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Анотація. У цій роботі ми дослідили різні напрямки та методичні підходи процесу реабілітації осіб 
із ревматоїдним артритом. Проаналізувавши наукову та методичну літературу, з`ясували, що на сьогодні 
немає досконало розробленої та методично обґрунтованої програми фізичної реабілітації, яка була б опти-
мізованою для окремо взятого пацієнта, з урахуванням його психічних, соціальних і фізіологічних харак-
теристик.Проведене дослідження дає можливість розробити низку наукових положень та отримати нові 
висновки, які в сукупності можуть бути спрямовані на вирішення проблемних питань під час реабілітації 
хворих на ревматоїдний артрит. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. За статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), понад 
4 % населення земної кулі страждає від різних захворювань суглобів, серед яких ревматоїд-
ний артрит (РА) посідає одне з перших місць (С. Герасименко, 2009; К. Бабов, 2009). В Украї-
ні захворюваність на РА становить близько 325–340 осіб на 100 тис. дорослого населення, а 
зареєстровано близько 140 тисяч хворих на РА (Т. Бенца, 2005; В. Коваленко, 2005). РА – хро-
нічне рецидивуюче системне захворювання сполучної тканини з ураженням суглобів, пере-
важно дрібних, за типом ерозійно-деструктивного поліартриту і частим системним запальним 
ураженням внутрішніх органів. Кардинальною рисою цього захворювання є майже постійні 
болі та прогресуюче порушення функції суглобів, що призводить до зниження якості життя та 
ранньої інвалідності хворих на РА. Фактично 50% хворих на РА стають інвалідами впродовж 
перших 5 років, а 10% − впродовж перших 2 років захворювання (J. Kalden et al., 2003). 

Таким чином РА, на сьогодні є важливою медико-соціальною проблемою не тільки че-
рез його значне поширення, коли він займає одне із перших місць за поширеністю серед запа-
льних захворюваннях суглобів, але й насамперед через суттєві страждання хворих, значні ма-
теріальні збитки, що завдаються хворому, суспільству, сім`ї, унаслідок тривалої непрацездат-
ності і інвалідності, яка швидко настає. Варто зазначити, що високий рівень інвалідизації зу-
мовленої розвитком цього захворювання, при цьому, особливо в осіб працездатного віку, ви-
значає і його суттєву соціальну значущість. Неухильно прогресуючий характер перебігу за-
хворювання призводить до зниження резистентності організму, значного зниження функціо-
нальних можливостей опорно-рухового апарату (ОРА), дизадаптаційних змін. 

Ураховуючи сказане вище, випливає, що актуальною проблемою сьогодення є вдоско-
налення програм соціальної адаптації хворих та інвалідів, у тому числі й на РА. Одним із на-
прямків щодо підвищення ефективності наданих програм є науково-обґрунтоване впроваджу-
ння диференційованих оздоровчо-корекційних і відновлювальних заходів із застосування за-
собів і методів фізичної реабілітації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що розв’язання проблеми фізичної 
реабілітації осіб з РА започатковано у працях В. Мухіна, С. Попова, Н. Белой. Нині розгляну-
то та сформовано окремі напрями щодо сучасного розв’язання проблем, пов’язаних із віднов-
люванням здоров’я хворих на ревматоїдний артрит. Зокрема, Т. В. Заморський науково об-
ґрунтував та розробив програму фізичної реабілітації для хворих на РА після ендопротезу-
вання колінного суглоба, С. Д. Савка описав клініко-психопатологічні особливості непсихо-
тичних психічних розладів при РА. О. Г. Гайко зі співавторами [3] надали характеристику 
стану м’язів стегна у хворих на РА, що потребують ендопротезування колінного суглоба, за 
даними електроміографічного дослідження, А. С. Свінціцький, О. А. Бур’янов, О. В. Синячен
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ко науково обґрунтували систему відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням 
суглобів. 

Однак, як показав аналіз літератури, вчені до теперішнього часу не приділяли уваги до-
слідженню в напрямку фізичної реабілітації осіб хворих на РА, які потребують комплексної 
біопсихосоціальної реабілітації на різних етапах відновлювального лікування. 

Мета роботи – проаналізувати основні принципи фізичної реабілітації осіб, хворих на 
ревматоїдний артрит. 

Завдання дослідження:  
1. Проаналізувати наявні програми та методики фізичної реабілітації для визначення 

оптимальних методів для їх застосування під час реабілітації хворих на РА. 
2. Визначити сучасні підходи щодо поєднання складових частин фізичної реабілітації в 

комплексному лікуванні пацієнтів з РА.  
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методич-

ної літератури, методи дедукції та індукції. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз програм фізичної реабілітації хворих на РА пока-

зав, що на сьогодні закладено традиційні основи лікування та реабілітації хворих на РА. За 
останній час напрацьовано нові методики й технології в лікуванні хворих на РА, які спонука-
ють фахівців галузі фізичної реабілітації розробляти сучасні підходи до фізичної реабілітації 
хворих цієї нозології. Однак без ретельного та змістовного аналізу наявних програм фізичної 
реабілітації цю проблему вирішити не можливо. Аналіз наукової та методичної літератури, 
який ми провели, показав, що більшість авторів об’єднують такі думки: 

1. Лікування хворих на РА є найбільш ефективним, коли разом з медикаментозними 
методами застосовуються методи фізичної реабілітації [1–11].  

2. Методи й засоби фізичної реабілітації повинні поступово вводитися до комплексу 
лікування й реабілітації хворих на ревматоїдний артрит з відповідним збільшенням обсягу та 
інтенсивності їх впливу на організм хворого. Багато авторів пропонує збільшувати реабіліта-
ційний спектр впливу за рахунок надання додаткового методу фізичної реабілітації: ЛФК [1–
11], масажу [1, 6, 10, 11], фізіотерапії [4, 6, 7, 10, 11], працетерапії [5, 10], механотерапії [1, 
10], аутогенного тренування [5], дієтичного харчування [4] тощо. Кожний фахівець обґрунто-
вує необхідність комплексного застосування методів і засобів фізичної реабілітації відповідно 
до завдань, що вирішуються на кожному руховому режимі та етапі відновлювального ліку-
вання хворих на ревматоїдний артрит. Треба відзначити, що це захворювання характеризують 
як класичну психосоматичну патологію, оскільки зміни психоемоційного статусу трапляють-
ся у всіх хворих із різними клінічними варіантами РА. Ці обставини значною мірою негатив-
но впливають на якість життя. Оскільки за даними низки авторів, (N. K. Wenger, 1998; 
M. E. Маttson, 1998; C. D. Furberg,1998), саме якість життя є інтегральним показником, що ха-
рактеризується здатністю індивідума функціонувати в суспільстві відповідно до свого поло-
ження й отримувати задоволення від життя, за умов її зниження суттєво страждає соціальний 
статус хворих на РА. Тому в процес реабілітації і соціальної адаптації хворих на РА необхід-
но додавати відповідні методи й засоби, які б вирішували прикінцеву мету реабілітації, тобто 
адаптувати хворого до побутових і професійних умов за рахунок підвищення якості життя. 

3. Фізичну реабілітацію починають застосовувати під час лікарняного періоду ліку-
вання РА, тобто в гостру фазу захворювання [1, 5, 10, 11]. 

Але кожний з авторів пропонує застосовувати різні методи фізичної реабілітації в го-
стру фазу захворювання. Професор В. М. Мухін пропонує такі методи реабілітації як лікува-
льна фізична культура й фізіотерапія (УФО, солюкс, світлова ванна, електрофорез лікарських 
засобів, діаденамотерапія, індуктотермія й ультразвук на ділянку наднирникових залоз) [10]. 
C. Попов у гострому періоді захворювання лікування артритів пропонує лікування положен-
ням та фізіотерапію (тепло і ультрафіолетові опромінення) [11]. Н. Белая у своїй програмі фі-
зичної реабілітації в гострому періоді рекомендує застосовувати лише лікувальні положення 
[1]. И. Макарова у гострій стадії пропонує застосовувати ЛФК [5]. 
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Таким чином, нині не має єдиної думки щодо застосування конкретних методів фізич-
ної реабілітації під час лікарняного періоду лікування РА, у гостру фазу захворювання.  

При цьому деякі автори надають лише перелік методів фізичної реабілітації, що засто-
совуються, а не зазначають їх послідовність виконання [6, 11].  

Щодо методики застосування лікувальних фізичних вправ у ранніх рухових режимах 
також існують деякі розбіжності: в тривалості занять лікувальною гімнастикою, у кількості 
занять на добу (індивідуальних, мало групових, самостійних), у співвідношенні пасивних і 
активних вправ, спеціальних і для загального розвитку.  

Наприклад, професор В. М. Мухін пропонує ЛФК застосовувати у формах лікувальної 
та ранкової гігієнічної гімнастики. Тривалість занять – 10–15 хв. Рухи виконуються в полег-
шених умовах із поступовим переходом від пасивних до активних. У напівліжковому режимі 
тривалість лікувальної гімнастики збільшують до 25–30 хвилин, а самостійні заняття прово-
дяться по 5–8 хв 8–10 разів на добу. Використовують прикладні вправи та вправи на розслаб-
лення, а також ті, що у разі потреби формують компенсаційні рухи замість різко порушених 
або втрачених. У вільному руховому режимі передбачаються вправи для загального розвитку 
для всіх груп м’язів, які виконуються з різних вихідних положень. Обов’язковими є вправи 
побутового та професійного характеру. Тривалість занять із лікувальної гімнастики – 30–35 
хвилин у поєднанні з багаторазовими самостійними заняттями впродовж дня [10]. 

C. Попов на першому етапі пропонує застосовувати лише пасивні вправи для хворих су-
глобів. Вони не повинні супроводжуватися болем і рефлекторним скороченням м'язів. Дозу-
вання пасивних вправ – 4–6 разів із паузою відпочинку. Крім пасивних вправ, рекомендує й 
активні, але тільки для здорових кінцівок. Тривалість занять лікувальною гімнастикою не по-
винна перевищувати 25–30 хв [11]. 

Н. Белая у своїй програмі фізичної реабілітації заняття з ЛФК пропонує тільки в підго-
строму та хронічному періодах захворювань суглобів [1]. 

І. Макарова в гострій стадії пропонує застосовувати лікувальну гімнастику, основна фу-
нкція якої полягає в підтриманні функції зовнішнього дихання і кровообігу та запобігання 
розвиткові згинальних контрактур. Заняття з лікувальної гімнастики рекомендується прово-
дити 2 рази в день по 10–15 хвилин. За допомогою фізичних вправ відбувається корекція по-
рушень рухового стереотипу, підтримується мобільність хворих і здійснюється профілактика 
м’язових атрофій. Поліпшуються трофічні процеси в м`язах, функції дихальної та серцево-
судинної системи за допомогою статичних дихальних вправ із поступовим заглибленням ди-
хання й сповільненням видиху. При поліпшенні загального стану хворого рекомендується 
методика свідомого розслаблення особливо напружених м`язів. Також упродовж дня хворим 
рекомендується зміна положень тіла з обертанням на бік, на живіт, на спину [5].  

Аналіз програм фізичної реабілітації, що застосовуються для хворих на РА у після лікар-
няний та санаторно-курортний етапи показав, що більшість авторів пропонує застосовувати 
фізичну реабілітацію трьома етапами (лікарняний, післялікарняний, санаторно-курортний). 
Наприклад, В. М. Мухін для фізичної реабілітації в післялікарняний період, окрім основних 
наведених вище методів, додає механотерапію для відновлення амплітуди рухів, ліквідації 
контрактур, протидії тугорухливості в суглобах, розвитку сили та витривалості, поліпшенні 
циркуляції синовіальної рідини. Рекомендує використовувати апарати маятникового і блоко-
вого типів з обережним збільшенням навантаження не пришвидшуючи, допускаючи незнач-
ний біль при рухах. Для зменшення болю й підготовки суглобів також рекомендується перед 
механотерапією проводити теплові процедури. Основою комплексів ЛФК у після лікарняний 
період є вправи, які забезпечують утворення або підтримання стійкої компенсації та максима-
льне збереження функцій суглобів. Метою застосування лікувального масажу в цьому періоді 
є поліпшення функцій суглобів, підсилення скорочувальної здатності м’язів, запобігання роз-
виткові атрофій. Окрім сегментарно-рефлекторного та класичного масажу рекомендується 
гідромасаж. Фізіотерапію та працетерапію призначають для зменшення запального процесу 
та розвитку нових трудових навичків, які потрібні в повсякденному житті [10]. 
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C. Попов пропонує поділ фізичної реабілітації, залежно від клінічного періоду захворю-
вання РА, та поділяє всю систему фізичної реабілітації на три етапи: у стаціонарі; в умовах 
санаторію або поліклініки; в домашніх умовах при консультації фахівців із фізичної реабілі-
тації. На II етапі фізичної реабілітації в умовах санаторію або поліклініки рекомендує спеціа-
льні вправи, що спрямовані на розтягування зв'язкового апарату уражених суглобів і зміцнен-
ня м'язів, особливо розгиначів. Заняття лікувальною гімнастикою проводити в вихідному по-
ложенні стоячи, застосовувати активні вправи для хворих і здорових суглобів. У заняттях лі-
кувальною гімнастикою широко використовувати вправи на тренажерах, гімнастичній стінці, 
з набивними м'ячами, гантелями. Темп – повільний і середній, дозування 12–14 разів, трива-
лість занять 40–45 хв. Лікувальний масаж проводити до занять лікувальною гімнастикою. У 
комплекс фізичної реабілітації на цьому етапі додавати грязелікування або бальнеолікування. 
Ці процедури застосовувати до занять лікувальною гімнастикою. На ІІІ етапі рекомендує ви-
конувати вправи, спрямовані на підтримку збережених рухів. Дозування – 8–10 разів, темп 
середній. Особам молодого та середнього віку рекомендує ходьбу на лижах, нетривале веслу-
вання, плавання (температура води 28–29°С), гру в теніс, волейбол [11]. 

Висновок. Проаналізувавши дані наукової та методичної літератури можна стверджу-
вати, що питання щодо самої структури реабілітаційного процесу хворих на ревматоїдний 
артрит залишається предметом дискусії. Також на сьогодні не існує єдиного твердження фа-
хівців щодо значущості та необхідної кількості окремих складових, їх ролі і місця у запропо-
нованих реабілітаційних програмах.  

Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку спрямовані на розробку, наукове 
обґрунтування та оптимізацію процесу фізичної реабілітації хворих на РА, враховуючи особ-
ливості патогенезу та клінічного перебігу хвороби, за рахунок застосування корекційно-від-
новлювальних та оздоровчо-лікувальних заходів із диференційованим використанням засобів 
і методів фізичної реабілітації для окремо взятого пацієнта, що має істотне значення для пе-
вної галузі науки. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ  
ЛИЦ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
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Аннотация. В данной работе нами были исследованы различные направления и методические подходы 
процесса реабилитации лиц с ревматоидным артритом. 

Проанализировав научно-методическую литературу, выяснили, что на сегодняшний день нет совершенно 
разработанной и методично обоснованной программы физической реабилитации, которая была бы оптимизиро-
ванной для отдельно взятого пациента, с учетом его психических, социальных и физиологических характеристик. 

Проведенное исследование дает возможность разработать ряд научных положений и получить новые вы-
воды, которые в совокупности могут быть направлены на решение проблемных вопросов в процессе реабилита-
ции больных ревматоидным артритом. 

 

Ключевые слова: ревматоидный артрит; физическая реабилитация; лечебный режим; качество жизни; 
физические упражнения. 
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Abstract. Different directions and methodological approaches to the rehabilitation process of persons with rheu-
matoid arthritis have been studied it in this paper. Having analyzed the scientific and methodological literature, it was 
proved that there is not any thoroughly developed methodologically-based program of Physical Rehabilitation, which 
would be optimized for a separately taken patient, taking into account his/her mental, social, and physiological characteris-
tics. The conducted research allows us to develop a series of scientific statements and to obtain new conclusions, which 
together can be directed at the solution of problematic issues during the rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis. 
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