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Переклад українською мовою з англійської 

Світова Конфедерація Фізичної терапії 
Посібник відображає бачення Конфедерації 

аспектів, які впливають на застосування фізичної терапії. 
Викладені в посібнику поняття підтримуються більшістю членів Конфедерації. 

Організації, які є членами Конфедерації, мають доступ до цього посібника, а також можуть 
 використовувати його в своїх інтересах повністю або частково.

Основні положення
Опис “фізичної терапії”
Світова Конфедерація фізичної терапії (WCPT) 

покликана надавати підтримку організаціям, які є 
її членами. Саме тому, у відповідь на запит наших 
членів, було розроблено опис “фізичної терапії”. Чле
ни Конфедерації можуть використовувати цей доку
мент, як посібник повністю або частково, а також 
вдосконалювати його з метою забезпечення зростаю
чих потреб професії.

Науковці постійно надають нові факти, на яких 
ґрунтуватиметься майбутня діяльність. Безперечно, в 
першу чергу, це стосується нашого розуміння рухової 
функції людини, яка займає центральне місце у на
вичках і знаннях фізичних терапевтів. Ще досі не 
визначено, настільки унікальним може бути внесок 
фізичної терапії у сферу охорони здоров’я в найближчі 
роки. Цей документ слугуватиме основою для ство
рення нових вдосконалених редакцій відповідно до 
розвитку знань у фізичній терапії, а також для надання 
фізичними терапевтами професійних послуг відповідно 
до існуючих потреб суспільства у сфері охорони здо
ров’я. 

Що таке фізична терапія?
Зміст фізичної терапії
Фізична терапія передбачає надання послуг при

ватним особам і населенню загалом з метою розвитку, 
збереження та відновлення максимальної рухової і 
функціональної спроможності людини впродовж усього 
життя. Фізична терапія також охоплює надання послуг 
у випадках, коли рухова і функціональна спроможність 
людини послаблена чи втрачена внаслідок старіння, 
перенесеної травми, хвороби або внаслідок негативно
го впливу навколишнього середовища. Повноцінний 
функціональний рух є ключовим аспектом у понятті 
«здорова людина».

Фізична терапія є спрямована на визначення 
та покращенням якості життя і рухового потенціалу 
людини у сферах пропаганди здорового способу жит
тя, профілактики, терапії/втручання, абілітації та ре
абілітації. Цей процес охоплює досягнення фізич ного, 
психологічного, емоційного і соціального бла го по
луччя. Фізична терапія передбачає взаємодію між 
фізичними терапевтами, пацієнтами/клієнтами, інши
ми фахівцями галузі охорони здоров’я, членами ро
ди ни, опікунами і громадою в процесі обстеження 
рухового потенціалу та погодження цілей подальшого 
професійного втручання, використовуючи унікальні 
знання і навички фізичних терапевтів.

Фізичні терапевти мають відповідну кваліфікацію 
та професійно зобов’язані:

• Проводити комплексний огляд, обстеження та 
оцінювання окремого пацієнта/клієнта або по
треб групи клієнтів.

• Встановлювати діагноз, здійснювати прогноз та 
розробляти план втручання.

• Надавати консультації в межах своєї компетен
ції, та визначати коли саме пацієнтам/клієнтам 
слід звернутися до інших фахівців сфери охо
рони здоров’я.

• Виконувати програму втручання/терапії.
• Визначати результати втручання/терапії.
• Надавати рекомендацій щодо самостійної ро

боти.
Ґрунтовні знання фізичних терапевтів про тіло, 

його рухові потреби і можливості мають ключове 
значення для визначення стратегії діагностики і 
втручання. Місце діяльності залежить від мети фі
зичної терапії, пропагування здорового способу жит
тя, профілактики, терапії/втручання, абілітації чи ре
абілітації.

Фізичні терапевти працюють як незалежні прак
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тикуючі фахівці1, а також в команді з іншими фахів
цями сфери охорони здоров’я, дотримуючись етич
них принципів Світової Конфедерації фізичної тера пії 
(WCPT). Вони можуть вести первинний прийом па ці
єнтів, а пацієнти/клієнти можуть, в свою чергу, без
посередньо звертатись до фізичних терапевтів без ске
рування від інших фахівців сфери охорони здоров’я.

Фізична терапія – це сформована і легітимна 
професія з особливими професійними аспектами клі
нічної діяльності та освіти, що визначається різно
манітністю соціальних, економічних, культурних та 
політичних умов. Але вона, безумовно, є окремою 
професією, тому першою професійною кваліфікацією, 
отриманою в будьякій країні, є успішне завершення 
навчальної програми, якою присвоюється кваліфікація 
фізичного терапевта, надається право використовувати 
назву цієї професії і працювати як незалежний про
фесіонал.

Суть процесу фізичної терапії
Фізична терапія – це послуги, які надаються 

виключно фізичними терапевтами, або під їх керів
ництвом і контролем. Вона охоплює такі складові: 
огляд/обстеження, оцінювання, діагностування, про
гнозування, планування догляду/втручання та повторне 
обстеження.

Обстеження включає:
• огляд окремих осіб або груп осіб з фактичними 

або потенційними ураженнями, обмеженнями 
діяльності та участі чи спроможності/непов
носправності шляхом збору анамнезу, огляду 
систем організму, використовуючи спеціальні 
тести і вимірювання;

1Практикуючий фахівець – термін охоплює усі 
функції, які фізичний терапевт може виконувати, 
а саме догляд пацієнта/клієнта, менеджмент, на у
кові дослідження, формування політики, навчання 
і консультування.

• оцінювання результатів огляду окремих пацієн
тів осіб або груп осіб та/або навколишнього 
середовища на основі аналізу та синтезу в 
процесі клінічного обґрунтування з метою ви
значення сприятливих чинників і перешкод на 
шляху досягнення оптимального функціонуван
ня людини.

Діагностування і прогнозування є результатом 
обстеження і оцінювання та представляють результати 
клінічного обґрунтування з урахуванням, в разі не
обхідності, додаткової інформації від інших фахівців. 
Це може бути виражено як певна дисфункція рухового 
апарату або охоплювати категорії уражень, обмеження 
активності та участі, чинники оточуючого середовища 
або спроможності/неповносправності.

Прогнозування (включає план догляду/втручан
ня) починається з визначення потреб у догляді/втру
чанні та, як правило, веде до розробки плану до гля
ду/втручання, в тому числі визначення конкрет них 
реальних результатів завдань сформованих у спів праці 
з пацієнтом/клієнтом, членами родини чи опікунами. 
В деяких випадках, які не належать до компетен
ції фізичного терапевта, може виникнути потреба 
скерувати пацієнта/клієнта до іншої установи чи фа
хівця сфери охорони здоров’я. 

Втручання/терапія здійснюється і модифікується 
для досягнення попередньо узгоджених завдань і може 
включати мануальні прийоми; активності удосконален
ня рухів; фізичні чинники, електротерапевтичні 
та механічні засоби; функціональне тренування; 
забезпечення допоміжними засобами; навчання та 
кон сультування пацієнтів; ведення документації, коор
динацію процесу та спілкування. Втручання/терапія 
може бути спрямована на запобігання ураженням, 
обмеженням активності та участі, неповносправності 
і травматизму, а також сприяння і підтримання здо 
ров’я, якості життя, працездатності і хорошого фі
зичного стану у всіх вікових чи соціальних групах.

При повторному обстеженні необхідно визна
чити результати.

Продовження опису “фізичної терапії” у наступ
ному номері бюлетеня.

Особливості процесу фізичної реабілітації осіб із хребетно-
спинномозковою травмою шийного відділу хребта
Крук Богдан Романович 
Львівський державний університет фізичної культури

Ушкодження хребта і спинного мозку є одним 
з найтяжчих травматичних ушкоджень людського ор
ганізму. Реабілітація хворих цієї нозології залишається 

актуальним завданням, оскільки кількість людей, котрі 
отримують таку травму, постійно зростає, а більша 
частина з них  це соціально активна і працездатна 
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частина населення (Паєнок А.В., 2005; Окамото Г., 
2002). Середній вік осіб госпіталізованих з наслідками 
хребетноспинномозкової травми різної локалізації – 
24,5 років. Тобто реабілітація осіб цієї нозології є 
складною соціальноекономічною проблемою.

Реабілітація хворих із спинномозковою травмою в 
шийному відділі хребта є особливо важким завданням 
тому, що ушкодження хребта і ураження спинного 
мозку супроводжується стійкими розладами рухової 
функції у 7085 %випадків (Солений В.І., 1989; Пає
нок А.В., 2005; Поліщук М.Є., 1998) і різко обмежує 
можливість самостійного пересування хворого, що 
веде до глибокої інвалідності (Мухін В.М., 2000; 
Falcone B., 1994).

Вивчення динаміки інвалідності осіб із трав
матичною хворобою спинного мозку свідчить про те, 
що у 61% випадків група інвалідності залишається 
незмінною протягом багатьох років, у 15% погіршення 
стану, лише 24% випадків спостерігається часткова 
реабілітація, (Амєліна О.Ф., 1998). Це свідчить про не
достатню ефективність реабілітації неповносправних з 
наслідками хребетноспинномозкової травми в цілому. 

Сучасні методики оперативного втручання та 
технології фіксації хребта дозволяють ліквідувати ком
пресію спинного мозку, зменшити травматичнісь хірур
гічних втручань та швидше вертикалізувати пацієнта 
(Паєнок А.В., 2001; Солений В.І., 1990). Це у свою 
чергу, вимагає вдосконалення програм і методик, ви
бору засобів і форм фізичної реабілітації .

Водночас у науковій літературі бракує праць, 
які стосуються дозування фізичних навантажень, ви
значення сили паралізованих м’язів, впливу засобів 
фізичної реабілітації на реабілітацію осіб із хребетно
спинномозковою травмою, методик формування і вдо
сконалення соціальнопобутових навичок.

Загалом реабілітація осіб з наслідками спин
номозкової травми є складним завданням, вирішення 
якого можливе тільки за участю фахівців різного 
профілю.

В силу того, що клінічні прояви хребетноспин
номозкової травми не обмежуються лише неврологіч
ною симптоматикою але і супроводжуються розладами 
роботи тазових органів, порушення трофічних про
цесів. Такі хворі часто потребують командного під
ходу у лікуванні, тобто консультації чи лікування 
не тільки зі сторони нейрохірургів, але й урологів, 
травматологівортопедів, терапевтів, невропатологів та 
інших фахівців. Для забезпечення комплексного і все
бічного лікування осіб із даною травмою, необхідно 
щоб до складу команди, яка лікує хворого обов’язково 
входив спеціаліст з фізичної реабілітації.

Організація процесу лікування та реабілітації в 
цілому має не абиякий вплив на подальші результати 
лікування. Надзвичайно важливим є те, щоб лікування 
і реабілітація даної нозології хворих проводилась в 

тих відділеннях де є можливість забезпечення процесу 
реабілітації командою спеціалістів тобто є можливість 
застосування комплексного підходу до лікування хво
рих з даною нозологією. 

На сьогоднішній день хворого, який поступає у 
лікарню обстежує ціла низка спеціалістів: нейрохірург, 
ортопедтравматолог, невропатолог, хірург та інші фа
хівці, але це обстеження, яке вони проводять є не 
завжди інформативне для спеціаліста фізичної ре
абілітації. Інформація яку реабілітолог може отри
мати з історії хвороби часто є недостатньо для пла
нування реабілітаційного програми. Для складання 
індивідуальної програми реабілітації потрібне більш 
детальне обстеження хворого, яке б дало максимально 
об’єктивну і чітку картину рухових порушень та важ
кості неврологічного дефіциту. Сьогодні не існує єди
ного стандарту реабілітаційного обстеження хво рого 
із хребетноспинномозковою травмою, яке б прово
ди лося профільними спеціалістами. Впровадження і 
за стосування єдиного стандарту обстеження осіб із 
трав мою хребта і спинного мозку значно полегшило 
б спостереження за результатами реабілітації.

Таким чином, реабілітаційне обстеження хворих 
із хребетноспинномозковою травмою передбачає тес
тування сили м’язів за допомогою шестибальної шкали 
Ловвета. Дане обстеження є суб’єктивним методом 
оцінки функціонального стану паретичних м’язів проте 
він є простий у застосуванні в клінічних умовах.

Вимірювання амплітуди руху в суглобах (пасивна 
та активна) проводиться за допомогою гоніометра.

В залежності від локалізації травми у спинальних 
хворих може спостерігатись патологічне підвищення 
тонусу м’язів та спастичність. З метою контролю та 
оцінки рівня спастики ми пропонуємо використовувати 
шкалу спастичності Ашфорда. Шкала Ашфорда це 
5ти бальна система оцінки проявів спастики.

Необхідно зауважити що при хребетноспин
но мозковій травмі вище VI грудного хребця будуть 
спостерігатись розлади функції дихання. Особливо 
яскраво ці проблеми виражені у хворих із травмою 
шийного відділу хребта. Однією з причин смерті серед 
спинальних хворих і є власне виникнення ускладнень 
в роботі респіраторної системи. При обстеженні ди
хальної системи необхідно звертати увагу на тип 
дихання (грудний чи діафрагмальний тип дихання) 
частоту дихання (задишка), проводити спірометрію для 
визначення ЖЄЛ, для визначення локалізації хрипів та 
вентиляції проводиться аускультація легень. У хворих 
з травмою в шийному відділі хребта проводиться 
моніторинг рівня оксигенації крові тобто визначенням 
рівня кисню в крові.

Тестування чутливості передбачає оцінку дотико
вої, больової, температурної та пропріорецептивної 
чутливості. 

Для оцінки рівня володіння функціональними 
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навичками та навичками самообслуговування хворих 
з спинномозковою травмою існують різноманітні оці
ночні шкали і їхній вибір повинен диференціюватись 
в залежності від етапу реабілітації, важкості невро
логічного дефіциту. Для оцінки вищезгаданих показ
ників доцільно використовувати оціночну шкалу COVS 
та FIM. Тест COVS складається з десяти завдань. 
Якість виконання завдання оцінюють балами від од
ного до семи. Варто зауважити що тест COVS не 
застосовується для обстеження хворих, рухливість 
яких обмежена болем, гострим або хронічним; в яких 
першочерговим завданням є лікування респіраторних 
ускладнень, у яких за короткий період часу змінюється 
фізична функція.

Шкала FIM є одним з методів тестування соціа
ль нопобутових навичок, який широко застосовується 
при ураженні спинного мозку. FIM зосереджується 
на шести сферах: самообслуговування (самодогляд); 
контроль сфінктерів; переміщення; пересування; спіл
кування та соціальна свідомість (активність). Кожна 
сфера діяльності передбачає виконання якихось зав дань, 
якість котрих оцінюється в балах від 1го до 7ми. 

Визначивши важкість неврологічного дефіциту, 
стан рухової сфери, маючи чітку і повну картину 
стану хворого можна прогнозувати результати та ста
вити реалістичні цілі. Стосовно прогнозу необхідно 
наголосити на кілька моментів, які будуть мають 
вплив на результати реабілітації а саме: це є важкість 
ура ження спинного мозку, адекватне надання першої 
медичної допомоги, швидкість надання оперативного 
чи медикаментозного лікування, рання та довготривала 
фізична реабілітація. Одним з основних позитивних 
прогностичних чинників в реабілітації хворих з ХСМТ 
є ранній і швидкий регрес неврологічної симптоматики 
чи то з моменту травми чи з моменту операції. 
Якщо протягом 48–ми з моменту травми чи операції 
спостерігається часткове відновлення чутливості (будь 
якої), чи відновлення рухової функції паралізованих 
м’язів, то ми можемо сподіватися на часткове або 
повне відновлення втрачених внаслідок травми функ
ції. Позитивний прогноз, в тій ситуації буде залежати 
від динаміки регресу неврологічної симптоматики. 
(Крук Б.Р., 2004)

Планування реабілітаційного втручання базується 
на результатах реабілітаційного обстеження та спря
моване на досягнення цілей і прогнозу результатів 
реабілітації. Перші дві, три доби є визначальними 
у напрямках реабілітації. Якщо за цей період не 
спостерігається мінімального регресу неврологічної 
симптоматики то пріоритетними у виборі методів 
та засобів будуть ті, які направлені на оволодіння 
новими соціальнопобутовими руховими навичками. 
Якщо ж все таки спостерігається регрес неврологічної 
симптоматики то пріоритетом буде застосування вправ 
спрямованих на розвиток сили паралізованих м’язів, 

навчання функції ходи.
При плануванні всі заходи, методи та засоби які 

будуть застосовуватись в процесі фізичної реабілітації 
умовно можуть бути направлені на вирішення трьох 
основних завдань.  (Крук Б.Р., 2004) А саме:

• Профілактика ускладнень.
• Максимальне відновлення порушених трав мою 

рухових функцій. 
• Забезпечення оптимального рівня неза леж ності.

Профілактика ускладнень передбачає: профілак
тику відлежин, профілактику контрактур, профілактику 
тромбозу глибоких вен та профілактики респіраторних 
ускладнень.

Для попередження виникнення відлежин необхід
но проводити часту зміну положення тіла (кожних 
2 години). Також необхідно проводити інструктаж 
по догляду за хворим для молодшого медперсона
лу, близьких та рідних травмованих осіб. З ме тою 
профілактики респіраторних ускладнень варто за сто
совувати методику поєднання дихальної гімнас тики, 
постурального дренажу та маніпуляційних втру чань, 
яка проводиться 35 разів на день. Також необ хід
но наголосити, що пацієнти самостійно повинні ви
конувати елементарні дихальні вправи протягом 5ти 
хвилин 810 разів продовж дня. Проводити інструктаж 
і навчання осіб, які доглядають хворого, допомозі при 
відкашлюванні харкотиння.

Максимальне відновлення втрачених рухових 
функцій досягається використанням пасивних рухів, 
постізометричної релаксації, вправ спрямованих на 
зменшення спастичності м’язів, вправи на збільшення 
сили м’язів, вправи на рівновагу та утримання пози.

Однією з клінічних ознак ХСМТ в шийному 
відділі є спастичність та підвищення тонусу м’язів 
нижніх кінцівок. У зв’язку з цим, одним з завдань 
яке стоїть перед фахівцями, є зберегти рівень рух
ливості в суглобах та зменшити спастичність м’язів 
нижніх кінцівок та тулуба. Для цього необхідно ви
користовувати пасивні статичні вправи на розтяг з 
допомогою фахівця фізичної реабілітації. Ці вправи 
потрібно виконувати як на початку, так і в кінці 
заняття, а також слід зазначити, що виконання вправи 
припиняється у разі появи спастичних гіперкінезів.

При ХСМТ встановлено значне зменшення си
ли паралізованих м’язів, а також зменшення сили 
м’язів, які не були уражені паралічем, внаслідок гіпо
динамії. І тому основним засобом для відновлення 
сили паралізованих м’язів є силові вправи. Через 
різний ступінь парезів, відновлення функціонального 
стану паретичних м’язів має свої особливості. Тому 
використовуються різноманітні методичні прийоми та 
застосовуються спеціальні групи вправ, які дозволили 
ефективніше розвивати збережені рухи та відновлюва
ти втрачені. 

Вибір вправ у процесі силового тренування має 
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бути індивідуальним для кожного хворого, з ура
хуванням показників тестування за ММТ. Для тре
нування сили м’язів, які були оцінені за ММТ від 3 
до 5 балів застосовуються активні динамічні вправи; 
для тих м’язів, сила яких оцінювалася від 0 до 2 
балів – активнопасивні вправи, вправи без опору сили 
тяжіння, та вправи з ізометричними напруженнями 
м’язів. 

Методика побудови силового тренування має по
лягати у визначенні максимального обтяження, яке 
хворий міг подолати 10 разів. Тренування певної 
групи м’язів складається з двох серій з 10кратним 
по вторенням вправи, до зняття швів з операційної 
рани, і три серії з таким же повторенням вправ після 
вертикалізації хворого та зняття швів з операційної 
рани. Критерієм оцінки м’язової втоми є зниження 
темпу руху, нездатність контролювати дихання, за
диш ка і натужування. Неприпустимим є інтенсивні 
тривалі фізичні навантаження, оскільки паретичні м’я
зи характеризуються швидкою втомлюваністю, а пере
дозування призводить до наростання м’язової слаб
кості. 

В процесі тренування обов’язковим є контроль 
за диханням. Видих необхідно виконувати під час 
виконання вправи або при напруженні, а вдих – 
під час розслаблення. Такий методичний підхід в 
процесі занять, дозволяє запобігти перевтомі хворого 
та збільшення спастики.

Забезпечення оптимального рівня незалежності 
передбачає тренування соціальнопобутових навичок, 
використання ортопедичних засобів та допоміжних 
пристроїв, та індивідуальний підхід при виборі інва
лідного крісловізка.

Реабілітаційне втручання має бути з перших днів 
після травми, і скероване не лише на профілактику 
ускладнень і відновлення втрачених функцій, а й на 
оволодіння життєво необхідними руховими діями та 
навичками. Навчання соціальнопобутових навичок 
починається з навчання повертання з боку на бік, після 
того вчать хворого самостійно приймати положення 
сидячи на ліжку з прямими ногами, потім опустивши 
ноги з ліжка. Далі хворого вчать переміщуватись 
сидячи в межах ліжка і лише після цього, навчати 
навичкам переміщення з ліжка в крісловізок та керу
вання ним.

Для кращого вивчення, засвоєння та мотивації 
неповносправних осіб до вивчення нових рухових 
навичок, проводиться демонстрація навчальних відео
фільмів, в яких демонструється, як неповносправна 
особа застосовує та пояснює правильність виконання 
і використання навичок самообслуговування та пере
міщення у побуті. 

Для неповносправних осіб з наслідками хребетно
спинномозкової травми, крісловізок залишається чи не 
єдиним засобом пересування. Неправильно вибра ний 

візок може бути причиною поглиблення інвалідності 
хворого. І тому вибір даного засобу пересування про во
дився індивідуально з урахуванням певних антро помет
ричних даних тіла неповносправного. (Крук Б.Р., 2006)

Оцінка результатів реабілітації проводиться, ви ко
ристовуючи ті ж самі методи дослідження, які ви ко
ристовувались при первинному обстеженні. Пов тор не 
обстеження доцільно проводити при виписці пацієнта 
із стаціонару, або через місяць після гос піталізації. 

Отже, наведені вище рекомендації для діяль
ності фахівця фізичної реабілітації передбачає про
ведення реабілітаційного обстеження, планування ре
абілітаційної програми, – самостійного впровадження 
її в життя, а також оцінка результатів реабілітації. 
Переваги такого стилю роботи в тому, що програма 
може швидко змінюватись профільним спеціалістом 
залежно від результатів педагогічного спостереження 
та поточного контролю або підбору не раціональних 
засобів та методів. Фахівець фізичної реабілітації 
самостійно проводить поточний контроль процесу 
фізичної реабілітації.
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Роль фахівця фізичної реабілітації у процесі відновлення 
хворих після перенесеного мозкового інсульту
Рокошевська Віра Вікторівна 
Львівський державний університет фізичної культури

Рис.1. Команда фахівців залучених до реабілітаційного процесу хворих з ГПМК  
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В ІІму неврологічному відділенні КМКЛШМД 
з 1997 року працюють фахівці фізичної реабілітації, 
допомога яких стала невід’ємною частиною ефектив
ного і комплексного лікування хворих з ГПМК (гост
рим порушенням мозкового кровообігу).

В цьому відділенні перебувають на лікуванні 
та проходять курс фізичної реабілітація пацієнти з 
діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу по 
ішемічному, або геморагічному типу.

Дозвольте представити, на прикладі досвіду ро

боти у ІІ неврологічному відділенні Львівської кому
нальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги, сферу діяльності фахівців фізичної ре
абілітації, які є членами команди відновлення хворих 
після перенесеного мозкового інсульту.

На рис.1 представлені всі члени реабілітаційної 
команди дії, якої скеровані на оптимальне віднов
лення пацієнтів, після одного з найвищих захворю
вань нервової системи, яке залишає по собі важкі 
ускладнення та наслідки, що призводять до непов
носправності, а інколи до летальних випадків.
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У кожного члена команди, є своя сфера діяль
ності, без якої неможливо досягнути позитивного 
ре зультату відновлення.

Першочергове втручання після поступлення хво
рого у стаціонар лягає на плечі лікаря – невролога, 
який бореться за життя пацієнта разом з середнім і 
молодшим медперсоналом, встановлює і підтверджує 
разом з вузькими спеціалістами клінічний діагноз – 
інсульт.

Після встановлення і підтвердження лікарем
неврологом клінічного діагнозу „ГПМК”, пацієнт 
скеровується на заняття фізичною реабілітацією, 
скерування містять застереження і протипокази, які 
стосуються пацієнта, зокрема вертикалізація.

Перед початком занять ффр (фахівець фізичної 
реабілітації) проводидить реабілітаційне обстеження, 
яке включає наступні пункти:

• аналіз історії хвороби;
• збір анамнезу;
• тестування чутливості;
• тестування тонусу м’язів за шкалою Ашфорда;
• тестування основних рухових навиків за мето

дикою обстеження ChedokeMcMaster Stroke 
Assessment;

• узагальнена характеристика клінічного стану 
пацієнтів, що перенесли мозковий геморагічний 
інсульт за шкалою NIH Stroke Scale;

• психоемоційний тест.
Під час реабілітаційного обстеження визначається 

рівень володіння руховими навичками, тонус м’язів 
ура жених кінцівок, ступінь ураження рухових фун
к цій верхньої кінцівки, кисті, нижньої кінцівки, 
сто пи, ступінь постурального контролю та ступінь 
болю в плечовому суглобі, який часто виникає у 
дано го контингенту хворих, якщо не застосовувати 
профілактичні заходи.

Методика обстеження  
хворих з ГПМК
Після обстеження, ми прогнозуємо та плануємо 

реабілітаційні втручання враховуючи клінічний перебіг 
захворювання, та індивідуальні потреби пацієнта. 

Реабілітаційний прогноз залежить від таких про
гностичних чинників.

Несприятливі прогностичні чинники:
• локалізація вогнища в функціональноважливих 

зонах: для рухових функцій – в ділянці пі
рамідного шляху на всьому його протязі, для 
мовних функцій – в коркових мовних зонах 
Брока або Верніке;

• великий розмір вогнища;
• низький рівень кровопостачання в ділянці на

вколо вогнища ураження;
• вік (похилий);

• супутні емоційновольві порушення.

Сприятливі чинники:

• ранній початок спонтанного відновлення фу
нкцій;

• ранній початок реабілітаційних втручань.
Після реабілітаційного обстеження фахівець фі зи

чної реабілітації робить прогноз, ставить цілі фізич ної 
реабілітації, складає план реабілітаційного втручання 
і приступає до виконання, робить оцінювання і при 
потребі корекцію реабілітаційного втручання.

Головна мета фізичної реабілітації – досягнення 
оптимальної незалежність пацієнта. Для того, щоб її 
досягнути, дуже важливо в гострому періоді правильно 
поставити коротко і дов го тривалі цілі. До кожного 
пацієнта має бути інди відуальний підхід. Цілі фізичної 
реабілітації нале жать до трьох категорій: запобігання, 
виправлення та компенсація.

Короткотривалі цілі для пацієнтів з 
ГПМК:

• профілактика виникнення дихальних ускладнень 
(застійна пневмонія);

• профілактика виникнення відлежин;
• профілактика виникнення контрактур;
• профілактика виникнення паталогічних поз.

Довготривалі цілі для пацієнтів з ГПМК:
• збільшення сили м’язів в уражених кінцівках;
• навчання та вдосконалення рухових навичок 

пацієнта в ліжку;
• зміна положення з лежачого в положення си

дячи;
• навчання та вдосконалення утримувати рівнова

гу в положенні сидячи;
• зміна положення з положення сидячи в поло

ження стоячи;
• навчання та вдосконалення утримувати рівнова

гу в положенні стоячи;
• навчання та вдосконалення функції ходьби при 

необхідності з допоміжним засобом пересування;
• навчання та адаптація пацієнта долати бар’єри 

середовища;
• покращення дрібної моторики;
• вдосконалення навичок самообслуговування.

Після поставлених цілей складається програма 
фізичної реабілітації.

Для виконання програми фізичної реабілітації 
ставляться наступні вимоги:

• індивідуальний підбір вправ;
• контроль за навантаженням;
• індивідуальний підбір засобів пересування;
• підбір демонстративного матеріалу для рідних/

опікунів пацієнта.
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Модель реабілітаційного втручання
Лікування, реабілітація та адаптація таких осіб 

тривають довго і можуть супроводжуватись ускла
дненнями, які часто залишаються незворотними і 
спричиняють великі незручності в повсякденному 
житті, а в деяких випадках є причиною смерті. Тому 
на нашу думку профілактика виникнення ускладнень 
є першочерговим завданням. 

Найчастішими ускладненнями, які зустрічаються 
в гострому періоді геморагічного інсульту є: дихальні 
ускладнення (переважно застійні явища в легенях), 
виникнення відлежин, виникнення патологічних поз, 

та утворення контрактур. (Виленский Б.С., 2002) Для 
профілактики цих ускладнень ми використовували 
низку реабілітаційних заходів.

З метою попередження дихальних ускладнень, 
покращення і активізації функції зовнішнього дихання 
ми використовуємо дихальні маніпуляції такі, як: 
“спружинення” ребер, стискання, ротація, піднімання 
з низу, мануальна вібрація, дихальні вправи, дренажні 
положення (Івасик Н., 2007).

Для профілактики виникнення відлежин ми ви
користовуємо наступні заходи: інструктаж по догляду 
для молодшого медперсоналу та родичів/ опікунів, 
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день, але залежить від суб’єктивних відчуттів хворого. 
Больові відчуття і підвищення спастичності служать 
сигналом до припинення позиціювання.

На рисунку 2 зображено чотири положення, які 
найчастіше ми використовуємо при позиціюванні.

Для зменшення спастичності м’язів ми вико

часта зміна положення тіла пацієнта, використання 
допоміжних засобів, які усувають або зменшують тиск 
на ті ділянки шкіри де є ризик виникнення відлежин.

Для профілактики виникнення спастичності ми 
використовуємо позиціювання. Тривалість позиціюван
ня в середньому складає 3040 хвилин 23 рази на 

Рис. 2. Варіанти поз при позиціюванні: А – в положені лежачи на спині;
В – в положені лежачи на ураженому боці; С – в положені лежачи на здоровому боці; D – положення 

сидячи (вигляд збоку); Е – положення сидячи (вигляд спереду);

ристовуємо пасивні статичні вправи на розтяг з допо
могою ффр, методику постізометричної релаксації 
(ПІР). 

Для профілактики виникнення контрактур, або 
збільшення амплітуди у суглобах, ми використовуємо 
пасивні рухи з максимальною амплітудою, кількість 
повторів кожної вправи 5 – 10 разів.

Пасивні рухи ми виконуємо у повільному темпі 
з можливою більш повною амплітудою, так щоб рух 
не супроводжувався різким болем або наростанням 
тону су. Дотримання цих правил є необхідним для 
поступового відтворення у хворого адекватної про
пріоцептивної інформації в паретичних кінцівках в 
цілях подальшого забезпечення активних рухових 
актів.

Наступним завданням нашої методики є віднов
лення порушених функцій внаслідок перенесеного 
мозкового геморагічного інсульту. Для відновлення 
рухів ми спочатку використовуємо напруження м’язів, 
при появі активних рухів – пасивноактивні, актив ні 
вправи та систему H. Kabat (1950), або метод “про
пріоцептивного нейром’язового полегшення” (PNF).

Головним завданням нашої методики є навчання 
ру ховим навичкам пацієнтів після перенесеного моз ко
вого інсульту. Навчання руховим навикам починається 
з навчання техніки переміщення в ліжку (повертан
ня на бік, посування в сторони, посування вгору – 

донизу). Наступним кроком є вертикалізація хворого 
(переведення пацієнта з положення лежачи в положен  ня  
сидячи). Для даного контингенту хворих це є особли во 
важливе переміщення. Враховуючи клінічні особливос
ті, пацієнтів з крововиливом поступово адаптують 
до зміни положення. В залежності від локалізації та 
клінічного перебігу захворювання пацієнтів з даною 
нозологією починають вертикалізовувати протягом 3х 
днів, повна верикалізація пацієнта повинна бути на 
1421 день в залежності від стану пацієнта. Хворих 
з діагнозом ГПМК по ішемічному типу термін вер
тикалізації в середньому складає 25 дня.

Для навчання пацієнта навичкам само обслу го
вування необхідно освоїти утримання рівноваги в 
різних положеннях. Тому паралельно з навчанням 
основним руховим навичкам, ми використовуємо впра
ви для тренування рівноваги і утримання пози. Почи
нається тренування рівноваги після адаптації пацієнта 
до вертикального положення. Наступним кроком є 
переведення пацієнта в положення сточи, тренування 
рівноваги в цьому положенні та індивідуальний підбір 
засобів пересування. Останнім завданням є навчання 
пацієнта здійсненню ходи із засобом пересування та 
вмінням долати архітектурні бар’єри (сходи, пороги).

Важливу роль у відновленні фізичного та пси
хоемоційного стану пацієнтів після перенесеного моз
кового геморагічного інсульту, відіграє психологічна 
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підтримка, яку слід розпочинати як можна скоріше. 
Важлива психологічна підтримка зі сторони лікуючого 
лікаря, фахівця фізичної реабілітації, середнього та 
молодшого медперсоналу і особливо від рідних/опі
кунів. Для того, щоб процес фізичної реабілітації був 
ефективним, потрібно долучати до реабілітаційної 
команди рідних/опікунів. Тому, одним із завдань на
шої методики є вміння пояснити рідним/опікунам, на
скільки важливим є правильний психологічний під хід 
до хворого, який в подальшому повертається в сім’ю і 
повинен адаптуватися до змін, які відбулися внаслі док 
захворювання. Наступним завданням є доступно та 
коректно пояснити пацієнту про причини виникнен ня 
інсульту, про наслідки перенесеного інсульту (парези, 
чутливі, мовні, психоемоційні порушення), перспекти
ви відновлення порушених функцій та вплив фізичної 
реабілітації на відновлення цих функцій. 

Для корекції психоемоційного стану, ми проводимо  
бесіди з пацієнтом, акцентуючи увагу на самостійнос
ті та самообслуговуванні, тому що зі слів пацієнтів, 
це є першочерговою проблемою в гострому періоді. 
Також позитивний вплив на пацієнтів має спілкування 
з особами, які перенесли інсульт раніше, і перебувають 
в цьому відділенні на другому етапі лікування та 
реабілітації. Вони діляться своїми переживаннями, 
своїм руховим досвідом, який здобули у процесі ран
ньої фізичної реабілітації та демонструють навички 
самообслуговування, які дозволили їм стати неза леж
ними від оточуючих. Для родичів/опікунів прово ди ть
ся інструктаж про правильний догляд за пацієн том з 
метою профілактики ранніх ускладнень: від ле жи ни, 
за стійні явища в легенях. Проводяться нав ча льні, 
прак тичні семінари для рідних/опікунів, з використан
ням наочного матеріалу та демонстрацією навчаль
ного відеофільму «Мобілізація доступна для всіх». 
Отримана інформація та здобуті навички переміщень 
під час проведення практичних семінарів, дозволили 
рідним/опікунам біомеханічно правильно для себе, 
та безпечно для пацієнтів, виконувати пере міщення 
та страхування.

Також фахівці фізичної реабілітації працюють над 
розробкою та впровадженням нових методик, зокрема:

• методика фізичної реабілітації осіб другого 
зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту 
Білянський О.Ю.;

• фізична реабілітації хворих після перенесеного 
мозкового геморагічного інсульту. (Рокошевсь
ка В.В).

• методика працетерапії осіб ІІ зрілого віку після 
перенесеного мозкового інсульту на ІІ етапі 
реабілітації. (Кушнір Ю.В).

Що квартально для молодшого медперсоналу ІІ 
неврологічного відділення КМК ЛШМД проводяться 
теоретичнопрактичні семінари на актуальні теми такі 
як: „Техніка переміщення хворих в ліжку в гострому 

періоді”,“Відлежини – профілактика виникнення, до
гляд, лікування”, “Безпечне страхування хворих при 
вертикалізації та ходьбі” з демонстрацією навчального 
фільму “Безпечна мобілізація для всіх.” 

Невідємною частиною роботи фахівців фізичної 
реабілітації є проведення консультативної роботи для 
рідних/опікунів пацієнтів Також на базі ІІ невро
логічного відділення проводяться клінічні практики 
для студентів ЛДУФК. 

Висновки:
Мета роботи реабілітаційної команди направлена 

на оптимальне відновлення пацієнта після перене
сеного мозкового інсульту, де роль фахівця фізич ної 
реабілітації полягає у відновленні рухової, психо
емоційної сфер, що допоможе пацієнту стати неза
лежним у повсякденному побуті та повернутися до 
активного життя у суспільстві.
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В Україні щорічно травму хребта і спинного 
мозку отримує близько 2 тисяч людей. З них у го
строму періоді травми вмирає близько 10% людей, 
стільки ж повертається до вихідного рівня здоров’я, 
а решта 80% – залишаються інвалідами[1].

На сьогодні в Україні існує лише декілька закла
дів, де можна здобути спеціалізоване лікування та 
початко ву реабілітацію. Це санаторії ім. М. Бурденко 
(м. Саки), «Слов’янський» (м. Слов’янськ), лікарні 
Львова, Киє ва, Донецька та кілька приватних ре
абілітаційних центрів. Внаслідок недостатнього роз
витку реабілітації по Україні у хворих з пошкодженням 
спинного мозку розвиваються ускладнення, прогресу
ють побічні захворювання, збільшується залежність 
від сторонньої опіки і поглиблюється їх пере бування 
у соціальній ізоляції [1,2]. За недостатньої кількос
ті спеціалізованих закладів реабілітації для таких 
осіб доброю альтернативою чи доповненням слугує 
методика таборів активної реабілітації. 

Перші табори активної реабілітації розпочали 
свою роботу у Швеції у 1978 році, а у 1981 році 
була створена громадська організація “Rekryterings 
gruppen for Aktive Rehabilitering”, що зайнялась ор
га нізацією проведення таборів такого типу та роз
роби ла спеціальну методику їх проведення [6]. У 
Поль щі дана методика почала використовуватись з 
1988 року. Зараз за нею працює система обласних 
організацій з центром у Варшаві (Фундація активної 
реабілітації), яка володіє найбільшим банком даних про 
спинальних хворих в Польщі [5]. У Швеції та Польщі 
проведення таборів активної реабілітації дозволило 
суттєво покращити якість життя спинальних хворих 
та насадити філософію активного незалежного життя. 
Таким чином дослідження структури таборів активної 
реабілітації для спинальних хворих є на сьогодні 
досить актуальним питанням і дасть можливість 
адаптувати дану методику до умов нашого суспільства. 

Мета дослідження. Вивчити організацію про
ведення таборів активної реабілітації за методикою 
шведської організації “Rekryterings gruppen for Aktive 
Rehabilitering”.

Методи дослідження. Аналіз та узагальнення 
даних наукової літератури. 

Виклад матеріалу та його обговорення. Табори 
активної реабілітації – одна із ефективних форм ре
абілітації неповносправних осіб з ураженням хребта 
та спинного мозку [1,3,4]. Активна реабілітація – це 
комплекс заходів із застосуванням засобів фізичної 

культури та спорту, скерованих на самообслуговування, 
максимальну незалежність у повсякденному житті 
та побуті, інтеграцію та суспільну активність лю
дини, що зазнала травми чи захворювання хребта 
та спинного мозку [1,3,4]. Основними складовими 
процесу активної реабілітації є фізична, психологічна 
та соціальна реабілітації [1,2,3]. Згідно з аналізом 
друкованих матеріалів, табори активної реабілітації 
для осіб з ураженням хребта та спинного мозку, 
котрі користуються інвалідним візком, мають кілька 
різновидів:

– Табір активної реабілітації першого ступеня 
проводиться для осіб, які мають недостатню фізичну 
та теоретичну підготовку до самостійного життя.

– Табір активної реабілітації другого ступеня 
проводиться для осіб, які пройшли табір першого 
ступеня з метою вдосконалення навичок, набутих під 
час його проведення.

– Табір активної реабілітації третього ступеня 
проводиться для осіб, які показали високий рівень 
фізичної підготовки та оволодіння теоретичними знан
нями під час проведення табору другого ступеня, 
з метою підготовки інструкторів з видів спорту і 
поглиблення теоретичних знань з проблем непов
носправних та шляхів їх вирішення.

– Табір активної реабілітації для жінок з уражен
ням хребта та спинного мозку, котрі користуються 
інвалідним візком.

– Табір активної реабілітації для людей з ура
женням шийного відділу хребта.

– Табір активної реабілітації для дітей з уражен
ням опорнорухового апарату, котрі користуються інва
лідним візком.

– Табір активної реабілітації спортивного спря
мування для осіб, які хочуть спробувати себе у екс
тремальних видах спорту [5,6,7].

Найвизначнішим і найбільш психологічно важ
ливим у таборах активної реабілітації є той факт, що 
інструкторами, які навчають людей, що приїхали на 
реабілітацію, є самі особи у візках, які колись також 
пережили важку травму і зуміли далі жити активним 
життям, навчаючи інших [1,2,4,5]. Інструктор у візку 
має неабиякий психологічний вплив на спинального 
хворого, оскільки слугує переконливим прикладом 
можливості навіть в інвалідному візку вести повноцін
не життя на рівні із здоровими людьми [1,5]. 

Основні задачі, що вирішуються протягом прове   
дення табору:

Організація проведення таборів активної реабілітації  
для спинальних хворих
Федорович Оксана 
Львівський державний університет фізичної культури
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зауважити, що навчання навикам самообслуговування 
відбувається практично цілий день – в кімнаті, їда
льні, ванній, туалеті. Учасники повинні самостійно 
одягнутися, пересісти у візок, прийняти душ чи від
відати туалет. За цим слідкують інструктори, які на
вчають оптимальним способом оволодіти навиком у 
самообслуговуванні. Для проведення таборів активної 
реабілітації необхідне приміщення із кімнатами для 
проживання (не менше 3х осіб), майданчиками для 
обраних спортивних дисциплін (під дахом на випадок 
негоди), лекційним приміщенням, їдальнею, ванними 
кімнатами. Переважно у Польщі і Швеції такі табори 
відбуваються у приміщеннях навчальних закладів (під 
час канікул), готелях при спортивних комплексах, 
реабілітаційних закладах і т.п. Приміщення мають 
бути частково доступні для людей у візках (повна 
адаптація споруди не сприятиме повноцінному на
вчанню та здобуттю навичок для повернення у звикле 
середовище).

Висновки. Проаналізувавши інформацію, що міс
титься в літературних джерелах, можна ствер джу
вати, що табори активної реабілітації за методикою 
шведської організації “Rektyterings gruppen for Aktive 
Rehabilitering” мають чіткий поділ на різновиди, кожен 
з яких має свою мету та завдання. Визначені кри
терії підбору учасників та розподіл їх по групах, 
перелік видів тренувань та умов проведення такого 
виду заходів. У перспективі передбачається вивчення 
можливості застосування цієї методики для проведення 
таборів активної реабілітації в Україні.
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– навчання побутових навичок самообслуговуван
ня та вдосконалення навичок користування інвалідним 
візком активного типу;

– залучення осіб з ураженням хребта та спинного 
мозку до занять різними видами спорту;

– підготовка інструкторів та іншого персоналу 
для роботи в таборі;

– розповсюдження спеціальної інформації, що 
стосується профілактики ускладнень після травми, 
користування засобами особистої гігієни (інконтинен
ції), інтимної сфери, правових питань і т. п. [6,7].

Тривалість табору 1014 днів, вона залежить 
від різновиду табору, важкості діагнозу учасників, 
місця проведення, можливостей фінансування. Для 
забезпечення виконання програми табору працює від
повідний персонал, до складу якого входять: керівник 
табору, керівник групи волонтерів (сервіс), інструктори 
у візках, група волонтерів (з них хоча б один з 
медичною освітою). 

Загальна кількість учасників, що можуть про
ходити реабілітацію коливається від 20 до 35 осіб. 
Для кращого засвоєння матеріалу і індивідуальних 
методів роботи учасників поділяють на таборі на 
менші групи по 57 осіб [5,6,7]. Принципом поділу 
на групи є врахування:

– фізичних можливостей учасників;
– рівня ураження хребта і спинного мозку;
– статі;
– віку.
Згідно з даними критеріями, повинно бути рів

номірне наповнення груп з огляду на рівень ураження 
(в одну групу включають 35 осіб з ураженням від L2 
до Th7,8 та 13 особи із ураженнямвід Th6 до С5,4). 
Повинен зберігатися принцип – слабші навчаються у 
сильніших. Кожна група має 34 обов’язкових тре
нування з використанням елементів спорту. До обо в’
язкових щоденних занять належать: техніка володін ня 
візком активного типу, важка атлетика або заняття 
для загального розвитку. Окрім того через день, або 
на вибір проходять стрільба з луку, настільний теніс, 
плавання, аеробіка, їзда верхи. Ці види тренувань 
підбираються відповідно до можливостей бази та 
інструкторів, що працюватимуть на таборі. Всього в 
день має пройти 3 або 4 тренування, що залежить 
відрізновиду табору.

Окрім того, під час проведення табору може 
відбутися 12 показові заняття з регбі, баскетболу 
чибадмінтону. Їх проводять з метою ознайомлення 
учасників табору з такими видами спортивної ді
яльності [2].

У програмі табору передбаченні щоденні тео
ре тичні заняття, на яких учасники здобувають знан
ня щодо профілактики виникнення ускладнень після 
травми, соціальних послуг та законодавства, облаш
тування житла, прокреації та сексуального життя. Слід 


