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Проблема відновлення та зміцнення здоров’я людини завжди була і залишається 
надзвичайно актуальною. Ще давньогрецький філософ Сократ (прибл. 469-399 рр. до н.е.) 
сказав: “Здоров’я - ще не все, але все інше без здоров’я -  ніщо”. Сучасне суспільство висуває 
вимогу зупинити тенденцію зниження рівня здоров’я населення. Як свідчить досвід ряду 
держав, вирішити це завдання неможливо без зміни способу життя людей. А він залежить від 
рівня культури та наявності в індивіда певних знань [3,с.21].

Фізична культура та спорт здатні покращити стан здоров’я багатьох людей, але для 
того, щоб суттєво змінити ситуацію на краще, потрібен комплексний підхід до цієї проблеми 
[З, с. 182]. Галузь фізичної реабілітації має пряме відношення до питань відновлення 
порушень стану здоров’я та його зміцнення засобами фізичного виховання.

Метою нашого дослідження є визначення ролі та місця фізичних вправ серед інших 
засобів фізичного виховання у процесі фізичної реабілітації хворого, а також з’ясування 
головних напрямів професійної діяльності фахівців з фізичної реабілітації.

На сучасному етапі розвитку фізреабілітаційної освіти домінує тенденція 
ототожнення процесу фізичної реабілітації з лікувальною фізичною культурою (ЛФК) та з 
фізичною культурою взагалі. Такій підхід є однобічним і вузьким.

Як відомо, до спеціальних засобів фізичного виховання належать: а) фізичні вправи; 
б) оздоровчі сили природи; в) гігієнічні фактори. Фізичні вправи вважаються головним 
засобом, оскільки дозволяють вирішувати всі завдання фізичного виховання. Оздоровчі сили 
природи та гігієнічні фактори таких можливостей не дають, тому їх вважають додатковими 
засобами, які слід використовувати у поєднанні із фізичними вправами. Якщо мати за мету 
розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості тощо), то, дійсно, можна з цим 
погодитись. Але, якщо прагнути відновити чи зміцнити здоров’я, то треба відповідно 
змінити і підхід до вирішення цієї проблеми. Необхідно чітко усвідомити основну мету 
діяльності. Адже вона — один з основних елементів поведінки і свідомої діяльності людини, 
який характеризує передбачення в мисленні результату діяльності і шляхів його досягнення 
за допомогою певних засобів. Мета виступає як спосіб інтеграції різних вольових дій людини 
в певну послідовність або систему. Відсутність чіткого усвідомлення мети діяльності 
призводить до вибору неадекватних методів, способів і засобів, робить неможливим 
формування цілісної системи дій [3, с.21].

Отже, що ми маємо на меті? Розвиток фізичних якостей або зміцнення здоров’я? 
Якщо розвиток фізичних якостей, то фізичні вправи, звичайно, повинні переважати. А якщо 
зміцнення здоров’я?

Щоб краще усвідомити необхідність саме комплексного підходу до вирішення 
оздоровчих завдань, нами була запропонована схема, яка наочно демонструє, як можна 
знизити чи, навпаки, підвищити свій рівень здоров’я.
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Пов’язуючи здоров’я людини із “життєвою силою”, можна сказати, що у здорове: 
людини весь її потенціал використовується організмом для забезпечення важливий, 
фізіологічних потреб. Якщо, наприклад, людина палить, то організм змушений витрати, 
частину життєвої сили (скажімо, 3%) на нейтралізацію шкідливого впливу отруйних 
речовин, які потрапляють в організм курця. Отже, для забезпечення нормальних 
фізіологічних функцій організму витрачатимуться вже не всі 100%, а приблизно 97%.

Не секрет, що недостатня рухова активність негативно впливає на наш організу 
ослаблює його. Але не всім відомо, що і надмірне фізичне навантаження також може бх 
шкідливим для організму. Як приклад візьмемо спортсменів-професіоналів, які вед>~: 
надінтенсивну рухову активність. Такі люди дуже сильні, процеси обміну речовин у н- 
значно перевищують норму. Треба постійно давати підвищене навантаження, с п о ж и в і" 
багато їжі, щ о  перенапружує організм, прискорює в ньому процеси старіння.

Надмірне вживання таблеток чи алкоголю, емоційна неврівноваженість, зайва ваті 
ось фактори, які знижують потенціал життєвої сили організму. До речі, про емоції ті 
вплив на наш організм. Видатний спортсмен і вчений Ю.Власов підкреслював: “Усі Л}ч*> 
замикаються в наших фізіологічних системах. Вони звужують або розширюють судин*, 
затримують діяльність травних органів, порушують сон або скажено гонять серце. Пог. 
думки, горе, не блоковане волею опору, злість, роздратування, страх і скарги, сумнів и ". 
тривоги -  все це обертається розладом організму, а протягом тривалого часу -  хронічні 
розладами на рівні хвороби”[2, с.36 ]. Отже, впливати на діяльність організму можна з об 
боків -  з боку емоцій і з боку роботи фізіологічних систем (рухової активності, харчуван н 
загартування та ін.).

Правильне поєднання продуктів харчування має величезний вплив на фізіолог - 
процеси в органах травлення і, звичайно, впливає на весь організм в цілому. Це блиг- 
довів Г.Шелтон, спираючись на дослідження І.П.Павлова. Існує багато наукових стагг» 
досліджень у цьому напрямку, які, однак, чомусь не беруться до уваги сучас- «з 
дієтологами.

Вживання в їжу переважно рафінованих продуктів, їда на ніч, неправильне поєдеп-тн 
продуктів харчування, постійне переїдання -  всі ці фактори відтягують на себе 
життєвої сили.

Подібне зниження потенціалу життєвої сили призводить до того, що в людина 
забезпечення фізіологічних функцій організму залишається, скажімо, 40-50% і на с п п  о  
вона себе почуває. У результаті -  спочатку регулярно хворіє, а потім стає наг 
інвалідом.

У залежності від способу життя можна постійно підвищувати рівень життєве . 
відмовляючись, перш за все, від шкідливих звичок, змінюючи режим харчування, дсг_ 
виконання фізичних вправ, розширюючи елементи загартування, застосовуючи п р ; ; - 
для очищення організму та розумовий контроль над емоціями, настроєм, думками. С г 
життя зумовлює приблизно 60-80% людських хвороб [4, с.17,197]. Кожен сам поьїя 
визначити свої слабкі сторони та постійно працювати над ними. Адже факторів, які ііг гг  
впливають на наш організм, на зразок зазначених вище, -  безліч. Людина може зн ах г-—- 
у полоні не тільки наркотиків, алкоголю або цигарок, але й, як це не дивно, шоколадх > - 
навіть, комп’ютерних ігор.

Саме тому спектр професійної діяльності фахівця з фізичної реабіліташ: : - . ■ ■ 
розширюється. І, зрозуміло, прагнення деяких авторів ототожнити фізичну реабіл т і -  
лікувальною фізкультурою видається не зовсім обґрунтованим. Адже стан здоров'я 
іноді погіршується не тільки від нестачі рухової активності, а ще й від причин, яг г 
розглянуті вище, а також під дією інших факторів, які і викликають захворювання - 
усунення причини захворювання важко сподіватися на стійке покращання стану 
людини. Досить влучно з цього приводу висловився американський лікар Г. Шелтон 
сказав: “Спроба лікувати хворобу без усунення її причини рівнозначна спробі прот
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п’яницю у той час, як він продовжує пити”. Виникає питання: чи зможе суттєво допомогти 
людині ЛФК, якщо причина захворювання полягає, скажімо, в наркотичній залежності від 
снодійних таблеток? Звичайно, ні. Лікувальна фізична культура може і повинна виступати як 
одна з головних ланок у ланцюгу оздоровчих засобів фізичної реабілітації.

Таким чином, як один із висновків можна зазначити, що у фізичній реабілітації, на 
відміну від фізичного виховання та спорту, фізичні вправи повинні застосовуватися в 
рівноправній єдності з оздоровчими силами природи та гігієнічними факторами. Адже ці 
потужні важелі впливу на всі фізіологічні процеси організму мають у своєму арсеналі такі 
надзвичайно впливові сили, як загартування, правильне харчування, режим дня, боротьба зі 
шкідливими звичками, сонячні ванни, очищувальні процедури, дихальні вправи і багато 
інших, без урахування яких неможливе повноцінне і швидке відновлення здоров’я та 
працездатності людини. Звідси: одне з головних завдань фахівця з фізичної реабілітації 
полягає в тому, щоб підібрати такі засоби і процедури, які б сприяли підвищенню потенціалу 
життєвої сили хворого до нормального рівня. Далі його роль закінчується. Організм людини 
сам себе відновлює. Лікар або фізреабілітолог цього зробити не може. Кожна людина 
повинна бути сама собі лікарем. Адже ніхто, крім неї самої, не слідкуватиме за якістю 
мислення, правильним харчуванням, регулярним виконанням фізичних вправ і 
загартуванням. Оздоровлення -  це не одна лікувальна чи очищувальна процедура, а спосіб 
життя. Треба тільки мати відповідні знання і вміти їх застосовувати на практиці. Тому ще 
одне завдання фізреабіліголога полягає у наданні людині, яка бажає зміцнити чи відновити 
своє здоров’я, необхідної інформації.

Академік М.М. Амосов з цього приводу сказав: “У більшості хвороб винна не 
природа, не суспільство, а тільки сама людина. Найчастіше вона хворіє від лінощів та 
жадібності, а іноді від нерозумності. Не покладайтеся на медицину. Вона непогано лікує 
багато захворювань, але не може зробити людину здоровою. Поки що вона не може навіть 
навчити людину, як стати здоровою. Більше того: бійтеся потрапити в полон до лікарів! 
Часом вони схильні перебільшувати слабкості людини і могутність своєї науки, створюють у 
людей уявні хвороби і видають векселя, які не можуть оплатити. Щоб стати здоровим, 
потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх нічим не можна. На щастя, людина 
настільки досконала, що повернути здоров’я можна майже завжди. Тільки необхідні зусилля 
зростають в міру старості та поглиблення хвороб” [1, с.2].

З огляду на викладене вище можна зробити ще один висновок, що для формування 
оптимальної та ефективної системи підготовки фахівців з фізичної реабілітації необхідно 
забезпечити засвоєння комплексу напрямів і систем оздоровлення з метою максимального 
наближення наукових даних до потреб життя та суспільства. Домінуючим предметом при 
підготовці майбутніх спеціалістів такого профілю повинна стати валеологія як наука, яка 
вивчає теорію і практику формування, відновлення та зміцнення здоров’я людини і поєднує в 
собі елементи педагогіки та психології, соціології та філософії, фізіології та гігієни.
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VALEOLOGY DIRECTION OF SPECIALISTS’ TRAINING IN THE FIELD 
OF PHYSICAL REHABILITATION

OLEXANDER MIKHEENKO
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko.

The article gives the theoretical basis of combined approach to the decision of such tasks -  
Ж -  restoration of person's health. The role of therapeutre phys.oal trarnmg an.
physical rehabilitation is defined in decision of 
this problem.

nCFNAW P YWU REHABILITACJI NA POZIOM WYDOLNO Cl FIZYCZNEJ 
PACJENTOW PO ZAWALE SERCA, LECZONYCH METOD POMOSTOWANIA LUB

STENTOWANIA NACZY WIE COWYCH

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА РІВЕНЬ ВИТРИВАЛОСТІ ПАЦІЄНТІВ ПІС 
4  ІНФАРКТУ МІОКАРДУ

ZBIGNIEW NOWAK, MICHA Р LEWA
Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Rehabilitacji-Katowice

Skuteczno leczenia pacjentôw po przebytym zawale serca metod wszczepiama p e r  : •
aortalno wie cowych (CABG) zostaa ju wielokrotme potwierdzona. Do du a liczb domcse 
jednoznacznie wskazuje na istotn popraw zarôwno stanu k micznego jak i komfom. -- 
chorych ktôrzy po przeprowadzonym zabiegu poddam zostali nast pme réhabilita^ 
Ostatnie lata przynios y kolejny post p w dziedzinie inwazyjnego leczenia choroby niedokr- = ™Щ 
serca czy zawau. Pewn altematyw dla pomostowama naezy wie cowych stao sa 
stentowanie. Zabieg ktôry jest o wiele mniej traumatyzuj су і daj су prawie natychmiastow > - - 
Wraz Z systematycznym  wzrostem  liezby pacjentôw poddawanych zarowno rewaskularyzai^ T *  
angioplasty ce, istotnym problemem stao si wypracowanie optymalnych modeli réhabilita dm

W  z w i  Z  Je U — ---------------------

inwazyjnymi (CABG lub
e

» Z  z y y y y y y y ^ r z y  s c z y y  / .

yy zw i zjiu  z  p ow y szyrn, ce/cru pracy je s t  ocena pu ru wna wcza ivycïo/no c i f/zyczne’
pacjentôw po przebytym zawale mi nia sercowego leczonych metodami і--------;----- '
STENT) u ktôrych zastosowano w asny model usprawniania szpitalnego 1 sanatoryjneg 
odpowied na pytanie czy wielko ci frakcji wyrzutowej ma wp yw na wynik rehabilitaeji.

Materia і metody bada
Badaniem obj to 79 m czyzn ktôrych podzielono na dwie grupy:
Gr.A.- 38 chorych w wieku 36-69 lat (x=50,2±8,2), ktôrych ok. 3 mies, po przebytym 

zawale poddano zabiegowi pomostowania naezy
Gr.B. - 41 chorych w wieku 38-64 lat (x=53,5±9,5) ktôrym okoo 4-6 tygodni

іwszczepiono stenty.
po zawale

W przypadku pacjentôw operowanych (Gr.A) szpitalny program rehabilitaeji trwa od 7-9 
dni i obejmowa: 1-2 doba (OIOM)-w. oddechowe, czynne ko czy gômych i dolnych w pozycji 
pôsiedz cej, drena , pionizaeja, 3-5 doba (sala gimnastyczna)-w. oddechowe, czynne ko czyn 
gômych i dolnych w pozycji siedz cej, izometryczne oraz korekcyjne, spacer.

6-9 doba (sala gimnastyczna i korytarz)-w. czynne ko czyn gômych i dolnych w pozycji 
siedz ce i stoj cej, trening marszowy, schody.

W rôd pacjentôw z wszczepionymi stentami (Gr.B), stosowano 6 dniowy program 
usprawniania obejmuj cy: 1-2 doba (sala)-w. oddechowe, czynne ko czyn gômych i dolnych w 
pozycji le cej i siedz cej, pionizaeja. 3-4 doba (sala i korytarz)-w. czynne ko czyn gômych i 
dolnych w pozycji siedz cej i stoj cej, spacery.5-6 doba (sala i korytarz)- w. c zynne j.w, trening 
marszowy oraz schody.
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РОЗДІЛ 6. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОСПРАВНИХ ОСІБ


