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Анотація. Роботу присвячено розробці системи реабілітаційних заходів при хронічних порушеннях 
мозкового кровообігу, зокрема запропоновано періодизацію застосування методів і засобів фізичної реабі-
літації та представлено алгоритм їх використання. Виокремлено три періоди реабілітації та 8 етапів, що 
відповідають клінічному станові пацієнта. Основними методами фізичної реабілітації є ЛФК, масаж і фізі-
отерапія. Розглянуто методи контролю за ефективністю процесу фізичної реабілітації. Визначено ефектив-
ність запропонованої системи. 
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Постановка проблеми. Захворювання, патогенетичною основою яких є цереброваску-
лярна патологія, – це одна з основних проблем сучасної медицини. У патогенетичних основах 
судинних захворювань мозку лежать ішемічно-гіпоксичні стани, біологічним підґрунтям яких 
є неправильний спосіб життя, екологічні негаразди, малорухливий засіб життя. Здебільшого 
цереброваскулярна патологія зумовлена наявністю артеріальної гіпертензії, атеросклерозу та 
вегето-судинного дисбалансу. Особливо актуальним і гострим на сучасному етапі постає пи-
тання хронічних порушень мозкового кровообігу [1, 2, 4, 5]. 

Хронічні порушення мозкового кровообігу зумовлені повільно прогресуючим дифуз-
ним порушенням кровопостачання головного мозку з поступово збільшуваними різноманіт-
ними дефектами його функцій. Цей термін використовується відповідно до Міжнародної кла-
сифікації хвороб – 10, замість колишнього терміна «дисциркуляторна енцефалопатія». 

У зв’язку з рівнобіжністю у визначеннях хронічних порушень мозкового кровообігу, не-
однозначність трактування скарг, неспецифічності як клінічних проявів, так і змін, що вияв-
ляються при обстеженнях, відсутні адекватні дані про поширеність хронічної недостатності 
мозкового кровообігу. Певною мірою робити висновок про частоту виникнення хронічних 
форм цереброваскулярних захворювань можна, ґрунтуючись на епідеміологічних показниках 
поширеності інсульту. За даними С. Д. Пархомова (2011 р.), серед дорослого населення хро-
нічне порушення мозкового кровообігу трапляється в 1 випадку на 20 осіб [1, 2, 5]. 

Різке зростання кількості встановлених діагнозів «хронічне порушення мозкового кро-
вообігу» за останні десять років формують необхідність організації системи лікувальних і ко-
рекційно-відновлювальних заходів для пацієнтів цього контингенту. За даними багатьох ав-
торів, застосування методів фізичної реабілітації є основою превентивно-оздоровчих і корек-
ційно-відновлювальних заходів при хронічних порушеннях мозкового кровообігу [1, 2, 3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Робіт, які описують конкретне застосуван-
ня фізичної реабілітації при хронічних порушеннях мозкового кровообігу, є вкрай мало, у ба-
гатьох роботах медичного спрямування вказується на необхідність застосування лікувальної 
гімнастики, фізіотерапії та масажу, але не наводяться схеми та алгоритми застосування засо-
бів і методів фізичної реабілітації [1, 4, 5]. 

Фізична реабілітація при хронічних порушеннях мозкового кровообігу є перспективним 
напрямком розвитку галузі фізичної реабілітації і невід’ємною складовою процесу профілак-
тики та відновного лікування хворих цього контингенту. Важливість використання методів фі-
зичної реабілітації в профілактиці, оздоровленні та корекційно-відновлювальних заходах, від-
сутність чітких схем її застосування вимагають подальших наукових досліджень. Усі зазначені 
вище факти свідчать про актуальність формування системи профілактично-оздоровчих і коре-
кційно-відновлювальних заходів із застосуванням засобів фізичної реабілітації. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження викону-
ється згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011–2015 рр. за темою 4.4 “Вдосконалення організаційних та методичних засад програ-
мування процесу фізичної реабілітації при дисфункціональних порушеннях у різних системах 
організму людини ”. 

Мета роботи – підвищити ефективність процесу корекційно-відновлювальних заходів 
при хронічних порушеннях мозкового кровообігу шляхом формування системи реабілітацій-
них заходів та алгоритму їх використання. 

Завдання: 
1. Розробити організаційну систему застосування фізичної реабілітації при хронічних 

порушеннях мозкового кровообігу. 
2. Розробити алгоритм застосування методів фізичної реабілітації в системі профілак-

тично-оздоровчих і корекційно-відновлювальних заходів для пацієнтів із хронічними пору-
шеннями мозкового кровообігу. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної 
літератури й емпіричних матеріалів наукового дослідження, педагогічне спостереження, пе-
дагогічний експеримент, емпіричні методи дослідження, методи математичної статистики. 

Основними клінічними проявами хронічної недостатності мозкового кровообігу є пору-
шення в емоційній сфері, поліморфні рухові розлади, погіршення пам'яті і здатності до навча-
ння, які поступово призводять до дезадаптації хворих. Клінічні особливості хронічної ішемії 
мозку – прогресуючий перебіг, стадійність, синдромальність. Слід зазначити зворотну залеж-
ність між наявністю скарг, особливо тих, які відображають здатність до пізнавальної діяльно-
сті (пам'ять, увагу), і ступінь виразності хронічної недостатності мозкового кровообігу: чим 
більше страждають когнітивні (пізнавальні) функції, тим менше скарг у пацієнтів. 

Хронічні порушення мозкового кровообігу поділяють на три стадії перебігу. На першій 
стадії розлади емоційної сфери й розлади пам'яті поєднуються з дифузною дрібновогнище-
вою неврологічною симптоматикою у вигляді анізорефлексії, недостатності конвергенції, ре-
флексів орального автоматизму. Можливі легкі зміни ходьби, зниження стійкості й невпевне-
ність при виконанні координаторних проб. Нерідко відзначають емоційно-особистісні пору-
шення. Виникають легкі когнітивні розлади нейродинамічного типу: уповільнення та інерт-
ність інтелектуальної діяльності, стомлюваність, коливання уваги, зменшення об'єму опера-
тивної пам'яті. Пацієнти виконують нейропсихологічні тести й роботу, де не потрібно обліку 
часу виконання. 

Друга стадія характеризується наростанням неврологічної симптоматики з можливим 
формуванням неяскраво вираженого, але домінантного синдрому. Визначають окремі екстра-
пірамідні розлади, неповний псевдобульбарний синдром, атаксію, дисфункції черепних нер-
вів за центральним типом. Скарги стають менш вираженими й не такими значущими для хво-
рого. Посилюються емоційні розлади. Когнітивна дисфункція наростає до помірного ступеня, 
нейродинамічні порушення доповнюються дизрегуляторними. Погіршується здатність плану-
вати й контролювати свої дії. Порушується виконання завдань, не обмежених рамками часу, 
але зберігається здатність до компенсації. У цій стадії можуть виникнути ознаки зниження 
професійної та соціальної адаптації. 

Третя стадія. Проявляється наявністю кількох неврологічних синдромів. Розвиваються 
значні порушення ходи й рівноваги з падіннями, виражені мозочкові розлади, паркінсонічний 
синдром, нетримання сечі. Знижується критика до свого стану, внаслідок чого зменшується 
кількість скарг. Можуть з'являтися виражені особистісні та поведінкові розлади у вигляді роз-
гальмування, експлозивності, психічних розладів, апатико-абуличного синдрому. Виникають 
операційні порушення, когнітивні розлади часто досягають рівня деменції, коли дезадаптація 
проявляється не тільки в соціальній і професійній діяльності, але і в повсякденному житті. 
Хворі непрацездатні, у деяких випадках поступово втрачають здатність обслуговувати себе 
[1, 2, 4, 5]. 

Результати дослідження. На базі 4 лікарень міста Львова, 2 лікарень м. Києва та 1 лі-
карня м. Вінниця обстежено 194 людини з різними стадіями порушень мозкового кровообігу, 
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були встановлені особливості рухових і когнітивних порушень на кожному етапі перебігу. 
Серед обстежених понад 90% мали супутні патології, серед них артеріальна гіпертензія – 
88%, екстравазальна компресія вертебральних артерій – 64%, остеохондроз шийного відділу 
хребта – 72%, вегето-судинна дистонія – 68%, атеросклероз судин каротидного басейну – 
56%, серцева недостатність I ступеня – 22%. Ці дані дозволили нам сформувати періодизацію 
системи фізичної реабілітації пацієнтів із хронічними порушеннями мозкового кровообігу. 

Згідно з даними, отриманих під час обстеження та лікування пацієнтів, ми сформували 
організаційну систему заходів фізичної реабілітації при хронічних порушеннях мозкового 
кровообігу. Увесь процес реабілітації був розділений на три основних періоди, які складалися 
з 8 етапів. Застосування всіх методів і засобів фізичної реабілітації є суворо індивідуальним і 
залежить від фізичного і психологічного стану пацієнта. 

Перший період – компенсований, поділяється на 3 етапи реабілітації. На етапі гострих 
проявів компенсованого періоду реабілітації основними завданнями виступають: зменшення 
болю, зменшення захисного спазму м'язів голови, шиї і верхнього плечового пояса, поліпше-
ння психо-емоційного статусу пацієнта. Лікувальна фізична культура в період гострих про-
явів здебільшого застосовується у формі лікувальної гімнастики, яка полягає в вправах для 
загального розвитку на дистальні відділи кінцівок. Заняття лікувальною гімнастикою прово-
дяться 3–4 рази на день по 8–10 хвилин. Заняття проводяться індивідуально. Масаж викорис-
товується у вигляді загального лікувального, точкового й сегментарно-рефлекторного. Най-
більш доцільним є використання масажу комірцевої зони, волосяної частини голови й верх-
нього плечового поясу. Масаж застосовують по 5-15 хвилин щодня. Фізіотерапія на етапі гос-
трих проявів використовується у вигляді електрофорезу еуфіліну й сульфату магнію на комі-
рцеву зону та електросонотерапії. 

На етапі підгострих проявів компенсованого періоду реабілітації постають такі завдан-
ня: сприяння нормалізації м'язового тонусу; поліпшення загального фізичного стану органі-
зму; інтенсифікація кровообігу й обмінних процесів; поліпшення психо-емоційного статусу 
пацієнтів. Форми лікувальної фізичної культури: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна 
гімнастика, самостійні заняття, гідрокінезотерапія, можливе використання лікувальної ходь-
би. Заняття лікувальною гімнастикою тривають 15–25 хвилин, проводяться щодня малогру-
повим методом, використовується 50% від вправ для загального розвитку, 25% дихальних 
вправ і 25% спеціальних вправ. Самостійні заняття проводяться 2–3 рази в день по 10–12 хви-
лин і полягають у виконанні простих вправ для загального розвитку та спеціальних. Гідрокі-
незотерапія проводиться щодня по 15–20 хвилин. Серед фізіотерапевтичних факторів най-
більш доцільним є використання гальванічного комірця за Щербаком і гіпербаричної оксиге-
нації. Масаж надалі використовується у формі лікувального масажу шиї і верхнього плечово-
го пояса, масажу комірцевої зони, сегментарно-рефлекторного масажу, точкового масажу. 

На етапі резидуальних проявів компенсованого періоду реабілітації вирішуються такі 
завдання: поліпшення обмінних процесів в організмі; загальне зміцнення організму; поліп-
шення кровообігу; нормалізація вегетативних процесів. Форми лікувальної фізичної культу-
ри: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, самостійні заняття, гідро-кінезотера-
пія, лікувальна ходьба, теренкур. Масаж застосовується у формі загального лікувального ма-
сажу спини, шиї і нижніх кінцівок. Фізіотерапія використовується в формі електроміостиму-
ляції. 

Другий період – субкомпенсований, поділяється на три етапи. Етап гострих проявів ста-
новить такі завдання: зменшення больових відчуттів, зменшення захисного спазму м'язів го-
лови, шиї і верхнього плечового пояса, поліпшення психо-емоційного статусу пацієнта. За-
стосовується лікувальна фізична культура в вправах для загального розвитку на дистальні від-
діли кінцівок, які поєднуються з дихальними вправами. Заняття лікувальною гімнастикою 
проводяться 1–2 рази в день за 4–6 хвилин. Масаж використовується у вигляді точкового й 
сегментарно-рефлекторного. Фізіотерапія використовується у вигляді електрофорезу еуфіліну 
й сульфату магнію на комірцеву зону й електросонотерапії. 

Етап підгострих проявів субкомпенсованого періоду висуває такі завдання: сприяння но-
рмалізації м'язового тонусу; поліпшення загального фізичного стану організму; інтенсифікація 
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кровообігу й обмінних процесів; поліпшення психо-емоційного статусу пацієнтів. ЛФК засто-
совується в таких формах: ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, самостійні за-
няття, гідрокінезотерапія, лікувальна ходьба. Заняття лікувальною гімнастикою тривають 15–
25 хвилин. Фізіотерапію використовують у формі гальванічного комірця за Щербаком і гіпер-
баричної оксигенації. Масаж – у формі лікувального масажу шиї і верхнього плечового поясу, 
масажу комірцевої ділянки, сегментарно-рефлекторного масажу, точкового масажу. 

Основними завданнями етапу резидуальних проявів суб-компенсованого періоду реабі-
літації є такі: поліпшення обмінних процесів в організмі; загальне зміцнення організму; по-
ліпшення кровообігу; нормалізація вегетативних процесів. ЛФК застосовується у всіх доступ-
них формах. Виконують загальний лікувальний масаж спини, шиї і кінцівок.  

Декомпенсований період реабілітації поділяється на два етапи, оскільки в цьому періоді 
не можна виокремити етап резидуальних явищ. Етап гострих проявів декомпенсованого пері-
оду реабілітації, зазвичай результатом цього етапу є ішемічний інсульт, у зв'язку з цим, реабі-
літація проводиться згідно з планом фізичної реабілітації при ішемічному інсульті. Завдання-
ми реабілітації етапу підгострих проявів є зменшення больових відчуттів, зменшення захис-
ного спазму м'язів голови, шиї і верхнього плечового поясу, поліпшення психо-емоційного 
статусу пацієнта. Застосовується лікувальна фізична культура, заняття проводяться 1–2 рази в 
день по 4–6 хвилин. Масаж використовується у вигляді точкового і сегментарно-рефлектор-
ного. Фізіотерапія використовується у вигляді електрофорезу еуфіліну й сульфату магнію на 
комірцеву зону. 

Психоемоційний вплив на пацієнтів упродовж усього курсу реабілітації здійснюється 
шляхом використання розмов, бесід, пояснень щодо можливостей, мети та конкретних зав-
дань фізичної реабілітації, а також використанням при можливості музичного супроводу фі-
зичних вправ і застосуванням ігрового компонента. 

Після проведення піврічного курсу застосування реабілітаційних заходів за запропоно-
ваною системою ми отримали результати ефективності її використання. У процентному від-
ношенні патологічних проявів були такі зміни: прояви артеріальної гіпертензії спостерігались 
до експерименту у 88% пацієнтів, після у 61%; виражена екстравазальна компресія до експе-
рименту спостерігалась у 84% пацієнтів, після – в 65%; прояви вегетативної недостатності по-
над 40 балів за вегетативною шкалою спостерігалося до експерименту в 98% пацієнтів, після 
застосування реабілітації – в 42% пацієнтів; виражені психоневрологічні розлади спостеріга-
лись у 90% пацієнтів до реабілітації і у 32% після реабілітації; астенічні розлади спостеріга-
лися до реабілітації у 90% пацієнтів, після курсу реабілітації у 40%. 

У результаті опитування 150 експертів ми визначили найбільш ефективні, yа їхню дум-
ку, методи контролю за ефективністю фізичної реабілітації. Методи контролю можна умовно 
поділити на чотири групи: 

1. Збір анамнезу (залежність між неврологічною симптоматикою і когнітивними розла-
дами). 

2. Фізикальне дослідження (симетричність пульсації магістральних судин, АТ на всіх). 
3. Інструментальне дослідження (ЕЕГ, Ехокг, УЗД екстракраніальних і транскраніаль-

них ділянок сонних і вертебральних артерій, МРТ, рентгенографія шийного відділу хребта, 
офтальмоскопія, ангіографія). 

4. Клінічні тести (ММТ, оцінювання рівноваги, координації та ходи, виявлення емоцій-
но-особистісних розладів, проведення нейропсихологічного тестування). 

Висновок. Розроблено організаційну систему застосування методів і засобів фізичної 
реабілітації при хронічних порушеннях мозкового кровообігу. Система складається із трьох 
періодів і восьми етапів фізичної реабілітації, що ранжуються за клінічним станом пацієнта та 
показниками функціональної діяльності систем.  

Розроблено алгоритм застосування методів фізичної реабілітації осіб із хронічними по-
рушеннями мозкового кровообігу. Основними методами фізичної реабілітації є лікувальна 
фізична культура, масаж і фізіотерапія. Форми й дозування застосування методів залежать від 
періоду реабілітації і індивідуальних рекомендацій і протипоказів для конкретного пацієнта. 
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У результаті піврічного застосування розробленої системи реабілітації ми отримали ста-
тистично достовірні зміни в таких компонентах: зменшення гемодинамічного дефіциту верте-
брального басейну, зменшення проявів вегетативної дисфункції, поліпшення психо-невроло-
гічного статусу та зменшення астенічних проявів.  
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Аннотация. Работа посвящена разработке системы реабилитационных мероприятий при хронических на-
рушениях мозгового кровообращения, предложена периодизация использования методов и способов физической 
реабилитации и алгоритм их использования. Выделены три периода реабилитации и 8 этапов, которые соответст-
вуют клиническому состоянию пациента. Основными методами физической реабилитации являются ЛФК, мас-
саж и физиотерапия. Рассмотрены методы контроля за эффективностью физической реабилитации. Доказана 
эффективность предложенной системы. 
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Abstract. The work is devoted to development of rehabilitation measures system for chronic violations of cerebral 
circulation, it suggests periodization of techniques and methods of physical rehabilitation, and the algorithm of their use. 
There are three rehabilitation period and 8 stages, which correspond to the clinical state of patient. The main methods of 
physical rehabilitation are : physical therapy, massage and physiotherapy. Monitoring methods of physical rehabilitation 
effectiveness are being conducted. The effectiveness of the proposed system is defined. 
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