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ПІД-СЕКЦІЯ 7. Клінічна медицина

Гера Олег Володимирович,
дитячий невролог, старший ординатор Бориславської спеціальної загально-

освітньої школи-інтернату для дітей із порушеннями ОРА

КОМПЛЕКСНА ФІЗІОТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ 
ПОРУШЕННЯМИ ОРА

Актуальність. Комбіноване використання фізіотерапевтичних методів 
і методик детерміноване важкістю порушень опорно-рухового апарату, низькою 
ефективністю одного методу в межах курсу, нашаруванням супутньої соматичної 
патології у пацієнта, комбінованими біохімічними змінами в організмі хронічно 
хворої дитини і, відповідно, біофізичними характеристиками та реакцією організму 
на зовнішнє фізичне подразнення. Також актуальною проблемою практичної роботи 
з дітьми є відсутність належної допомоги самої дитини як суб’єкта в лікувальному 
процесі, вольово-емоційні та невротичні розлади, дезадаптаційні періоди. Це 
спонукає до пошуку ефективних методик для отримання результату в короткий час 
для зменшення фізичного та душевного болю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексний підхід у використанні 
комбінованих і спільно використовуваних фізіотерапевтичних методів у дорослих 
в  реабілітації хворих з порушеннями ОРА представлено в роботах  В.С.Улащік [4], 
А.Н.Бєлова [1], а у дітей із порушеннями ОРА вперше запропоновано в 2007 році 
лікарем санаторію «Хаджибей» (Україна,Одеська область), який спеціалізувався 
на лікуванні дітей із ДЦП. Ці дослідження показали необхідність застосування 
клінічних і параклінічних методів у реабілітації дітей із порушеннями ОРА. 

Однак не до кінця дослідженим є питання системного поєднання сучасних 
фізіотерапевтичних технік у комплексній реабілітації. У сучасній реабілітології 
малий вибір комбінованих методик, недостатньо досліджена ефективність 
використовуваних технік для різних форм порушень ОРА, відсутня програма 
кодування методик для практичного використання в умовах лікування великої 
кількості дітей в день, не вивчена специфіка співпраці різних ланок реабілітаційного 
процесу.

Мета статті – обґрунтувати фізіотерапевтичний комплекс (методи, 
методики, технічні прийоми) для забезпечення системи реабілітації дітей із 
порушеннями ОРА.

Виклад основного матеріалу. Бориславська СЗШІ має півстолітній досвід 
медичної реабілітації дітей із наслідками попередньо перенесених інфекційних 
хворіб, спадкових захворювань, різних форм дитячого церебрального паралічу, 
вроджених вад опорно-рухового апарату. Школа-інтернат обслуговує шість областей 
західної України. На її базі було впроваджено в практику всі стандартизовані 
методики фізичної реабілітації в Україні. Розроблена також авторська методика 
бальнеотерапії (М.Ф.Начас), а також впроваджено комбінування банкотерапії 
з бальнеотерапією (за О.І.Дудніком). БСЗШ має великий практичний досвід 
використання 26 методів фізіотерапії. Щодень у закладі отримує лікування 50-60 
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дітей. Безперервне перебування дітей у медичній частині впродовж 10 місяців дає 
змогу провести кожному пацієнтові 7-8 курсів фізіотерапії по 10-12 днів. Планомірно 
використовуються різні фізіотерапевтичні види лікування кожної дитини впродовж 
навчального року. Відпрацьована система контролю за станом здоров’я дітей до 
і після процедур, у кінці курсу, в кінці року, по завершенню циклу реабілітації. 
Це уможливило широке використання всіх можливостей фізичних методів для 
цілеспрямованого отримання позитивного ефекту в межах кожного наступного 
курсу, скорегувати низький ефект попереднього етапу, оперативно реагувати на 
зміни здоров’я дітей, а також на зміни контингенту дітей та форми порушень ОРА в 
спецшколі.

Крім стандартних діагностичних методик (антропометрія, гоніометрія, 
динамометрія, спірометрія, вимірювання артеріального тиску до і після процедур), 
використовувались також електропунктурна діагностика, термодіагностика, апаратна 
біодіагностика локальних ділянок, проводились функціональні проби для оцінки 
стану серцево-судинної системи, а також  двічі на рік (весна-осінь) оцінювався рівень 
загальний здоров’я (РЗ =ПР+ІР+ЖІ+СІ: ПР-Проба Руфє=4(Р1+Р2+Р3)-200/10; ІР-
Індекс Робінзона=ЧСС (спокою) АТ (систолічний)/100; ЖІ-Життєвий  Індекс=ЖЕЛ/
МТ(маса тіла); СІ-Силовий Індекс=динамометрія кисті 100/МТ(мас тіла)).

На основі РЗ формуються фізичні навантаження для дітей, ортопедичний 
режим, групи здоров’я, групи для лікувальної фізкультури, для індивідуальних 
і спортивних занять, комбіновані методики фізіотерапії. Важливу роль у 
використані нових комбінацій методик зіграла суб’єктивна оцінка власного стану 
здоров’я пацієнтів, їхній практичний досвід, отриманий у процесі планомірного 
використання фізичних методів реабілітації, та параклінічні методи (комп’ютерна 
міографія, реографія, ЕКГ, які активно застосовуються медичним відділенням)  як 
підтвердження суб’єктивних відчуттів дітей.

Фізіотерапевтичні процедури в БСЗШІ проводяться у другій половині 
дня (з 14.00 до 20.30). Залежно від вираженості патологічного процесу, можлива 
комбінація двох-трьох методик. Методики систематизовані за нозологічною 
формою патпроцесу, місцем накладання, характером впливу (загальний-локальний), 
тривалістю процедури, кількістю процедур (мінімальна-максимальна), а також 
клінічними спостереженнями й особливостями використання даної методики. Кожна 
комбінована методика має свій умовний цифровий код. Комплексне поєднання 
фізіотерапевтичних процедур проводиться на тлі медикаментозного лікування 
для посилення локального фармацевтичного впливу. Залежно від рівня порушень, 
курсове комбіноване лікування проводиться щоквартально або весна-осінь. Щодня 
поєднуються масаж, кінезотерапія, корекційні заняття  (логопедичні, дефектологічні, 
психологічні, комп̕ ютерно-віртуальні).

Комплекс фізіотерапевтичних методів, застосовуваний у системі реабілітації 
дітей із патологією ОРА, представляємо в таблицях 1-8.



21

 Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
Табл. 1. Дистонічний тетрапарез,гіперкінетична форма

Комбінована методика Характер 
методики

Доза, 
тривалість

Кількість 
процедур

Примітка

-Електрофорез 
трансорбітально з СаСІ10%
-Лазеротерапія (зональна, 
лазеропунктура:
обличчя, горло, шия, 
завушні ділянки, долоні)
-Масаж
-Логопедична(психологічна
,дефектологічна,кіне
зологічна)корекція(згідно з 
індивідуальною програмою 
реабілітації)

Загальний
локальна 

№5

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12
12-30

10
безпе-
рервно

-Електрофорез 
трансорбітально з СаСІ10%
-Магнітотерапія (зональна, 
магнітопунктура:
обличчя, горло, шия, 
завушні ділянки, долоні)
-Масаж
- Логопедична 
(психологічна, 
дефектологічна, 
кінезологічна) корекція 
(згідно з індивідуальною 
програмою реабілітації)

Загальний

локальна 

№6

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безпе-
рервно

-Електрофорез 
трансорбітально з СаСІ10%
-Лазеротерапія (зональна, 
лазеропунктура:
обличчя, горло, шия, 
завушні ділянки, долоні)
-Масаж
-Логопедична 
(психологічна, 
дефектологічна, 
кінезологічна) корекція 
(згідно з індивідуальною 
програмою реабілітації)

Загальний

локальна 

№7А

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безпе-
рервно

Основний  курс
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-Магнітотерапія (зональна, 
магнітопунктура:
обличчя, горло, шия, 
завушні ділянки, долоні)
-Масаж
-Логопедична 
(психологічна, 
дефектологічна, 
кінезологічна) корекція 
(згідно з індивідуальною 
програмою реабілітації)

Загальний

локальна 

№7Б

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безпе-
рервно

Додатковий курс

ч/з10-14

днів після по-
переднього

-Електрофорез за Вермелем 
із СаСІ10%+В1
-Лазеротерапія/
Магнітотерапія
(зональна, лазеропунктура/
магнітопунктура:
обличчя, горло, шия, 
завушні ділянки, долоні)
-Масаж
-Логопедична 
(психологічна, 
дефектологічна, 
кінезологічна) корекція 
(згідно з індивідуальною 
програмою реабілітації)

Загальний

локальна 

№8А/№8Б

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безпе-
рервно

Використовува-
лась у випадках 
вегетативних 
порушень і 
непереносимості 
електропроцедур

Табл. 2. Дистонічний тетрапарез,гіперкінетична форма.

Комбінована методика Характер 
методики

Доза,три

валість

Кількість 
процедур

Примітка

-Термотерапія (озокерит,парафін)
-Лазеротерапія/Магнітотерапія 
(зональна, лазеропунктура/
магнітопунктура: обличчя, горло, 
шия, завушні ділянки, долоні)
-Масаж
-Логопедична (психологічна, 
дефектологічна, кінезологічна) 
корекція (згідно з 
індивідуальною програмою 
реабілітації)

загальна

локальна 

№9А/№9Б

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безперерв-
но

Комір, 
долоні
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Табл. 3. Атактична та атонічно-астатична форми.

Комбінована методика Характер 
методики

Доза,

тривалість

Кількість 
процедур

Примітка

-Термотерапія(озокерит,парафін)
Лазеротерапія/Магнітотерапія 
(зональна,
лазеропунктура/
магнітопунктура: обличчя, гор-
ло, шия, завушні ділянки, долоні)
-Масаж
-Логопедична (психологічна, 
дефектологічна, кінезологічна) 
корекція (згідно з 
індивідуальною програмою 
реабілітації)

загальна

локальна 

№10А/№10Б

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безперерв-
но

Комір, 
ступні

Табл. 4. Порушення мови.

Комбінована методика Характер 
методики

Доза,три

валість

Кількість 
процедур

Примітка

-Термотерапія (озокерит, парафін)
-Лазеротерапія/Магнітотерапія 
(зональна,
лазеро-пунктура/
магнітопунктура: обличчя, горло, 
шия, завушні ділянки)
-Масаж обличчя, голови, шиї, 
коміра
-Логопедична (психологічна, 
дефектологічна, кінезологічна) 
корекція (згідно з індивідуальною 
програмою реабілітації)

загальна

локальна 

№11А/

№11Б

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безпе-
рервно

Комір

-ЕМС мязів обличчя, 
шиї,міжреберних І-ІІІ ГВ
-Лазеротерапія/Магнітотерапія 
(зональна,
лазеропунктура/магнітопунктура: 
обличчя, горло, шия, завушні 
ділянки)
-Масаж обличчя, голови, шиї, 
коміра
-Логопедична (психологічна, 
дефектологічна, кінезологічна) 
корекція (згідно з індивідуальною 
програмою реабілітації)

загальна

локальна 

№12А/

№12Б

10-15хв

10-15хв

30-45хв

30-45хв

10-12

12-30

10

безпе-
рервно
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Табл. 5. Порушеннями зору.

Комбінована методика Характер 
методи-ки

Доза,

трива

лість

Кількість 
про

цедур

Примітка

-Термотерапія (озокерит, 
парафін)
-Лазеротерапія 
(параорбітально, потилиця, 
шия, долоні)
-Масаж комір, параорбітально, 
потилиця
-Корекційна гімнастика для 
очей

загальна

локальна 

№13

10-15хв

10-15хв

15-30хв

2-5хв

10-12

12-30

10

щоденно

Комір

кожні 20хв.
уроку,
зранку, на ніч

-Термотерапія (озокерит, 
парафін)
-Магнітофорез з СаСІ10% 
на очі у очних ванночках 
(“Полюс3”Україна)
-Масаж комір, параорбітально, 
потилиця
-Корекційна гімнастика для 
очей

загальна

локальна 

№14

10-15хв

10-15хв

15-30хв

30-45хв

10-12

10-15

10

щоденно

Комір
Покращення
зору на 0,2-0,4 
за курс
кожні 20хв.
уроку, зранку, 
на ніч

-Термотерапія 
(озокерит,парафін)
-Лазеротерапія 
(параорбітально, потилиця, 
шия, долоні)
-Масаж комір, параорбітально, 
потилиця
-Корекційна гімнастика для 
очей

загальна

локальна 

№15

10-15хв

10-15хв

15-30хв

2-5хв

10-12

12-30

10

щоденно

Комір

кожні 20хв.
уроку,зранку, 
на ніч
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Табл. 6. Гіперкінези обличчя,лицьовий неврит,неврит трійничного нерва, 

дизартрії. №16А/16Б/16В Стандартна методика

Комбіновані методики Характер 
методики

Тривалість Кількість 
процедур

Примітка

1.Термотерапія (озокерит, 
парафін)-комір, обличчя;
2.ЕМС мязів обличчя, шиї/
транскраніальна ЕС
3.Лазеротерапія/
магнітотерапія
-Масаж обличчя, голови, 
коміра;
-Корекційна гімнастика 
обличчя, артикуляційного 
апарату; дихальна 
гімнастика
-Логопедичні заняття

Загальна/
локальна
локальна/
загальна
локальна

10-20хв

5-10хв.

10-15хв
до 30хв

5-10хв

30-40хв

10-12

10-12

10-12

10-12

Можлива 
комбінація 
1 загал.+2 

локал.;
лазеротерапія 

суміс
на з 1,2;
магніто-
терапія 

сумісна з 
1,ЕМС

Табл. 7. Гіперкінези обличчя,лицьовий неврит,неврит трійничного нерва, 
дизартрії. №17А/17Б/17В Розширена методика:

Комбіновані методики Характер 
ме-

тодики

Трива-

лість

Кількість 
про-

цедур

Примітка

1.Рефлексотерапія
2.Термотерапія (озокерит, 
парафін) -комір, обличчя;
3.ЕМС мязів обличчя, шиї/
транскраніальна ЕС
4.Лазеротерапія/
магнітотерапія
-Масаж обличчя, голови, 
коміра;
-Корекційна гімнастика 
обличчя, артикуляційного 
апарату; дихальна 
гімнастика
-Логопедичні заняття

змішана
Загальна/
локальна
локальна/
загальна
локальна

10-40хв
10-20хв

5-10хв.

10-15хв
до 30хв
5-10хв.

30-40хв

10-12
10-12

10-12

10-12
10-12

Можлива 
комбінація 
1 загал.+2 

локал.;
лазеротерапія 

суміс-
на з 1,2;
магніто-
терапія 

сумісна з 
1,ЕМС
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Rozwój nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy.
Табл. 8. Радикулопатії, люмбалгіїта люмбаго, ішалгії та ішиаз.

№18А/18Б Стандартна методика:

Комбіновані методики Характер 
мето

дики

Тривалість Кількість 
процедур

Примітка

1.Рефлексотерапія
2.ЕМС мязів спини, 
сідниць, ніг
3.Лазеротерапія/
магнітотерапія
-Масаж 
паравертебральний, 
сегментарний; нижніх 
кінцівок, точковий
-Розробка суглобів нижніх 
кінцівок; ізометричні 
розслаблення 
м’язів спини; черевне 
дихання,
механотерапія

1.змішана

2.локаль-
на

3.локаль-
на

10-40хв
5-10хв

30-45хв.

10хв
5-15хв

10-15хв

10-12

10-12

10-12

10-12

1

Можлива 
комбінація 
1 загал.+2 

локал.;
лазеротерапія 

суміс
на з 1,2;

магнітотерапія 
сумісна з 1,ЕМС

Вказані методики успішно використовуються в спецшколі з 1998 по 2012рік і 
в даній статті подано найбільш вдалі по ефективності комбіновані методики.

Висновки. 
Емпіричне дослідження показало дієвість запропонованого нами комплексу 

фізіотерапії зокрема та розробленої й апробованої в Бориславській СЗОШІ для 
дітей із порушеннями ОРА програми системної реабілітації загалом. Ефективність – 
покращення результату з 10 до 30%. У 10% дітей спостерігалося покращення до 50% 
симптоматики після проходження одного курсу. Стабільний ефект – протягом 1,5-2 
місяців. Кожен наступний курс давав покращення до 30% від попереднього ефекту.

Аналіз результатів дає підстави для поширення описаного комплексу 
фізіотерапії в системі реабілітації дітей із порушеннями ОРА в умовах спеціальних 
шкіл.
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