахунок ЛГ та тренувальної ходьби. Тренувальний режим призначають не всім 

пацієнтам, а лише тим, хто засвоїв фізичні навантаження попередніх режимів і не має 

аритмії, недостатності кровообігу, проявів стенокардії. Поліклінічно-диспансерний етап 

– на цьому етапі завершується процес вилікування, після чого оцінюють стан пацієнта, 

ефективність реабілітаційних заходів, вирішують питання працездатності, визначають 

термін відновлення трудової діяльності, переведення на інвалідність (тимчасово чи 

постійно). Підтримувальний період починається з 3-4-го місяця від початку 

захворювання і триває протягом усього життя хворого. Основні завдання цього етапу: • 

динамічне диспансерне спостереження; • запобігання прогресування та загострення 

ІХС і рецидивам ІМ; • оцінювання стану працездатності хворих, підтримання її на 

досягнутому рівні або підвищення; • підготовка хворого до професійної діяльності; • 

досягнення максимально можливої соціальної адаптації; • санаторно-курортний відбір. 

Програму фізичної реабілітації починають з навантаження того рівня фізичної 

активності, якого біло досягнуто перед виписуванням із санаторію з урахуванням 
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функціонального класу захворювання. Навантаження повинні бути регулярними і 

систематичними з поступовим зростанням, а також з урахуванням їх переносимості. 

Поява ознак патологічної реакції потребує припинення навантаження, проміжної 

реакції – тимчасового припинення занять ЛФК до функціонального відновлення. 

Ефективною формою психологічної реабілітації є школа хворого на ІМ, програма якої 

охоплює всі необхідні для пацієнтів та їхніх родичів питання щодо тактики відновлення 

і зміцнення здоров’я. Висновок: санаторний етап реабілітації проводять у місцевих 

кардіологічних санаторіях. Переведення хворих у санаторій з урахуванням 

протипоказань допускається при дрібно вогнищевому неускладненому ІМ не раніше 

ніж через 20 днів від початку захворювання, а при велико-або дрібно вогнищевому 

ускладненому – не раніш ніж через 30 днів за умови досягнення пацієнтом певного рівня 

фізичної активності. 4. Відновлення професійно-трудової діяльності. Здійснюється 

поступово. Від часткового обмеження службових навантажень, під час якого 

продовжують динамічне спостереження, поступово переходять до повного, доступного 

для пацієнта, кола професійних обов’язків. Відновлення професійно-трудової 

діяльності є не лише кінцевою метою реабілітації, а і могутнім засобом відновлення 

психоемоційної сфери. Переважна більшість людей, що вперше перенесли ІМ, повністю 

одужують і тривалий час займаються повноцінною діяльністю. 

Висновок: Досягнення сучасної науки та техніки, можливість застосування 

ефективніших методів фізіотерапії в клінічній практиці вимагає від сучасного 

медичного працівника ґрунтовнішого знання засобів і можливостей фізичних методів 

профілактики, лікування та медичної реабілітації. 

 

1. Періоди проведення фізичної реабілітації в травматологічних хворих Травма - це 

пошкодження з порушенням цілісності тканин, викликане будь-яким зовнішнім 

впливом: механічним, фізичним, хімічним та ін. Розрізняють виробничий, побутовий, 

вуличний, транспортний, військовий і спортивний види травматизму. Травми, 

виникаючі відразу після одномоментного впливу, називаються гострими, а від 

багаторазових впливів малої сили - хронічними. Найчастіше зустрічаються механічні 

травми; залежно від того, пошкоджено чи шкірні покриви або слизові оболонки, 

розрізняють закриті травми (удари, розтягнення, розриви, вивихи, переломи кісток) і 
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відкриті травми (рани). Пошкодження опорно-рухового апарату призводить не тільки 

до порушення цілісності та функцій ураженого сегмента, а й викликає зміну діяльності 

центральної нервової системи, серцево-судинної, дихальної, шлунковокишкового 

тракту, органів виділення, залоз внутрішньої секреції. Сукупність загальних і місцевих 

патологічних зрушень, що розвиваються в організмі при пошкодженні органів опори і 

руху, називається травматичною хворобою. При незначній травмі переважають 

локальні симптоми: почервоніння, набряк, біль, порушення функції пошкодженого 

сегмента. Загальний стан організму мало змінюється. Однак при обширних травмах, 

поряд з місцевими, розвиваються загальні зміни настільки 103 глибокі, що можуть 

призвести до розвитку непритомності, колапсу і травматичного шоку. Після виведення 

постраждалого з гострого стану і початку лікування травматична хвороба розвивається 

і має свою специфіку і симптоми. Тривалий постільний режим і іммобілізація при 

травмах опорно-рухового апарату покращують стан хворого, зменшують інтенсивність 

болю. Однак тривале збереження вимушеного положення, пов'язане з витяжкою, 

гіпсовою пов'язкою, остеосинтезом, призводить до того, що з різних нервових 

рецепторів в ЦНС надходить величезна кількість імпульсів, які викликають підвищену 

дратівливість хворих, порушують їх сон. Знижена рухова активність (гіпокінезія) при 

постільному режимі чинить негативний вплив на функціональний стан різних систем 

організму постраждалих. Порушення функції шлунковокишкового тракту пов'язані зі 

зниженнями перистальтики кишечника. При цьому уповільнюється евакуація 

переробленої їжі, продукти розпаду всмоктуються в кров, викликаючи інтоксикацію 

організму. У силу того, що хворий змушений лежати, екскурсія грудної клітини 

зменшується, в легенях розвиваються застійні явища, сприяючи розвитку пневмонії. 

Гіпокінезія викликає зміни діяльності і серцевосудинної системи, застійні явища у 

великому колі кровообігу і веде до утворення тромбів, а в подальшому і тромбоемболії. 

Всі ці негативні явища проявляються ще більшою мірою, якщо хворий піддавався 

наркозу при оперативному методі лікування. Тривала іммобілізація пошкодженого 

сегмента опорнорухового апарату викликає ряд специфічних місцевих змін. У 

іммобілізованих (знерухомлених) м‘язах розвивається атрофія, яка проявляється у 

зменшенні розмірів, сили і витривалості. Відсутність або недостатність осьового 

навантаження при травмах нижніх кінцівок призводить до розвитку остеопорозу - 
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зниження щільності кістки в результаті зменшення кількості кісткової речовини і втрати 

кальцію кістками, що надалі може призвести до деформації кісток і виникнення 

патологічних процесів. При тривалому бездіяльності виражені дегенеративно-

дистрофічні зміни 104 настають також у тканинах суглоба і в оточуючих його 

утвореннях, супроводжуючись обмеженням рухливості в суглобах - контрактурами. 

Залежно від участі тієї чи іншої тканини при утворенні контрактур розрізняють: 

дерматогенні (шкірні, утворилися внаслідок стягування шкірних покривів); десмогенна 

(зморщування апоневрозів); тендогенні (укорочення сухожиль); міогенні (укорочення і 

рубці в м'язах) контрактури. Найважливішими засобами реабілітації є фізичні вправи, 

масаж і фізіотерапія (тобто фізичні фактори), особливо оптимальні їх поєднання. Крім 

цього, велике значення мають раціональні терміни і види іммобілізації, лікування 

положенням, витягування, відновлення побутових навичок самообслуговування і 

трудотерапія. При травмах використовуються, як правило, три етапи реабілітації: 

стаціонарний, реабілітаціонний центр і поліклінічний. Хоча при легких травмах досить 

поліклінічного етапу реабілітації. Лікувальна та реабілітаційна дія фізичних вправ 

здійснюється за рахунок основних механізмів: тонізуючого впливу фізичних вправ 

(особливо при важкому стані потерпілого і тривалому постільному режимі), трофічної 

дії фізичних вправ, механізму формування тимчасових і постійних компенсацій і 

механізму нормалізації функцій. Фізичні вправи, масаж, фізіотерапевтичні процедури 

при травмах опорно-рухового апарату, покращують в зонах пошкодження кровообіг, 

трофіку, розслабляючи м'язи, знімаючи болючість, надаючи стимулюючий вплив на 

регенерацію тканин, загоєння, повне відновлення морфологічних структур. При 

тяжкому порушенні функцій пошкодженого органу, наприклад, при ампутації ноги, 

велике значення має формування компенсації: ходьба за допомогою милиць і на протезі. 

Або інший приклад: створення тимчасової компенсації оволодіння деякими побутовими 

навичками лівою рукою при пошкодженні правої кисті. Нарешті, велике значення при 

реабілітації після травм опорно-рухового апарату має механізм нормалізації функцій. За 

рахунок фізичного тренування, 105 масажу та фізіотерапії (електростимуляція і ін.) 

вдається відновити силу м'язів, нормальну амплітуду рухів у суглобах, координацію 

рухів і загальну працездатність потерпілого. Переломи – це порушення анатомічної 

цілісності кістки, викликане механічним впливом, з пошкодженням навколишніх 
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тканин і порушенням функції пошкодженого сегмента тіла. Розрізняють переломи: • 

залежно від пошкодження шкірних покривів (відкриті і закриті); • залежно від 

локалізації (діафізарні, метафізарні, епіфізарні і внутрішньосуглобові, 

навколосуглобові); • по відношенню до осі кістки (поперечні, поздовжні, косі, 

гвинтоподібні, вколочені). Іноді зустрічаються остеоепіфізеоліз - це відрив голівки від 

тіла кістки по лінії росту кістки. Діагноз перелому ставиться на основі відносних (біль, 

припухлість, деформація, порушення функції) і абсолютних (патологічна рухливість, 

крепітація) ознак. Висновок про наявність і характер перелому отримують по 

рентгенограмі. Лікування переломів складається з відновлення анатомічної цілісності 

кістки і функції пошкодженого сегмента. Вирішення цих завдань досягається: 

репозицією - раннім і точним зіставленням відламків; міцної фіксацією зіставлених 

уламків до їх повного зрощення; створення гарного кровопостачання області перелому; 

своєчасним функціональним лікуванням потерпілого. Принципи та методи лікування 

переломів. Для лікування переломів існують такі основні методи: консервативний; 

оперативний. При консервативному методі лікування виділяють два основних моменти: 

а) фіксацію; б) витягування. Засобами фіксації можуть бути гіпсові пов'язки (гіпсові 

лонгети, циркулярні гіпсові пов'язки, кокситні гіпсові пов'язки з маркуванням, гіпсовий 

корсет); різні шини (Беллера - дротяна, Кузьмінського - для лікування перелому 

ключиці). Основними принципами скелетного витягування є розслаблення м'язів 

пошкодженої кінцівки і поступовість навантаження з метою усунення зміщення 

кісткових відламків. 106 В даний час широко застосовується витягування за допомогою 

спиці Кішнера, яку розтягують в спеціальній скобі, до якої прикріплюють вантаж, 

розрахований за певною методикою. При оперативному методі лікування застосовують 

остеосинтез - хірургічне з'єднання кісткових відламків різними способами (стрижні, 

пластини, шурупи, болти, компресійні апарати - Єлізарова), а також металоостеосинтез. 

Перевагою хірургічного методу лікування є те, що після фіксації уламків можна 

проводити рухи у всіх суглобах пошкодженого сегмента тіла, що неможливо зробити 

при гіпсовій пов'язці, яка зазвичай захоплює 2-3 суглоби. Стадії регенерації кісткової 

тканини і методи її стимуляції. Загоєння закритих переломів відбувається наступним 

чином: − стадія утворення м'якої кісткової мозолі (розростання волокнистої сполучної 

тканини у вогнищі крововиливу); − стадія превентивної кісткової мозолі (рясне 
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розростання губчастої кісткової речовини, що з'єднує відламки кісток); − відновлення 

кортикального шару кістки (балки кісткової речовини, що з'єднує відламки, 

перебудовуються і товщають, а балки губчастої речовини піддаються лакунарній 

резорбції за участю остеокластів. Якщо після перелому фіксація уламків не проводилася 

або була проведена неповноцінно, на місці перелому може утворитися помилковий 

суглоб. Тоді зрощення кістки відбувається тільки за рахунок сполучної тканини. 

Функція кістки не відновлюється. За наявності відкритих переломів основним 

завданням, крім іммобілізації, є попередження нагноєння рани. Тоді загоєння перелому 

може протікати по вище запропонованою схемою. До факторів, які стимулюють 

регенерацію кісткової тканини відносяться: ретельна репозиція ушкодженої кістки, 

правильна іммобілізація пошкодженої кінцівки, вживання препаратів кальцію, 

правильно підібране рухове навантаження 107 по осі кістки. Фізіологічна дія фізичних 

вправ при травмах опорнорухового апарату. Лікувальна та реабілітаційна дія фізичних 

вправ здійснюється за рахунок основних механізмів тонізуючого впливу фізичних вправ 

(особливо при важкому стані хворого, що знаходиться на строгому постільному 

режимі), трофічної дії фізичних вправ, механізму формування тимчасових і постійних 

компенсацій та механізму нормалізації функцій. Фізичні вправи, масаж, 

фізіотерапевтичні процедури при травмах опорно-рухового апарату, покращують в 

зонах пошкодження кровообіг, трофіку, розслабляючи м'язи, знімаючи хворобливість, 

роблять стимулюючий вплив на регенерацію тканин, загоєння, повне відновлення 

морфологічних структур. Нарешті, велике значення при реабілітації, після травм 

опорно-рухового апарату, має механізм нормалізації функцій. За рахунок фізичного 

тренування, масажу та фізіотерапії вдається відновити силу м'язів, нормальну амплітуду 

рухів у суглобах, координацію рухів і загальну працездатність потерпілого. Періоди 

ЛФК в травматології. Залежно від характеру перелому кісток кінцівок і етапу 

стаціонарного лікування хворих весь курс ЛФК умовно поділяють на три періоди: 

період іммобілізації; постіммобілізаціонний період; період відновлення. Період 

іммобілізації: відповідає кістковому зрощенню уламків, яке настає через 30-90 днів 

після травми Закінчення цієї стадії консолідації служить показанням до припинення 

іммобілізації. Період триває від моменту травми до зняття іммобілізації. Лікувальну 

гімнастику призначають з перших днів хворого в стаціонарі. Завдання ЛФК: 
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підвищення життєвого тонусу хворого; поліпшення функції серцево-судинної, 

дихальної систем, шлунково-кишкового тракту, обмінних процесів, трофіки 

іммобілізованої кінцівки; стимуляція регенеративних процесів; попередження 

гіпотрофії м'язів і регидности суглобів. Протипоказання до ЛФК: 108 − Загальний 

важкий стан хворого. − Велика крововтрата. − Шок. − Висока температура тіла (вище 

38 градусів). − Стійкий больовий синдром. − Небезпека появи або відновлення кровотечі 

у зв'язку з рухами. − Наявність сторонніх тіл в тканинах, розташованих поблизу від 

великих судин, нервів, життєво важливих органів. Постіммобілізаціонний період 

починається після зняття гіпсової пов'язки або скелетного витягування і триває до 

відновлення функції пошкодженого сегмента на 50%. Клінічно і рентгенологічно в ці 

терміни відзначається консолідація області перелому (первинна кісткова мозоль). Разом 

з тим у хворих визначається зниження сили і витривалості м'язів і амплітуди рухів у 

суглобах іммобілізованою кінцівки. Загальні завдання ЛФК у цьому періоді: підготовка 

хворого до вставання; тренування вестибулярного апарату; навчання навичкам 

пересування на милицях і підготовка опороспроможності здорової кінцівки (при 

пошкодженні нижніх кінцівок). Приватні завдання: відновлення функції пошкодженої 

кінцівки (нормалізація трофіки, збільшення амплітуди рухів у суглобах, зміцнення 

м'язів); нормалізація правильної постави; відновлення рухових навичок. ЗРВ і дихальні 

вправи становлять 50% від всіх вправ, спеціальні вправи 50%. У цьому періоді зростає 

фізичне навантаження за рахунок збільшення числа вправ і їх дозування. У заняттях 

використовують дихальні і коригуючі вправи, вправи в рівновазі, статичні вправи і 

вправи на розслаблення м'язів, вправи з предметами. По закінченні іммобілізації (при 

пошкодженні верхньої кінцівки) використовують елементарні трудові процеси, 

виконувані хворим стоячи при частковій опорі пошкодженої руки об поверхню столу (з 

метою розслаблення м'язів і зменшення хворобливості в зоні пошкодження). Хворі 

можуть виготовляти конверти, нескладні вироби, виконувати гончарні 109 роботи. 

Надалі з метою підвищення витривалості і сили м'язів пошкодженої кінцівки хворим 

пропонують трудові операції, в процесі виконання яких потрібен якийсь час утримати 

інструмент над поверхнею столу (плетіння, робота на ткацькому верстаті та ін.) При 

функціональних порушеннях в суглобі хворим рекомендують трудові операції, 

пов'язані з напругою рук не тільки на горизонтальному рівні, але і з рухом рук у 
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вертикальній площині. У ці терміни можна дозволити хворим трудові операції, що 

вимагають значного м'язового напруження (столярні роботи). У цьому періоді 

виключаються силові вправи, виключаючи травми кисті і пальця. Заняття триває 30 

хвилин. Рекомендуються заняття у воді температурою 36-37 градусів. Відновний період. 

Період повного відновлення функції, у хворих можливі залишкові явища у вигляді 

обмеження амплітуди рухів у суглобах, зниження сили і витривалості м'язів 

пошкодженої поверхні, що перешкоджають відновленню працездатності. Кількість ЗРВ 

і дихальних вправ складає 20-25%, спеціальних - 75-80%. Загальну фізичну підготовку 

в заняттях збільшують за рахунок тривалості та щільності процедури, числа вправ і їх 

повторюваності, різних В.П. (лежачи, сидячи і стоячи). ЗРВ доповнюють дозованою 

ходьбою, лікувальним плаванням, прикладними вправами, механотерапією. Широко 

використовується в цей період і трудотерапія. Одним з критеріїв відновлення 

працездатності хворого служить задовільна амплітуда і координація рухів у суглобах 

при позитивній характеристиці мускулатури пошкодженої кінцівки. При оцінці функцій 

останньої враховується також якість виконання елементарних побутових і трудових 

операцій. 

Періоди проведення фізичної реабілітації в хірургічних хворих Хірургічний метод 

лікування різних захворювань має широке застосування. За характером оперативних 

втручань хворі розподілені таким чином: торакотомія, резекція легенів, пульмоектомію 

і лобектомія; резекція шлунка і кишечника; 110 холецистектомія; нефректомія, 

аденомектомія (простатектомія); спленектомія; видаленням грижі; апендектомія; 

операції на серці, судинах; пробна лапаратомія; мастектомія (ампутація молочної 

залози) і ін. Однак після операцій досить часто виникають різні ускладнення з боку 

органів дихання, травлення, серцевосудинної та інших систем. Деякі з цих ускладнень є 

наслідком функціональних порушень серцево-судинної системи та органів дихання. 

Тим часом відомо, що рання рухова активність хворих дозволяє попередити ці 

ускладнення. Відомо, що пасивний постільний режим призводить до уповільнення 

крово- і лімфотоку, регенеративних процесів, атрофії м'язів, застійних явищ в легенях, 

порушення легеневої вентиляції та іншим явищам, що сприяє виникненню 

післяопераційних ускладнень. Швидкість і повноцінність відновлення здоров'я хворих 

залежить від компенсаторної перебудови всіх органів і систем, особливо органів 
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дихання і кровообігу. Природно, що ця перебудова не може бути досягнута тільки 

медикаментозною терапією. Реабілітаційні заходи (ЛФК, масаж, фізіотерапія, 

трудотерапія, дієтотерапія тощо) у максимальній мірі сприяють відновленню функцій 

життєво важливих систем організму і попереджають виникнення післяопераційних 

ускладнень. Загальновідомо, що м'язова діяльність є провідною в управлінні і регуляції 

різних процесів в організмі людини, а також у відновленні його внутрішнього 

середовища (гомеостазу) при тих чи інших захворюваннях, в тому числі після 

оперативних втручань. Ранній післяопераційний період. Передумовами і показаннями 

до ранньої активізації хворих у післяопераційному періоді є: 1. На операцію хворі 

поступають фізично ослабленими, зі зниженим життєвим тонусом внаслідок наявного 

захворювання. 2. Оперативне втручання сприяє ще більшому зниженню життєвих 

функцій організму. Нерухоме положення (обмеження рухів) хворого, голодування і 

часто безсоння доповнюють несприятливі наслідки операції. 111 3. Основна частина 

ускладнень виникає саме в перші дні після операції і найчастіше пов'язана з вимушеним 

нерухомим положенням (через болі). Лікувальна гімнастика (ЛГ) і масаж є провідними 

факторами становлення гомеостазу, тобто динамічної сталості основних фізіологічних 

функцій організму людини. Виявлено негативний вплив гіподинамії, яка 

супроводжується порушенням загальної життєдіяльності, гомеостазу та окремих 

функцій організму. Крім того, гіподинамія веде до зменшення об'єму циркулюючої 

крові, атрофії м'язів, схильності до тромбозу вен, гіпостатичної пневмонії, метеоризму і 

т.д. При постільному режимі на організм впливають два основні чинники: обмеження 

м'язової діяльності і характерний перерозподіл крові внаслідок зміни гідростатичного 

тиску. М'язова система прямо чи опосередковано впливає на кровообіг, обмін речовин, 

дихання, ендокринну рівновагу і т.д. Тому різке обмеження рухів може з'явитися 

причиною порушення фізіологічного взаємодії організму з зовнішнім середовищем і 

спричинити за собою тимчасові функціональні порушення або, у деяких випадках, 

глибокі патологічні зміни. Зниження аферентації в умовах обмеженої рухливості 

призводить до функціональних порушень апарату кровообігу, зовнішнього дихання, 

порушення обмінних процесів та ін. Гіпокінезація призводить до атрофії м'язів 

(особливо на 10-15-й день), втрати венозного тонусу, гіпоксії, зниження хвилинного і 

ударного об'єму серця, розвитку ортостатичної нестійкості. Гіпокінезія істотно впливає 
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на перебіг регенерації тканин, обмінні процеси і на весь хід перебігу післяопераційного 

періоду. Крім того, в ранньому післяопераційному періоді різко знижується збудливість 

кори головного мозку, порушується дренажна функція бронхів, вентиляція легень тощо, 

а також відзначено уповільнення току крові і лімфи, виникнення спазму судин, 

порушення згортання системи крові та ін. У післяопераційному періоді виникають такі 

ускладнення, як ателектаз, набряк легенів, гіпостатична 112 пневмонія, тромбофлебіт, 

тромбоемболії, метеоризм, інфаркт легені та ін. Для профілактики та якнайшвидшої 

ліквідації виниклих післяопераційних ускладнень та відновлення працездатності 

хворого використовується наступний реабілітаційний комплекс: загальний масаж 

оксигенотерапія на операційному столі і в наступні 3-5 днів, дихальна гімнастика з 

раннім вставанням і ходьбою, фізіотерапія (інгаляції), ЛГ в залі (вправи з гімнастичними 

палицями, набивними м'ячами, заняття на тренажерах і дозована ходьба). Після виписки 

з лікарні - дозована ходьба, ЛГ, прогулянки тощо. ЛФК в до- і післяопераційному 

періоді та після різних оперативних втручань. У ранньому післяопераційному періоді 

не завжди вдається застосувати ЛФК, особливо через важкість стану ослаблених хворих 

і осіб похилого віку, нерідко страждають порушеннями функції органів дихання і 

кровообігу, тому хворі просто відмовляються від виконання запропонованих вправ. У 

цьому зв'язку для профілактики післяопераційних ускладнень і нормалізації 

функціонального стану хворих за пропозицією хірурга професора І.І. Дерябіна з 1968 р. 

застосовується загальний масаж, оксигенотерапія в ранньому післяопераційному 

періоді (безпосередньо на операційному столі) і в наступні 3-5 діб по 2-4 рази на добу. 

Масаж в ранньому післяопераційному періоді. Ранній післяопераційний період, як 

відомо, характеризується надзвичайною нестійкістю функціональних показників 

органів дихання і кровообігу. Тому швидкість і повноцінність відновлення здоров'я 

хворих залежать від компенсаторної перебудови всіх органів і систем, особливо органів 

дихання і кровообігу. Природно, що ця перебудова може бути досягнута не тільки 

медикаментозною терапією, але і застосуванням загального масажу та лікувальної 

фізкультури в ранні терміни. До недавнього часу після операції хворим призначався 

тривалий лікувально-охоронний режим. Пасивний постільний режим викликає 

уповільнення крово-і лімфотоку, атрофію м'язів, застійні явища в легенях, порушення 

легеневої 113 вентиляції та інші явища, що сприяють виникненню післяопераційних 
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ускладнень. Протягом перших днів після операції фізичні можливості хворих обмежені, 

і вони часто не в змозі виконувати рекомендовані фізичні вправи. Масаж на відміну від 

лікувальної фізкультури не вимагає напруження хворого і є самою економною формою 

підвищення загального тонусу організму. Завданнями раннього масажу є благотворний 

вплив на організм хворого, підвищення загального тонусу, поліпшення кровообігу, 

дихання, стимулювання регенеративних процесів і попередження ряду 

післяопераційних ускладнень (особливо пневмонії, тромбофлебіту і емболії). Під 

впливом масажу прискорюється крово-і лімфообіг, ліквідуються застійні явища в 

легенях і паренхіматозних органах, завдяки чому поліпшуються трофічні процеси в 

м'язах, прискорюються окислювально-відновні процеси, підвищується температура 

шкіри і знижується температура тіла, поліпшується функція шлунково-кишкового 

тракту. Масаж надає тонізуючу дію на центральну і периферичну нервову систему, 

серцево-судинну систему, знижує психогенне гальмування, яке часто виникає після 

важких операцій, надає тонізуючу дію на нервово-психічну сферу. Після масажу у 

хворого з'являються позитивні емоції, піднімається настрій, створюється впевненість у 

сприятливому результаті лікування. Спостереження показують, що загальний масаж в 

ранні терміни сприяє попередженню легеневих ускладнень, тромбозів, парезу 

кишечника і т.д.. Масаж збільшує екскурсію грудної клітки, силу дихальної 

мускулатури, тонус м'язів, сприяє прискоренню відновних процесів. Загальний масаж 

показаний після великих оперативних втручань під інтратрахеальним наркозом, 

особливо особам літнього і похилого віку, ослабленим основним захворюванням. ЛФК 

на органах грудної порожнини. ЛФК при операціях на легенях. У передопераційний 

період (передопераційна підготовка) проводиться навчання диафрагмальному диханню, 

вмінню відкашлювання, розучується комплекс вправ раннього післяопераційного 

періоду. При хронічних гнійних 114 захворюваннях легенів в передопераційну 

підготовку входить дренажна гімнастика в поєднанні з постуральним дренажем 

(дренажний положення), перкусійні або вібраційним масажем грудної клітки. Завдання 

ЛФК: поліпшення функції кардіореспіраторної системи, психоемоційного стану, 

зміцнення фізичних сил хворого. Методика ЛФК складається з урахуванням характеру 

і поширеності патологічного процесу, стану кардіореспіраторної системи хворого, його 

віку та статі, ступеня фізичної підготовленості, а також характеру передбачуваного 
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оперативного втручання. Виконуються вправи в ходьбі, підйомі і спуску по сходах, 

вправи з предметами (гантелями, набивними м'ячами, гімнастичною палицею), а також 

ігрові елементи з баскетбольним м'ячем, рухливі ігри. Після операції (післяопераційний 

період) ЛГ починають з першого ж дня в положенні лежачи на спині. Включають 

дихальні вправи, діафрагмальне дихання, кашлеві руху (вправи з відкашлюванням) і 

масаж ніг, живота, рук. З поступовим розширенням рухового режиму різноманітяться 

загальнорозвиваючі вправи, змінюється вихідне положення, збільшується кількість 

повторень. Після того як хворий почне ходити, включають підйом і спуск по сходинках, 

а в літній час - дозовану ходьбу у парку. Завдання ЛФК: профілактика легеневих 

ускладнень, тромбофлебітів, порушення функції шлунково-кишкового тракту (парез 

кишечника, метеоризм та ін); поліпшення функції серцево-судинної системи; 

профілактика контрактур в плечовому суглобі (оперованої сторони); нормалізація 

психоемоційного стану хворого. ЛФК при операціях на органах черевної порожнини. У 

період підготовки до операції (передопераційний період) комплекс ЛГ включає 

дихальні вправи, діафрагмальне дихання, загальнорозвиваючі вправи, повороти на бік, 

кашлеві вправи. Особлива увага приділяється тренуванні грудного типу дихання з 

акцентом на видиху, «ходьбі» лежачи. Комплекси ЛФК в передопераційному періоді 

варіюють залежно від віку та 115 статі хворого, функціонального стану і 

передбачуваного оперативного лікування. ЛГ в ранньому післяопераційному періоді 

проводиться з урахуванням проведеного оперативного втручання, характеру лікування, 

самопочуття хворого, його віку та фізичного стану до операції 

 

Висновок: застосування реабілітації в хірургії, терапії, неврології та в травматології  дає 

змогу запобігти ускладненням по’язаних з гіподинамією та прискорити терміни 

одужання. 
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