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8 вересня – Всесвітній день фізичної терапії

Всесвітній день фізичної терапії відзначається щороку 8 вересня. У 2021 році 
цей день був присвячений довготривалому COVID та реабілітації.

Історична довідка: у 1996 році 8 вересня було визначено Всесвітнім 
днем фізичної терапії. Це дата, коли у 1951 році була заснована Світова 
Фізіотерапія. У цей день відзначається єдність та солідарність світової 
спільноти фізичних терапевтів. Це можливість визнати роботу фізич-
них терапевтів для своїх пацієнтів та суспільства. У Всесвітній день 
фізичної терапії, Cвітова Фізіотерапія націлена на підтримку організа-
цій-членів у їх зусиллях у просуванні професії та вдосконаленні профе-
сійного рівня фізичних терапевтів. Світова Фізіотерапія заохочує орга-
нізації-члени та фізичних терапевтів в усьому світі використовувати їх 
інструментарій для передачі повідомлень громадськості та політикам. 
Випущені матеріали просувають ідею глобальної спільноти фізичної 
терапії. Цей день широко розголошується в соціальних мережах ви-
користовуючи хештег #WorldPTDay.

Довготривалий COVID — це мультисистемне ураження, яке має понад 200 опи-
саних симптомів, що проявляються у різних варіантах та комбінаціях, і можуть 
коливатись як у передбачуваних, так і в непередбачуваних межах спалахів 
та спадів. Ці ознаки та симптоми, що з’явились під час чи після інфікування 
COVID-19, тривають протягом 12 та більше тижнів. 

Довготривалий COVID торкається як тих людей, котрі були госпіталізовані з 
гострим COVID-19, так і тих, хто лікувався вдома. Особи, які перенесли легку 
чи тяжку форми COVID-19, можуть і надалі мати симптоми чи розвиток дов-
готривалого COVID.

Безпечна та ефективна реабілітація є фундаментальною основою для від-
новлення. Реабілітація при довготривалому COVID повинна бути адаптована 
до потреб людини в залежності від проявів симптомів, цілей та уподобань. 
Усі реабілітаційні заходи повинні бути безпечними та прийнятними на рівні 
енергетичних витрат та можливими при наявних симптомах, без підштовху-
вання до втоми та погіршення симптомів. Зверніться до вашого фізичного те-
рапевта, який допоможе вам впоратись із симптомами довготривалого COVID, 
урегулювати ваш рівень активності та контролювати власний ритм діяльності 
і частоту серцебиття.

Інструментарій до Всесвітнього дня фізичної терапії 2021 року містить інфор-
маційні плакати, спрямовані на широку громадськість, які пропагують роль 
фізичних терапевтів і реабілітації у лікуванні та менеджменті людей, що по-
страждали від довготривалого COVID. Ці матеріали перекладені майже на 60 
мов, у тому числі на 16 мов, які раніше не були доступні, включаючи українську.

Матеріали українською включають 7 інформаційних плакатів:

• Що таке довготривалий COVID? 
• Реабілітація та довготривалий COVID
• Втома та загострення симптомів після навантаження
• Як фізичний терапевт допоможе урегулювати ваш ритм?
• Дихальні вправи
• Довготривалий COVID №1
• Довготривалий COVID №2

Довготривалий
COVID
та реабілітація

В 1 з 10 випадків

12 тижнів  та більше

Що таке
довготривалий
COVID? 
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критичне виснаження (втома)
загострення симптомів
після навантаження (ЗСПН)
проблеми з пам’яттю та концен-
трацією уваги (туман у голові)
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Довготривалий COVID був попередньо 
визначений як наявність ознак та симптомів, 
що з’явились під час чи після інфікування 
COVID-19 та тривають протягом
12 та більше тижнів. 
Зазвичай гострим COVID-19 називають,
якщо він триває до 4 тижнів, і постійним —
від 4 до 12 тижнів.

Як часто трапляється 
довготривалий COVID?

ознаки проявляються 
протягом

Більшість людей, що живуть із цією 
хворобою, раніше були у хорошому 
фізичному стані та здоров’ї.

Ознаки довготривалого COVID
у дітей є подібними до ознак
у дорослих та проявляються
з однаковою частотою.

Довготривалий COVID торкається як тих 
людей, котрі були госпіталізовані з гострим 
COVID-19, так і тих, хто лікувався вдома. 
Особи, які перенесли легку чи тяжку форми 
COVID-19, можуть і надалі мати симптоми чи 
розвиток довготривалого COVID.

Довготривалий COVID — це мультисистемне 
ураження, яке має понад 200 описаних 
симптомів, що проявляються у різних 
варіантах та комбінаціях і можуть коливатись 
як у передбачуваних, так і в непередбачува-
них межах спалахів та спадів.

Найбільш поширені симптоми, що 
з’являються після 6 місяців:

Поки що на міжнародному рівні не досягнуто консенсусу щодо чітких визначень для 
випадків довготривалого COVID. Проте з’являється усе більше доказів, що довготривалий 
COVID є і загальним, і виснажливим процесом. Були спроби охарактеризувати 
довготривалий COVID як тривалий період значного обмеження життєдіяльності за участі 
різних систем організму.

Усі матеріали були пере-
кладені та виготовлені 
Українською Асоціацією 
фізичної терапії (УАФТ) 
і знаходяться у вільному 
доступі на сайті УАФТ та 
офіційному сайті Світової 
Фізіотерапії.
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