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Вельмишановні читачі,

Пропонуємо Вашій увазі резуль�
тати наукової роботи співро�
бітників Інституту проблем
медичної реабілітації, спрямо�
ваної на подальший розвиток та
удосконалення нової технології
відновного лікування – системи
інтенсивної нейрофізіологічної
реабілітації.

Дана збірка – це мозаїка наукових праць, в яких порушено деякі
актуальні проблеми дитячої вертеброневрології, піднято ряд диску�
сійних питань патогенезу та особливостей клініки дитячих цере�
бральних паралічів, значна увага приділена пошуку шляхів стимуляції
пластичності мозку та активації компенсаторних можливостей
дитячого організму. Важливий акцент ставиться на застосуванні
найновіших інформаційних технологій, спрямованих на суттєве під�
вищення ефективності реабілітації.

Ряд наших досліджень проводився в тісній співпраці з колегами з
науково� практичних закладів Львова, Харкова, Києва, Москви, яким
ми хочемо висловити свою вдячність за неоціненну допомогу та під�
тримку в нелегкій справі наукового пошуку.

Результатом інтенсивної дослідницької роботи працівників
Інституту стали понад 150 опублікованих наукових праць, захищені
дисертації, видані монографії, проведені чисельні презентації систе�
ми реабілітації на конгресах, з’їздах, симпозіумах в багатьох країнах
Європи та Америки.

Будемо дуже вдячні за ваші критичні зауваження та побажання.
Сподіваємось, що матеріал, приведений в статтях, послужить осно�
вою для майбутніх плідних дискусій, співпраці, подальших наукових
та практичних розробок задля здоров’я та благополуччя дітей �
інвалідів.

З повагою,

Володимир Козявкін
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—ËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ-
„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø ÔÓÙÂÒÓ‡
¬.≤.† ÓÁˇ‚Í≥Ì‡ - ÔËÌˆËÔÓ‚Ó ÌÓ‚ËÈ
Ì‡ÔˇÏÓÍ ‚≥‰ÌÓ‚ÌÓ„Ó Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ
¬ÓÎÓ¯ËÌ œ.¬.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÌÂ‚ÓÎÓ„≥ø, ÔÒËı≥‡Ú≥ø Ú‡ Ì‡ÍÓÎÓ„≥ø ¿ÃÕ ”Í‡øÌË

У 1999 році групу провідних вчених України, очолювану профе�
сором В.І.Козявкіним, було нагороджено Державною премією
України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць “Орга�
нічні ураження нервової системи у дітей. Розробка та впровад�
ження у практику нових методів діагностики, лікування, профі�
лактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації”.

Проблема органічних уражень нервової системи у дітей, зокре�
ма дитячих церебральних паралічів (ДЦП), є однією з найакту�
альніших в дитячій неврології та реабілітації. Це зумовлено знач�
ною поширеністю органічних уражень нервової системи, склад�
ністю та багатогранністю клінічних проявів і патофізіологічних
механізмів їх розвитку, тяжкістю та високим відсотком інвалі�
дизації, складнощами в лікуванні та реабілітації дітей з такою ба�
гатосистемною патологією.

Ця проблема має не тільки медичне чи соціально�економічне, але
і особливе, загальнолюдське значення, оскільки мова йде про де�
сятки тисяч дітей, хворих від народження, які майже все своє жит�
тя є інвалідами. Ці діти потребують від суспільства та батьків вели�
ких матеріальних та психологічних витрат. У народному господар�
стві країни відбувається зменшення продуктивних сил, збільшен�
ня витрат на пенсії, лікування та періодичне оздоровлення.

Для розробки ефективної системи реабілітації проф. В.І.Козяв�
кіним особливу увагу було приділено вивченню різних патоге�
нетичних механізмів формування симптомокомплексу ДЦП, зад�
ля чого було використано сучасні наукові методології: магніт�
но�резонансна комп’ютерна томографія, нейросонографія, доп�
лерометрія, електроенцефалографія, електроміографія, меди�
ко�психологічні та інші методи.
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Доведено, що при ДЦП має місце недостатня диференціація над�
сегментарного контролю за сегментарно�рефлекторною діяль�
ністю. Спостерігаються і порушення вертикальної ієрархічності
кортикально�лімбіко�ретикулярного та горизонтального тран�
скаллозального взаємозв’язку. Все це сприяє розвитку тонічних
рефлексів, спастичності та ригідності м’язів, патологічних поз і
рухів та створює патологічну пропріоцептивну аферентну ім�
пульсацію.

У своїх роботах професор В.І.Козявкін поставив і успішно вирі�
шив таке важливе для теорії і практики складне питання як при�
життєва діагностика стану структур головного і спинного мозку
у дітей з органічними захворюваннями ЦНС, зокрема при тако�
му тяжкому і, на жаль, розповсюдженому захворюванні, яким є
дитячий церебральний параліч. В результаті цих досліджень бу�
ли розроблені нові магнітно�резонансно�томографічні критерії
діагностики органічних захворювань ЦНС у дітей, дано харак�
теристику церебральних і спінальних структур при ДЦП, зап�
ропоновано критерії оцінки періоду і характеру їх ураження, а
також систему прогнозування перебігу захворювання.

Доказано, що важливою патогенетичною ланкою розвитку ДЦП
є порушення просторово�топографічної організації тіла дитини
внаслідок дисфункції м’язевотонічного балансу та змін опорно�
рухового апарату, а також запізнілої патологічної вертикаліза�
ції організму.

Доведено, що різні психічні порушення є облігатними ознаками
ДЦП. Характер хворобливих психічних проявів відрізняється ве�
ликим розмаїттям і коливається від психічних порушень непси�
хотичного регістру до тяжких форм олігофренії. Описано основні
варіанти ставлення батьків до хворої дитини та стратегії вихо�
вання, а також психокорекційні техніки для роботи з хворими
дітьми та їх родиною.

На основі ґрунтовних знань патогенезу різних симптомів та син�
дромів у дітей з органічним ураженням нервової системи у реа�
білітаційному центрі “Еліта” та Інституті проблем медичної ре�
абілітації проф. Козявкіним В.І. була розроблена якісно нова уні�
кальна система нейрофізіологічної реабілітації. Ця система яв�
ляє собою комплекс заходів, спрямованих на створення в орга�
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нізмі дитини нового функціонального стану шляхом активізації
внутрішніх захисних та компенсаторних можливостей. Врахову�
ючи, що в процесі філо� та онтогенезу вертебральні структури
створюють найтісніші зв’язки з лімбіко�ретикулярним комплек�
сом головного мозку, в основу було покладено оригінальну ме�
тодику одномоментної полісегментарної корекції хребта та мо�
білізації великих суглобів кінцівок. Нормалізація м’язового то�
нусу та усунення джерел патологічної пропріоцептивної імпуль�
сації, яке наступає після біомеханічної корекції дає нові можли�
вості формування та розвитку правильних рухових стереотипів,
відновлення фізіологічної просторово�топографічної організації
тіла хворих, розвитку психічної сфери, подальшої соціально�по�
бутової адаптації дитини.

Система проф. Козявкіна В.І. � це принципово новий напрям у
реабілітації не тільки дітей з церебральними паралічами, але і
дорослих з органічними захворюваннями нервової системи і хво�
рих з іншою нейросоматичною патологією.

Нова технологія відновного лікування отримала широке визнан�
ня не тільки в Україні, але і за її межами.

Аналіз застосування цієї системи більш ніж у 10 тисяч хворих
показав покращення стану – у 91% пацієнтів: поліпшуються по�
казники моторних, сомато�неврологічних, психічних, мовних
функцій. Таким чином, у цілому підвищується якість життя хво�
рої дитини і її сім’ї.

Запропонована проф. Козявкіним В.І. система реабілітації хво�
рих на ДЦП перевершує за своєю ефективністю кращі системи
Західної Європи, такі, як метод Бобата, Войта, Петьо. Про виз�
нання даної системи за кордоном свідчить і той факт, що в Трус�
кавці за рахунок цільових інвестицій міжнародних організацій
створено Міжнародний реабілітаційний центр для дітей, до яко�
го протягом останніх 8 років спеціальними чартерними авіацій�
ними рейсами двічі на місяць приїздять на лікування діти з ба�
гатьох країн Європи і Америки. Про високу ефективність мето�
ду свідчить визнання його багатьма установами Німеччини, ство�
рення в Німеччині міжнародного товариства сприяння реабілі�
тації за методом Козявкіна, проведення навчальних семінарів за
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цим методом у Німецькій академії реабілітації і розвитку, в Мюн�
хенському дитячому центрі, в університетській клініці Шаріте
(Берлін), ортопедичній університетській клініці в Гейдельберзі
(Німеччина), в Базелі (Швейцарія), Бріксоні (Італія).

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у
розвитку медичної науки, розробленння принципово нових
методів лікування і реабілітації хворих з органічними ураженнями
нервової системи в серпні 2001 року професору Козявкіну В.І.
присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави.
Вручаючи високу нагороду Президент нашої держави Л.Кучма
наголосив на важливості наукових доробок Інституту проблем
медичної реабілітації, який формує позитивний імідж української
науки в світі.
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—ËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ-
„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚
≥Á ‰ËÚˇ˜ËÏ ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ
 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬.≤.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

” ÒÚ‡ÚÚ≥ ÓÔËÒ‡Ì‡ ÓÁÓ·ÎÂÌ‡ ‚ ”Í‡øÌ≥ ÒËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈ-
ÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø. ¬ ÓÒÌÓ‚≥ øø ÎÂÊËÚ¸ ÔÓÎ≥ÏÓ‰‡Î¸ÌËÈ
Ô≥‰ı≥‰ ≥Á Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇÏ ≥ÁÌÓ·≥˜ÌËı ÏÂÚÓ‰≥‚ ‚ÔÎË‚Û, ‰≥ˇ ̌ ÍËı ‰Ó-
ÔÓ‚Ì˛∫ Ú‡ ÔÓÚÂÌˆ≥˛∫ Ó‰ËÌ Ó‰ÌÓ„Ó. ŒÒÌÓ‚ÌËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË
ÒËÒÚÂÏË ∫: ·≥ÓÏÂı‡Ì≥˜Ì‡ ÍÓÂÍˆ≥ˇ ıÂ·Ú‡, ÏÓ·≥Î≥Á‡ˆ≥ˇ ÒÛ„ÎÓ·≥‚
Í≥Ìˆ≥‚ÓÍ, ÂÙÎÂÍÒÓÚÂ‡Ô≥ˇ, ÏÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜‡ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍ‡, ÒÔÂˆ≥‡Î¸Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ï‡Ò‡ÊÛ, ËÚÏ≥˜Ì‡ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍ‡, ‡Ô≥ÚÂ‡Ô≥ˇ, ÏÂı‡ÌÓÚÂ‡-
Ô≥ˇ ÚÓ˘Ó. «‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ —≤Õ– ÒÔˇÏÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌˇ ÌÓ‚Ó-
„Ó ÙÛÌÍˆ≥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ ¯ÎˇıÓÏ ‡ÍÚË‚‡ˆ≥ø ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÌËı
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ Ú‡ ÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ≥ ÌÂ‚Ó‚Óø ÒËÒÚÂÏË, ˘Ó ‚≥‰ÍË‚‡∫
ÌÓ‚≥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ≥ ‰Îˇ ÔÓ‰‡Î¸¯Ó„Ó ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ú‡ ÔÒËı≥˜ÌÓ„Ó ÓÁ-
‚ËÚÍÛ ‰ËÚËÌË. œË‚Â‰ÂÌ≥ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË ‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ ‚Í‡ÁÛ˛Ú¸ Ì‡ ‚Ë-
ÒÓÍÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì≥ÒÚ¸ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ —≤Õ– Û ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ≥È Â‡·≥Î≥Ú‡-
ˆ≥ø Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ Á ‰ËÚˇ˜ËÏ ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ Ú‡ ≥Ì¯ËÏË Ó-
„‡Ì≥˜ÌËÏË Û‡ÊÂÌÌˇÏË ÌÂ‚Ó‚Óø ÒËÒÚÂÏË.

Термін дитячі церебральні паралічі об’єднує групу непрогреді�
єнтних захворювань, які виникають внаслідок ураження незрі�
лого мозку і характеризуються нездатністю утримувати нормаль�
ну позу тіла та виконувати вольові рухи [1].
Епідеміологічні дослідження показують, що в індустріально роз�
винених країнах частота ДЦП становить 2,0�2,5 випадки на 1000
осіб дитячого населення [2,16]. В Україні, згідно зі статистикою
міністерства охорони здоров’я, протягом останніх п’яти років цей
показник коливається в межах 1,7�2,4, а кількість дітей�інвалі�
дів внаслідок ураження НС в 2000 році становила 60,5 тис чол.
Значні економічні затрати на лікування та соціальне забезпечен�
ня цієї групи населення підкреслюють важливість розробки но�
вих ефективних методів інтенсивної реабілітації, спрямованої на
максимальну соціально�побутову адаптацію та всебічне підви�
щення якості життя цих дітей.
Нині відома велика кількість методів реабілітації пацієнтів із
ДЦП, серед яких найпоширенішими є нейророзвиткова методика
Бобата, метод рефлекс�локомоції Войта та кондуктивна педа�
гогіка Петьо. Ці реабілітаційні програми охоплюють різні нап�
рямки корекції порушень центральної нервової системи, але всі

◊‡ÒÚÓÚ‡ ƒ÷œ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 2,0 -
2,5 Ì‡ 1000
‰ËÚˇ˜Ó„Ó
Ì‡ÒÂÎÂÌÌˇ

!
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вони недооцінюють значення патологічного впливу з боку суг�
лобово�м’язового апарату на подальший моторний та психічний
розвиток дитини.
Нашими дослідженнями, започаткованими в середині 80�х ро�
ків, було показано, що порушення тонусу та дизрегуляція м’язо�
вої діяльності, наявність нередукованих патологічних рефлексів,
перевага патологічних рухових стереотипів сприяє виникненню
у пацієнтів з ДЦП функціональних блокад хребцево�рухових сег�
ментів та суглобів кінцівок [3,7,9,10]. Аферентація з патологіч�
но змінених периферичних структур потенціює дизрегуляцію
центральних структур нервової системи і ще більше сповільнює
та спотворює моторний розвиток пацієнтів з ДЦП [5,13].
Для ліквідації цього патологічного впливу нами була розроблена
методика біомеханічної корекції хребта та великих суглобів, адап�
тована до анатомо�фізіологічних особливостей дитячого організму.
Шляхом усунення функціональних блокад хребцево�рухових сег�
ментів та ліквідації вогнищ патологічної аферентації в організмі ди�
тини формується новий функціональний стан, який супроводжуєть�
ся нормалізацією м’язового тонусу, збільшенням об’єму пасивних
та активних рухів у суглобах, поліпшенням трофіки тканин, акти�
вацією психічних процесів, що відкриває нові можливості для по�
дальшого моторного та психічного розвитку дитини [4,5,12,15].
У 1989 році науковою комісією Всесоюзного науково�методич�
ного центру відновного лікування дітей із церебральними пара�
лічами було офіційно визнано цей метод як новий напрямок у ре�
абілітації пацієнтів із ДЦП. Того ж року на Всесоюзній науко�
во�практичній конференції в Вільнюсі був представлений ана�
ліз ефективності нової системи реабілітації на прикладі групи 48
пацієнтів із різними формами ДЦП [1].
На основні описаного феномену створено цілісну систему інтен�
сивної нейрофізіологічної реабілітації, яка спрямована на ство�
рення нового функціонального стану в організмі дитини шляхом
активації внутрішніх компенсаторних можливостей та пластич�
ності нервової системи.
Створена понад 15 років тому система інтенсивної нейрофізіоло�
гічної реабілітації офіційно визнана в Україні, запропонована до
впровадження в практику лікувально�реабілітаційних закладів, а та�
кож викликала широкий міжнародний інтерес. В енциклопедично�
му виданні з дитячої ортопедії під редакцією проф.Ф.Нітарда сис�
тема інтенсивної реабілітації належить до четвірки найефективні�
ших консервативних методів лікування пацієнтів із ДЦП [16].

!
” 1989 Óˆ≥
ÓÙ≥ˆ≥ÈÌÓ
‚ËÁÌ‡ÌÓ
ÒÚ‚ÓÂÌÌˇ
ÌÓ‚Ó„Ó Ì‡ÔˇÏÍÛ
Û Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ Á ƒ÷œ
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За цією системою за останні десять років пройшло лікування по�
над 10 тис. хворих із хронічними ураженнями нервової системи,
в тому числі понад 6 тис. хворих з Німеччини, Австрії, Швейца�
рії, Греції, Франції, Іспанії, США та інших країн.

 ÓÓÚÍËÈ ÓÔËÒ ÒËÒÚÂÏË Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації складаєть�
ся з двох підсистем � підсистеми інтенсивної корекції, та підсис�
теми стабілізації та потенціювання ефекту. Інтенсивна корекція
здійснюється в умовах реабілітаційного центру і триває протя�
гом двох тижнів. У період стабілізації та потенціювання ефекту
лікування продовжується, згідно з рекомендаціями, в домашніх
умовах. Цей період триває 6�12 місяців, після чого відбувається
повторний курс інтенсивної корекції [4,14].
В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід із зас�
тосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта. Дія одних
методик доповнює та потенціює інші. Основний комплекс ліку�
вальних заходів містить у собі біомеханічну корекцію хребта, мо�
білізацію суглобів кінцівок, рефлексотерапію, мобілізуючу гім�
настику, спеціальну систему масажу, ритмічну гімнастику, апі�
терапію та механотерапію (рис.1).

Рис.1.  Основні компоненти системи інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації

¡≥ÓÏÂı‡Ì≥˜Ì‡ ÍÓÂÍˆ≥ˇ ıÂ·Ú‡
Основою системи інтенсивної реабілітації є розроблена нами ори�
гінальна методика полісегментарної біомеханічної корекції хреб�
та [1,2,7]. Вона спрямована на усунення функціональних блокад

!

—ËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

—≤Õ–
ÒÍÎ‡‰‡∫Ú¸Òˇ
Á ‰‚Óı Ô≥‰ÒËÒÚÂÏ†:

ï ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø
ÍÓÂÍˆ≥ø

ï ÒÚ‡·≥Î≥Á‡ˆ≥ø Ú‡
ÔÓÚÂÌˆ≥˛‚‡ÌÌˇ
ÂÙÂÍÚÛ
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хребцево�рухових сегментів та відновлення нормальної рухливості
суглобів хребта, що дає змогу зменшити прояви дизрегуляції нерво�
вої системи на різних рівнях чутливих та рухових систем.
Корекція хребта здійснюється після мануальної діагностики та
відповідної підготовки послідовно у всіх відділах хребта � попе�
рековому, грудному та шийному. У поперековому відділі маніпу�
ляція здійснюється одномоментно на всіх заблокованих сегмен�
тах, при цьому застосовується розроблена нами методика “ро�
тації назад”. Корекція блокованих сегментів грудного відділу
здійснюється спеціальними імпульсними методиками послідов�
но згори донизу на фазі видиху. Корекція шийного відділу здій�
снюється з застосуванням руху за складною траєкторією, що за�
безпечує одномоментий вплив на заблоковані сегменти. При на�
явності блокад ілео�сакрального з’єднання застосовуються ім�
пульсні методики мобілізації. Паралельно використовуються
спеціальні прийоми релаксації м’язів.

ÃÓ·≥Î≥Á‡ˆ≥ˇ ÒÛ„ÎÓ·≥‚ Í≥Ìˆ≥‚ÓÍ
Методики мобілізації суглобів кінцівок застосовуються для від�
новлення рухливості суглобів, корекції м’язово�суглобового диз�
балансу, поліпшення трофіки та створення передумов до фор�
мування нових рухів. Мобілізація починається з впливу на ве�
ликі суглоби (кульшові, колінні, плечові), з наступною дією на
дрібні суглоби китиці руки та ступні.
Використовуються класичні і запропоновані нами прийоми мо�
білізацій, спрямовані на плавне виведення суглоба за межі фізі�
ологічного об’єму пасивного руху з дозованим навантаженням
на його зв’язковий апарат. Широко застосовується методика
тракції у поєднанні з вібраційними рухами, а також імпульсні тех�
ніки “простукування” за ходом суглобової щілини, спрямовані
на пасивне розклинювання заблокованих суглобів і досягнення
“центрації” суглобових поверхонь.
Протягом курсу лікування інтенсивність мобілізації поступово під�
вищують. При наявності показів здійснюється мобілізація скроне�
во�нижньощелепних суглобів, що в поєднанні зі спеціальним ма�
сажними прийомами сприяє поліпшенню артикуляції.

–ÂÙÎÂÍÒÓÚÂ‡Ô≥ˇ
Для потенціювання досягнутого ефекту розслаблення м’язів, де�
зактуалізації міофасфіальних тригерних точок та корекції сома�
то�вегетативних порушень застосовується розроблена в нашо�
му центрі методика рефлексотерапії. Вона містить у собі класичні

!

 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬. ≤.
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методи рефлексотерапії, поєднані з розробленим нами алгорит�
мом впливу.
Вплив на біологічно активні точки здійснюється із застосуванням
портативного електростимулятора пачками імпульсів низької нап�
руги складної конфігурації. Використовуються точки класичних ме�
ридіанів та специфічні точки. Влив на тригерні зони м’язово�суг�
лобового апарату здійснюється одночасно з ізотонічним чи пості�
зометричним напруженням м’язів, застосовуються також релаксу�
ючі положення та пози. Процедура здійнюється без пошкодження
цілісності шкірних покривів та не викликає болевих реакцій.

ÃÓ·≥Î≥ÁÛ˛˜‡ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍ‡
Мобілізуюча гімнастика спрямована на удосконалення наявних та
формування нових моторних функцій, досягнення досконаліших форм
пересування та освоєння важливих для щоденного життя навичок.
Мобілізуюча гімнастика базується на основі класичних методик
кінезотерапії з урахуванням індивідуальних особливостей паці�
єнта. Основою її є принцип “від центру до периферії”, який пе�
редбачає переважний вплив спочатку на формування рухів ту�
луба та проксимальних суглобів із поступовим залученням дис�
тальних дрібних суглобів. Освоєння нових моторних актів здій�
снюється за принципами “від пасивних рухів через пасивно�ак�
тивні до активних” і “від простих рухів до складних”. Велика увага
приділяється правильності виконання руху, враховуючи вираже�
ність нередукованих патологічних рефлексів, постуральних ре�
акцій та патологічних синкінезій. Кожне заняття містить вправи
дихальної гімнастики, вправи для “розробки суглобів”, які спря�
мовані на підвищення мобільності суглобів хребта та кінцівок, а
також вправи для зміцнення м’язово�суглобового апарату.
Важливою запорукою ефективності реабілітації є дотримання
потрібного рухового режиму та виконання в домашніх умовах
комплексу рекомендованих вправ. Для цього батьки залучаються
до занять та освоюють відповідний комплекс вправ.

—ÔÂˆ≥‡Î¸Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ï‡Ò‡ÊÛ
У рамках реабілітаційної програми для підготовки до проведення
біомеханічної корекції хребта, для розслаблення спастичних м’язів
та впливу на міофасціальні тригерні точки м’язів застосовується
спеціальна система масажу. До системи масажу належать прийо�
ми класичного, сегментарного та периостального масажу в поєд�
нанні з елементами постізометричної та антигравітаційної релак�
сації. Для ефективної біомеханічної корекції потрібна відповідна
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підготовка суглобово� м’язового апарату, що здійснюється шля�
хом застосування релаксаційних методик масажу. Використову�
ються елементи мобілізації суглобів кінцівок для підвищення рух�
ливості суглобів та прийоми точкового масажу для впливу на три�
герні точки. Для активізації гіпотонічних, бездіяльних м’язів зас�
тосовуються прийоми тонізуючого масажу.

–ËÚÏ≥˜Ì‡ „≥ÏÌ‡ÒÚËÍ‡
Для розвитку рухових можливостей, поліпшення емоційної сфери,
інтелектуальних та комунікативних функцій здійснюються групові за�
няття ритмічної гімнастики. Заняття грунтуються на ігрових методах
із застосуванням музики і танців. Групи пацієнтів формуються в за�
лежності від віку та рівня моторного розвитку. Позитивне емоційне
тло сприяє освоєнню пацієнтами нових як моторних, так і комуніка�
тивних навичок. До участі в групових заняттях активно залучаються
батьки. Ці заняття спрямовані не стільки на розвиток і вдосконален�
ня моторної сфери пацієнта, скільки, передусім, на розвиток соці�
альної поведінки дитини, активації мотивацій особистості до одужання
та зміцнення віри у власні сили.

¿Ô≥ÚÂ‡Ô≥ˇ
Для стимуляції захисних сил організму, локального поліпшення
кровообігу, трофіки та метаболічних процесів застосовуються
воско�парафінові аплікації та методика бджоловжалювання. Пе�
ред апітерапією здійснюється алергологічний тест на продукти
бджільництва. Воско�парафінові аплікації роблять у вигляді теп�
лових обгортань різних груп м’язів та суглобів за певною схе�
мою. Крім теплової дії, відбувається вплив на м’язово�суглобо�
вий апарат шляхом дифузії біологічно активних речовин через
шкіру. Бджоловжалювання здійснюють у місця за ходом сугло�
бової щілини суглобів з контрактурами, в зони міофасціальних
тригерних точок та болючі периостальні зони. Використання ви�
даленого з бджоли жала дає змогу дозувати введення бджолиної
отрути та зменшити негативний вплив фактора страху.

ÃÂı‡ÌÓÚÂ‡Ô≥ˇ
Засоби механотерапії мають за мету розвиток сили м’язів, поліп�
шення координації рухів та формування правильного рухового сте�
реотипу. Тренування м’язів нижніх кінцівок здійснюється за допо�
могою апаратів важільного типу. Шляхом добору довжини важе�
лів, маси обтяження та кількості повторів забезпечується оптималь�
ний тренувальний режим. Для розвитку сили та витривалості м’язів
верхніх кінцівок переважно застосовують апарати блочного типу.

 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬. ≤.
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Для формування правильного стереотипу рухів та поліпшення ко�
ординації відбуваються заняття на біговій доріжці та велотренаже�
рі. Використовуються також апарати на зразок віброекстензора, де
дозована дія тепла, вібрації та механічного масажу паравертебраль�
них зон сприяє мобілізації суглобів хребта.

¡≥Ó‰ËÌ‡Ï≥˜ÌËÈ ÍÓÂÍÚÓ ì—Ô≥‡Î¸î
Під час занять з лікувальної гімнастики, механотерапії та при
звичайній руховій активності пацієнтів із ДЦП для забезпечен�
ня правильної постави тіла та корекції патологічних рухових зас�
тосовується створений нами костюм – біодинамічний коректор
“Спіраль”. Він дає змогу прикладати додаткові коригуючі зусилля
потрібної сили та напрямку до відповідних частин тіла пацієнта,
не обмежуючи при цьому загальної його рухливості. При ство�
ренні пристрою нами були використана ідея професора Семе�
нової К.А. про доцільність застосування в цієї групи пацієнтів
принципу динамічної пропріоцептивної корекції рухів [8].
Костюм�коректор являє собою систему еластичних пружних тяг,
які кріпляться до спеціальних опорних елементів � жилету, шор�
тів, наколінників, налокітників, напіврукавичок та чобітків. Тя�
ги костюму, завдяки своїм пружним властивостям, забезпечу�
ють потрібне коригуюче зусилля, а спеціальна липка поверхня
тяг дає змогу прикріпляти їх до опорних елементів у будь�якому
місці і, тим самим, довільно обирати точку прикладення та нап�
рямок дії цього зусилля в залежності від особливостей порушен�
ня рухів та поставленої мети лікування.

–ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ
Комплексна оцінка ефективності СІНР була здійснена спільно
з Німецькою академією розвиткової реабілітації на послідовній
групі 2165 пацієнтів, які отримували курс лікування в інституті
проблем медичної реабілітації. У цій групі понад 50% пацієнтів
мали вік більше 10 років і лише 4% � 3 роки і менше. У групі
було 68% пацієнтів зі спастичною тетраплегією, 19% � із дип�
легією, 7% � із геміплегією та 6% з іншими формами ДЦП.
Тільки 35 відсотків пацієнтів були на лікуванні в центрі вперше,
для 27% це був другий курс лікування, для 19% � третій, для
12% � четвертий, а для семи відсотків пацієнтів це був п’ятий
або більше курс лікування.
Всіх пацієнтів обстежували перед та після курсу реабілітації згід�
но з розробленим у центрі діагностичним алгоритмом. Основ�
ний акцент обстеження був спрямований на оцінку великих мо�
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торних функцій, стану опорно�рухової системи, визначення нев�
рологічних показників та рівня психо�мовного розвитку.
Аналіз показав, що стабільні позитивні результати було досяг�
нуто у 91% випадків. Зниження м’язового тонусу було відзна�
чено у 93% пацієнтів зі спастичними формами ДЦП.
Одним із найважливіших показників, аналізованих у дослідженні,
був рівень моторного розвитку пацієнтів. Перед початком курсу
лікування пацієнти були на такому рівні розвитку: 93% могли
контролювати положення голови в положенні лежачи, 67% –
самостійно сидіти, 53% – повзати, 38% – самостійно стояти, а
30% могли ходити без підтримки.
Контроль голови в лежачому положенні поліпшився у 79% па�
цієнтів; 65% пацієнтів, які не могли раніше сидіти, опанували
цю навичку; поліпшення повзання відзначено у 27% пацієнтів,
які перед лікуванням не повзали; самостійно стояти навчилося
40 % пацієнтів; формування навиків самостійної ходи відзначе�
но у 18% пацієнтів, які перед тим не могли ходити (рис.2).

Рис. 2. Розвиток нових моторних функцій
у групі обстежених пацієнтів

Об’єм активних рухів у великих суглобах підвищився у 93% ви�
падків, а пасивних рухів � у 85% випадків. Активні рухи в дріб�
них суглобах підвищились у 84%, а пасивні � у 78% пацієнтів.
Встановлено, що система інтенсивної реабілітації дає змогу до�
могтися значного лікувального ефекту не лише в руховій, але й
у мовній, емоційній та психічній сферах. У групі обстежених па�
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цієнтів відзначено поліпшення мови у 79% випадків, підвищен�
ня мотивації � у 70% дітей, а поліпшення уваги � у 73% [6 ].
Важливим аспектом дослідження було вияснення стабільності от�
риманих результатів після закінчення курсу інтенсивної реабілі�
тації, у період продовження лікування в домашніх умовах За на�
шими даними, подальший швидкий розвиток великих моторних
функцій був відзначений у 39% випадків, а у 51% отримані ре�
зультати зберігались на тому ж рівні. Незначний регрес досягнень
було відзначено лише у 10% пацієнтів, переважно після перене�
сених інфекційних захворювань чи оперативних втручань.

¬ËÒÌÓ‚ÍË
Описана в статті система інтенсивної нейрофізіологічної реабіліта�
ції поєднує у собі різнобічні лікувальні впливи, які взаємно доповню�
ють та потенціюють один одного. Активізуючи процеси пластичності
мозку та компенсаторні можливості організму, система реабілітації
створює новий функціональний стан і прискорює подальший мотор�
ний та психічний розвиток дитини. Комплексна оцінка ефективності
СІНР, яку здійснено спільно з Німецькою академією розвиткової ре�
абілітації, показала, що стабільні позитивні результати було досяг�
нуто у 91% випадків. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабі�
літації офіційно визнана в Україні, і рекомендується для широкого
впровадження в практику лікувально�реабілітаційних закладів.
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—ËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ÈÌÓ„Ó
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌˇ ≤ÌÒÚËÚÛÚÛ
ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬. ≤.,  ‡˜Ï‡ ¬. Œ.,  ‡˜Ï‡ Œ.Œ.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

ƒÎˇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆ≥ÓÌÛ‚‡ÌÌˇ ≤ÌÒÚËÚÛÚÛ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡-
·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø ·ÛÎ‡ ÓÁÓ·ÎÂÌ‡ ≥ÌÚÂ„Ó‚‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ÈÌÓ„Ó Á‡-
·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌˇ, ÓÒÌÓ‚ÌËÏË Á‡‚‰‡ÌÌˇÏË ̌ ÍÓø ∫  Ô≥‰„ÓÚÓ‚Í‡, Á·Â≥„‡ÌÌˇ Ú‡
‡Ì‡Î≥Á ≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ø, ÔÓÚ≥·ÌÓø ‰Îˇ Î≥ÍÛ‚‡Î¸ÌÓ-Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ÈÌÓ„Ó Ú‡ ‰≥-
‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒ≥‚, Ì‡ÛÍÓ‚Ó-‰ÓÒÎ≥‰ÌÓø Ú‡ Ì‡‚̃ ‡Î¸ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÓø
Ó·ÓÚË, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‚íˇÁÍÛ Á ≥Ì¯ËÏË Ó„‡Ì≥Á‡ˆ≥ˇÏË Ú‡ Ò‚≥ÚÓ‚ËÏË ·‡Á‡ÏË
‰‡ÌËı. ” ÒÚ‡ÚÚ≥ ÔË‚Â‰ÂÌÓ ÍÓÓÚÍËÈ ÓÔËÒ ÓÁÓ·ÎÂÌËı Ì‡ÏË ÔÓ„-
‡ÏÌËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ≥‚†: ÛÌ≥‚ÂÒ‡Î¸ÌÓø ÔÓÎ≥ÍÎ≥Ì≥˜ÌÓø ÒËÒÚÂÏË ì¿‚‡ÎÓÌî,
ÔÓ„‡ÏË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ≥‚ Î≥ÍÛ‚‡Î¸ÌÓø Ù≥ÁÍÛÎ Ú̧ÛË ì√≥ÏÌ‡Ò-
ÚËÍ‡î, ÚÂÎÂÏÂÚË˜ÌÓø ÒËÒÚÂÏË ‡Ì‡Î≥ÁÛ ·≥ÓÏÂı‡Ì≥ÍË Ûı≥‚ Ú‡ ≥Ì.

Однією з основних передумов ефективного функціонування будь�
якого науково�практичного закладу є дієва система інформаційного
обміну як у межах самої установи, так і з зовнішніми організаціями.
В Інституті проблем медичної реабілітації це завдання розв’язано
шляхом створення інтегрованої системи інформаційного забезпе�
чення. Основними завданнями цієї системи є підготовка, зберіган�
ня та аналіз інформації, потрібної для лікувально�реабілітаційного
та діагностичного процесів, науково�дослідної та навчально�мето�
дичної роботи, експертної оцінки функціонування окремих ланок
Інституту, а також зв’язок із іншими організаціями та світовими ба�
зами даних (рис.1).

Рис.1. Блок�схема системи інформаційного забезпечення
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Усі ці завдання ми намагаємося вирішувати шляхом створення та
впровадження в практику розроблених нами програмних комплек�
сів (ПК): універсальної поліклінічної системи “Авалон”, програми
формування комплексів лікувальної фізкультури “Гімнастика”, те�
леметричної системи аналізу біомеханіки рухів, оригінального іг�
рового комплексу для поліпшення функцій тонкої моторики тощо.

Система інформаційного забезпечення грунтується на встановле�
ній в Інституті проблем медичної реабілітації локальній високош�
видкісній комп’ютерній мережі. Усі робочі приміщення лікуваль�
ного корпусу мають відповідне мережеве обладнання, що дає змо�
гу мобільно змінювати структуру та обсяги мережі. Всі важливі да�
ні зберігаються централізовано на потужних дискових масивах, що
спрощує їх адміністрування та підвищує надійність збереження.

”Ì≥‚ÂÒ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ≥ÍÎ≥Ì≥˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ì¿‚‡ÎÓÌî

Однією з основних програмних розробок Інституту проблем медич�
ної реабілітації є універсальний програмний комплекс “Авалон”,
який функціонує на основі сучасної технології “клієнт�сервер”.

Цей комплекс призначений для формування та ведення бази даних
реабілітаційного центру “Еліта”, вирішення основних питань інфор�
маційного забезпечення працівників та пацієнтів. Він складається
з таких підсистем: ядра, бази даних реабілітаційного центру, підсис�
теми “пацієнт”, підсистеми “персонал” і ще кількох допоміжних.

Ядро системи � візуальний конструктор управління базами даних,
який дає змогу користувачеві максимально спростити створення
потрібного інформаційного наповнення. Він підтримує як загальні
протоколи операційних систем, так і власні протоколи, розроблені
для реалізації взаємодії між програмою та зовнішніми процесами,
а наявність макромови дає можливість створювати власні підсис�
теми обробки даних.

Високий рівень захисту інформації, яка міститься в комплексі, за�
безпечено різними рівнями пріоритету користувачів, веденням про�
токолу роботи комплексу, систематичним резервним копіюванням
бази даних.

Ведення списків пацієнтів із можливостями оперативного редагу�
вання та аналізу інформації про перебування їх на лікуванні забез�
печується підсистемою “реєстратура”.
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Рис. 2. Форма введення даних лікарського огляду

Важливим елементом оптимізації робочого процесу є підсистема
розробки графіків. Вона дає можливість автоматично готувати пла�
ни роботи, обстеження та лікування пацієнтів із урахуванням їх по�
бажань та показників попередніх перебувань на лікуванні. На ос�
нові створених розкладів готується вся потрібна сервісна інформа�
ція пацієнтам та медичному персоналу � графіки роботи, плани ог�
ляду та лікування, інша довідкова інформація.
Основним компонентом медичної інформації є електронна карта па�
цієнта, де зберігаються дані лікарського огляду, антропометричні ви�
міри, дані відеоконтролю, щоденник динамічного спостереження ста�
ну пацієнта, виписки та результати обстежень інших клінік, мульти�
медійні дані (рентгенограми, проби письма, фото тощо) (рис.2).
Введення даних огляду пацієнтів та результатів лікування здійсню�
ється із застосуванням зручного інтерфейсу користувача за спе�
ціально розробленими шаблонами. Це дає змогу істотно приско�
рити введення даних та допомагає дотримуватися оптимальної пос�
лідовності обстеження пацієнта (рис.2).
Для полегшення роботи лікарів програмний комплекс дає мож�
ливість автоматично генерувати виписки з історії хвороби кіль�
кома мовами із можливістю імпорту та експорту документів у різ�
ні текстові формати та застосовувати системи коригування син�
таксичних помилок із перевіркою орфографії.

ŒÒÌÓ‚ÌËÏ
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓÏ
ÏÂ‰Ë˜ÌÓø
≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ø
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Програмний комплекс надає можливість статистично обробляти
всю нагромаджену інформацію шляхом використання набору стан�
дартних статистичних форм та спеціально розробленого генерато�
ра нестандартних запитів. Для подальшої обробки дані можуть бу�
ти експортовані в електронні таблиці Microsoft Excel.

œÓ„‡ÏÌËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ì√≥ÏÌ‡ÒÚËÍ‡î
Останнім часом теорія і практика реабілітаційної медицини вису�
ває підвищені вимоги до розробки адекватних комплексів лікуваль�
ної фізкультури. Добре зарекомендував себе в реалізації цих вимог
розроблений нами ПК “Гімнастика” (“Вправи мобілізуючої гімнас�
тики в системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації”). Цей
комплекс дає змогу індивідуально добирати комплекси вправ для
лікувальної фізкультури, групувати комплекси вправ, спрямованих
на розвиток певних моторних функцій, створювати персональні про�
токоли, коригувати та зберігати їх, зручно сортувати та знаходити
потрібні вправи. Бібліотека комплексу містить понад 500 вправ,
кожна з яких представлена у вигляді відеокліпу, голосового та пись�
мового пояснення (рис.3).
Усі вправи класифіковані за трьома основними групами: вправи для
мобілізації хребта і периферичних суглобів, вправи для формуван�
ня локомоції і вертикалізації та вправи для вдосконалення рухових
функцій. Вони систематизовані відповідно до двох базових прин�
ципів мобілізуючої гімнастики системи інтенсивної нейрофізіоло�
гічної реабілітації: моделювання рухів у напрямку від центру до пе�
риферії та від пасивного � до активного, асоційованого руху.

Рис.3. Мультимедійне представлення вправ у ПК “Гімнастика”
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ПК “Гімнастика” дає змогу при заповненні показників огляду
пацієнта формувати завдання мобілізуючої гімнастики на двотиж�
невий курс інтенсивної реабілітації, а також готувати комплекси
вправ для продовження реабілітації вдома, у період між курсами
лікування. Текстова інтерпретація вправ може бути підготована
однією з трьох мов � українською, німецькою чи англійською.

ПК “Гімнастика” має можливість формувати комплекси вправ
для кожного пацієнта за двома варіантами � мультимедійному та
друкованому. Мультимедійний варіант готується у вигляді ком�
пакт�диску із записом різних комплексів вправ та додаткової дис�
кети з індивідуальними даними про пацієнта і рекомендаціями
щодо виконання тих комплексів, які були призначені лікарем. У
цьому варіанті вправи подані у вигляді озвучених відеокліпів із
детальним текстовим коментарем. У друкованому варіанті паці�
єнту готується комплекс вправ із фотографіями та текстовим по�
ясненням до них.

“ÂÎÂÏÂÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‡Ì‡Î≥ÁÛ ·≥ÓÏÂı‡Ì≥ÍË Ûı≥‚

В інституті розроблена оригінальна телеметрична система ана�
лізу біомеханіки рухів, яка базується на просторовій відеозйом�
ці з наступним математичним аналізом та побудовою тривимір�
ної моделі, що дає змогу з достатньо високою точністю дослід�
жувати рухи людини.

Комплекс складається з двох ідентичних систем захоплення, збе�
реження та відтворення повноколірного відеозображення в ре�
альному часі на базі спеціалізованих комп’ютерів, об’єднаних
між собою локальною мережею (рис.4).

Принцип роботи системи полягає в здійсненні відеозйомки з різ�
них позицій одночасно двома відеокамерами рухів пацієнта, на
тілі якого прикріплено світловідбиваючі маркери (легкі пластма�
сові півкульки, вкриті світловідбиваючою плівкою). Кількість та
місця прикріплення маркерів залежать від мети обстеження. Пе�
реважно вони прикріплюються до шкіри в місцях кісткових орі�
єнтирів тих сегментів кінцівок, рухи яких треба досліджувати. Ві�
деосигнал, який надходить із камер, оцифровується і зберігається
на жорстких дисках обидвох комп’ютерів.
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Рис. 4. Схема телеметричної системи аналізу рухів

Після закінчення зйомки програмне забезпечення автоматично
знаходить та розпізнає маркери на перших кадрах обох відеопос�
лідовностей, прослідковує їх переміщення на всіх наступних кад�
рах та відтворює тривимірну кінематичну модель руху. Рекон�
струйований таким чином рух пацієнта можна проглядати в ін�
терактивному режимі з різних позицій на моніторі комп’ютера.

У протоколі обстеження приводяться в графічній (у вигляді стан�
дартизованих графіків проекції руху на сагітальну площину) та у
цифровій формі кутові параметри досліджуваного руху.

«‚íˇÁÓÍ Á≥ Ò‚≥ÚÓ‚ËÏË ≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ÈÌÓ˛ ÏÂÂÊ‡ÏË
Внутрішня локальна інформаційна мережа Інституту проблем
медичної реабілітації зв’язана зі світовою інформаційною мере�
жею Інтернет. Це дає можливість обміну науковою інформаці�
єю з іншими користувачами та доступу до світових баз даних.

Основна інформація про центр та систему лікування репрезен�
тована на Web сторінці Інституту проблем медичної реабілітації
(http://www.reha.lviv.ua). Як показує аналіз, ця інформація
(подана англійською, німецькою та українською мовами), вик�
ликає велике зацікавлення з боку людей з різних країн світу. Зок�
рема, за останні півтора року зареєстровано понад 150 тис. за�
питів до ресурсів нашої сторінки.

!

 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬. ≤.,  ‡˜Ï‡ ¬. Œ.,  ‡˜Ï‡ Œ.Œ.

«‡ ÓÒÚ‡ÌÌ≥
Ô≥‚ÚÓ‡ ÓÍÛ
Á‡Â∫ÒÚÓ‚‡ÌÓ
ÔÓÌ‡‰ 150 ÚËÒ.
Á‡ÔËÚ≥‚
‰Ó ÂÒÛÒ≥‚
Web - ÒÚÓ≥ÌÍË
≤ÌÒÚËÚÛÚÛ



26

Рис. 5. Фрагмент Web�сторінки інституту

Працівники центру широко використовують світові бази даних.
Неоціненну допомогу надає сервер PubMed Medline Американ�
ської національної медичної бібліотеки. Контракт із Білефель�
дською науковою бібліотекою з Німеччини дає можливість ко�
ристуватися сервером Jasson, що дає змогу отримувати повні
тексти найновіших медичних публікацій.
Зв’язок із глобальною інформаційною мережею дає змогу бути
в курсі останніх досягнень світової медицини та оперативно об�
мінюватися інформацією з іншими науковими центрами Украї�
ни, Західної Європи та світу.
Таким чином, розроблена система інформаційного забезпечення
дає змогу суттєво підвищити ефективність та якість функціону�
вання всіх структурно�функціональних підрозділів Інституту проб�
лем медичної реабілітації. Завданням на перспективу ми бачимо
подальше вдосконалення вже створених та розробку нових прог�
рамних комплексів.

!

—ËÒÚÂÏ‡ ≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ÈÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌˇ

—ËÒÚÂÏ‡
≥ÌÙÓÏ‡ˆ≥ÈÌÓ„Ó
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌˇ
ÒÛÚÚ∫‚Ó Ô≥‰‚Ë˘Û∫
ÂÙÂÍÚË‚Ì≥ÒÚ¸
Ú‡ ˇÍ≥ÒÚ¸
ÙÛÌÍˆ≥ÓÌÛ‚‡ÌÌˇ
≤ÌÒÚËÚÛÚÛ
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!

œ‡‡ÏÂÚË ıÓ‰Ë Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚, ı‚ÓËı
Ì‡ ‰ËÚˇ˜ËÈ ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÈ Ô‡‡Î≥˜
 ‡˜Ï‡ Œ.Œ.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

—Ú‡ÚÚˇ ÔËÒ‚ˇ˜ÂÌ‡ ‚Ë‚˜ÂÌÌ˛ Ô‡‡ÏÂÚ≥‚ ıÓ‰Ë Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ ≥Á ‰ËÚˇ˜ËÏ
ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ. ƒÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ ·ÛÎÓ Á‰≥ÈÒÌÂÌÓ Ì‡ „ÛÔ≥ 45
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ ≥Á ƒ÷œ (‡ Ò‡ÏÂ ÒÔ‡ÒÚË˜ÌËÈ ÚÂÚ‡- ≥ ‰ËÔ‡ÂÁ), ̌ Í≥ ÔÓıÓ‰ËÎË
ÍÛÒ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ ‚ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ÈÌÓÏÛ ˆÂÌÚ≥. ◊ËÒÎÓ‚≥ Ô‡‡ÏÂÚË ıÓ-
‰Ë ‡Ì‡Î≥ÁÛ‚‡ÎËÒˇ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÚÂÎÂÏÂÚË˜ÌÓø ÒËÒÚÂÏË ‡Ì‡Î≥ÁÛ ·≥-
ÓÏÂı‡Ì≥ÍË Ûı≥‚. ¡ÛÎÓ ‚Ëˇ‚ÎÂÌÓ ≥ÒÚÓÚÌÂ ÁÌËÊÂÌÌˇ, Û ÔÓ≥‚ÌˇÌÌ≥ Á
ÌÓÏÓ˛, ‡ÏÔÎ≥ÚÛ‰Ë Ûı≥‚ Û ÍÛÎ¸¯Ó‚ÓÏÛ, ÍÓÎ≥ÌÌÓÏÛ Ú‡ „ÓÏ≥ÎÍÓ‚Ó-
ÒÚÛÔÌÂ‚ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·‡ı. ” ÔÓˆÂÒ≥ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ ÒËÒÚÂÏË ≥ÌÚÂÌÒË‚-
ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø ‚≥‰ÁÌ‡˜ÂÌÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌÓ ‰ÓÒÚÓ-
‚≥ÌÂ Á·≥Î¸¯ÂÌÌˇ ‡ÏÔÎ≥ÚÛ‰Ë Ûı≥‚ ÍÛÎ¸¯Ó‚Ó„Ó Ú‡ ÍÓÎ≥ÌÌÓ„Ó ÒÛ„ÎÓ-
·≥‚, ˘Ó ∫ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ˛ ÁÏ≥ÌÓ˛ ‚ ·≥ÓÏÂı‡Ì≥ˆ≥ ıÓ‰Ë.

Одним із завдань реабілітації пацієнтів з моторними порушенням є
формування у них правильної та ефективної ходи, адже хода є не
тільки основним актом локомоції людини, але і, безсумнівно, важ 
ливою передумовою успішної соціально побутової адаптації. Для
реабілітації надзвичайно цінною є докладна та об’єктивна інфор 
мація про переважаючі рухові стереотипи, основні моделі ходи.
Нормальна хода людини є складним моторним актом з одночасни 
ми рухами за складною траєкторією в багатьох суглобах одночас 
но, а патологічна хода з її усією різноманітністю   ще складніша. Тому
застосування простого візуального аналізу ходи є недостатнім для
повноцінного вивчення особливостей ходи пацієнтів з органічними
ураженнями НС і дитячого церебрального паралічу зокрема [1,2].
В Інституті проблем медичної реабілітації для дослідження біоме 
ханіки ходи застосовується розроблена нами телеметрична систе 
ма аналізу біомеханіки рухів (рис.1.). Основною перевагою її зас 
тосування для вивчення ходи є можливість кількісної оцінки рухів,
які відбуваються у багатьох суглобах, причому одночасно в різних
площинах, тобто аналіз цілого кінематичного ланцюга [3,4].
Наша робота була спрямована на вивчення особливостей біоме 
ханіки ходи пацієнтів зі спастичними формами ДЦП та визначення
динаміки даних показників в процесі застосування системи інтен 
сивної нейрофізіологічної реабілітації.
Для цього була обстежена група пацієнтів, які отримувули курс від 
новного лікування. Для порівняння були використані дані обсте 
ження групи здорових дітей.

ƒÎˇ
‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ
ıÓ‰Ë
Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û∫Ú¸Òˇ
ÚÂÎÂÏÂÚË˜Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‡Ì‡Î≥ÁÛ
·≥ÓÏÂı‡Ì≥ÍË
Ûı≥‚
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Рис.1. Телеметрична система аналізу біомеханіки рухів

Ã‡ÚÂ≥‡ÎË
Дослідження здійснювали на групі 45 пацієнтів (24 дівчини та 21
хлопець) віком від 6 до 14 років, які проходили курс інтенсивної ко 
рекції в інституті проблем медичної реабілітації.
Група була відібрана за такими критеріями: діагноз ДЦП, спастич 
ний тетрапарез або дипарез без попередніх ортопедичних опера 
цій, відсутність гіперкінетичного синдрому, здатність самостійно хо 
дити без допоміжних засобів (можливість пройти 100 метрів) та від 
сутність внутрішньої чи зовнішньої ротації стопи понад 50 граду 
сів. Контрольна група включала 25 здорових дітей цього ж віку без
неврологічної патології.
Усі пацієнти були обстежені двічі   перед початком курсу та напри 
кінці двотижневого курсу інтенсивної реабілітації. Курс містив бі 
омеханічну корекцію хребта, мобілізацію периферичних суглобів,
рефлексотерапію, мобілізуючу гімнастику, спеціальну систему ма 
сажу, ритмічну гімнастику, механотерапію та апітерапію.

ÃÂÚÓ‰Ë Ó·ÒÚÂÊÂÌÌˇ
Вимірювання параметрів ходи здійснювали з застосуванням теле 
метричної системи аналізу біомеханіки рухів, яка складається з двох
персональних комп’ютерів, обладнаних платами вводу відеозобра 
ження, двох відеокамер підвищеної роздільної здатності, набору па 
сивних світловідбиваючих маркерів та розробленого нами програм 
ного забезпечення.
Перед обстеженням до шкіри пацієнта в місцях кісткових орієнти 
рів прикріпляли маркери, якими слугували легкі пластмасові пів 
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кульки, спеціально вкриті світловідби 
ваючою плівкою. Кількість та місця
прикріплення маркерів залежать від ме 
ти обстеження. Для здійснення аналізу
ходи ми використовували набір із 6 мар 
керів, які прикріплювали в таких місцях:
верхні передні ості тазових кісток, вели 
кий вертлюх, латеральний надвиросток
стегнової кістки, латеральна кісточка
гомілки, п’яткова кістка (на 1 см над
площиною стопи), п’ята метатарзаль 
на кістка.
Хода пацієнта  записувалася із частотою
25 кадрів на секунду з двох положень од 
ночасно, через дві відеокамери. Рухи
кожного боку тіла досліджувалися ок 
ремо, здійснювалося по 5 записів руху
кожного боку, з яких було відібрано по
3 безартефактних записи. !

Рис. 2. Схема
розміщення маркерів

Після закінчення знімання програмне забезпечення автоматично
знаходить та розпізнає маркери на перших кадрах обох відеопослі 
довностей, прослідковує їх переміщення на всіх наступних кадрах
та реконструює тривимірну кінематичну модель руху. Схематизо 
вану ходу пацієнта можна переглядати на моніторі комп’ютера в ін 
терактивному режимі з різних точок зору.

Рис.3. Розпізнавання та прослідковування руху маркерів
телеметричною системою аналізу рухів

 ‡˜Ï‡ Œ.Œ.

œÓ„‡ÏÌÂ
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У протоколі обстеження приведено в графічній (у вигляді стан 
дартизованих графіків проекції руху на сагітальну площину) та у
цифровій формах кутові параметри руху кульшового, колінного
та гомілково ступневого суглобів із зазначенням основних по 
дій циклу ходи (перший дотик, відривання протилежної ноги від
підлоги, дотик протилежної ноги, відривання досліджуваної но 
ги та знову перший дотик).

ŒÒÌÓ‚Ì≥ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË Ú‡ øı Ó·„Ó‚ÓÂÌÌˇ
Детальне вивчення ходи групи пацієнтів дало змогу охарактери 
зувати основні особливості ходи дітей зі спастичним тетрапаре 
зом та спастичним дипарезом. Хода цих пацієнтів є схожою. Різ 
ниця полягає переважно у ступені вираженості відхилень.
У таблиці 1 приведені показники руху в кульшовому, колінному
та гомілково ступневому суглобах перед лікуванням та напри 
кінці двотижневого курсу інтенсивної нейрофізіологічної реабі 
літації, а також дані аналізу ходи групи здорових дітей (контр 
ольна група). Усі величини кутів руху наведені у градусах, кути
вимірювалися в сагітальній площині.

Табл 1. Показники аналізу ходи у пацієнтів зі спастичним
тетрапарезом та дипарезом (у градусах).

Як показали дослідження, типовими рисами ходи пацієнтів з тет 
рапарезом та дипарезом є флексія, аддукція та внутрішня рота 
ція стегон і флексія колін.
У багатьох пацієнтів виявляються вторинні порушення ходи, спря 
мовані на часткову компенсацію первинних порушень та присто 
сування до патологічної біомеханічної моделі руху. Наприклад, не 
достатній об’єм флексії коліна може спричиняти труднощі з від 
риванням стопи від підлоги в фазу перенесення. Це може бути час 
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тково компенсовано ціркумдукцією стегна або абдукцією стегна
опорної ноги з підніманням тазу з боку ноги, яка переноситься.
Ці компенсаторні моделі проявляються як вторинна патологія хо 
ди, і їх доволі складно відрізнити від первинних.
Переважно компенсаторні порушення ходи виникають у суглобах
зі збереженим волевим контролем за рухами. Враховуючи те, що
моторний контроль є кращим над м’язами тулуба та проксималь 
них відділів кінцівок, то при ДЦП тулуб, таз та стегна переважно
використовуються для таких компенсаторних змін. Важливим є при
лікуванні відділяти первинні порушення, які потребують корекції,
від вторинних “компенсаторних”, які не потрібно, і навіть шкідли 
во, коригувати. Треба мати на увазі, що нормальна хода має 5 ос 
новних важливих пріоритетів: 1) стабільність при опорі; 2) достат 
нє відривання стопи в фазі перенесення; 3) відповідне препозицію 
вання стопи в фазі перенесення; 4) адекватна довжина кроку; 5)
збереження енергії при ході [1].
Для стоп пацієнтів зі спастичними паралічами характерна валь 
гусна деформація задньої частини та супінована і відведена перед 
ня частина. Пацієнти зі спастичним тетрапарезом ходять переваж 
но на пальцях, або наступають спочатку на пальці, а вже потім опус 
каються на всю стопу. Така хода може бути спричинена справжнім
еквінусом стопи, але часто хода на пальцях обумовлена надмірною
флексією колін протягом усієї фази опори. Амлітуда рухів у гоміл 
ково ступневому суглобі в сагітальні площині у цієї групи пацієн 
тів становила 10,8±8,5 градуса, при нормі 29,4±6,9. Характерною
для цього суглоба була також істотно знижена максимальна флек 
сія, яка становила в середньому 2,2±6,5 градуса при нормі в
9,6±4,3 градуса. Результатом такої ходи на пальцях є доволі суттє 
ве зниження стабільності опори пацієнта при ході.
При порівнянні з показниками після курсу лікування можна відзна 
чити статистично недостовірне підвищення амплітуди рухів до
14,9±8,9 градуса та деяке підвищення положення максимальної
флексії стопи до 2,8±6,4.
У нормі за один цикл ходи коліно має дві хвилі флексії   при першо 
му дотику та на початку фази перенесення. Хвиля флексії при пер 
шому дотику спрямована на поглинання енергії зіткнення ноги з
площиною опори. У нормі вона становить приблизно 5 10 граду 
сів. У обстежених пацієнтів ця перша хвиля флексії була відсутня
через те, що перший дотик у них відбувався з уже надмірно зігну 
тим коліном. Друга хвиля флексії забезпечує потрібне відривання
ноги від підлоги в фазі перенесення. В обстеженої групи пацієнтів

!

 ‡˜Ï‡ Œ.Œ.
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вона становила лише 40,0±5,3 градуса, при нормі в 64,9±7,6 гра 
дуса. Обмеження флексії затруднювало відрив ноги від підлоги в
фазі перенесення, і для збереження можливості ходи у таких паці 
єнтів залучалися вторинні компенсаториних зміни з боку тазу   під 
вищення амплітуди рухів у верхньо нижньому напрямку. У цих па 
цієнтів також відзначали суттєве загальне зниження амплітуди ру 
хів в колінному суглобі до 36,1±6,2 градуса при нормі 64,3±6,2.
Обмеження цілковитого випростання коліна в кінці фази перене 
сення викликало формування короткого кроку, а неправильне по 
ложення стопи в фазі опори призводило до нестабільності опори.
При порівнянні рухів колінного суглоба у пацієнтів після курсу ре 
абілітації виявляється статистично достовірне підвищення амплі 
туди рухів (p<0,05) до 46,0±5,9 градуса, що поєднувалося з підви 
щенням кута максимальної флексії коліна до 51,1±8,7 градуса.
У фазі перенесення характерним є суттєве зменшення об’єму флек 
сії   екстензії стегна, що поєднується з аддукцією та внутрішньою
ротацією. У обстеженої групи пацієнтів амплітуда руху стегна ста 
новила 35,0±5,8 градуса при нормі 48,0±8,8. Таке зниження ам 
плітуди рухів супроводжується також підвищенням показників мак 
симальної флексії 50,0±7,3 градуса при нормі 37,8±4,5, та недос 
татньою екстензією кульшового суглоба 15,0±4,8, при нормі мі 
нус 10,2±4,4. У поєднанні з еквінусом стоп це створює труднощі
при відриванні ноги від підлоги в фазі перенесення.
При порівнянні рухів у кульшовому суглобі в обстеженій групі па 
цієнтів відзначено статистично достовірне (р<0,05) підвищення ам 
плітуди рухів до 41,1±6,2, яке супроводжувалося зниженням мак 
симального згинання до 43,6±7,6 та підвищенням кута випрямлен 
ня стегна в кінці фази опори до 2,4±3,8.

¬ËÒÌÓ‚ÍË
Таким чином, для пацієнтів зі спастичним тетрапарезом та дипаре 
зом характерною є своєрідна модель ходи зі зміненими кутовими па 
раметрами руху в усіх основних суглобах. Типовим для них є обме 
ження амплітуди рухів у кульшовому та колінному суглобах у поєд 
нанні з переважанням загального згинального положення протя 
гом усього циклу ходи. При здійсненні лікування важливо вiдрізня 
ти первинні порушення, які потребують корекції, від вторинних, які
не потрібно, і навіть шкідливо, коригувати.
У процесі застосування системи інтенсивної нейрофізіологічної ре 
абілітації відзначено статистично достовірне збільшення ампліту 
ди рухів кульшового та колінного суглобів, що, безсумнівно, є по 
зитивною зміною у біомеханіці ходи.
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ƒÂÙÓÏ‡ˆ≥ø ıÂ·Ú‡ Û Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚, ı‚Ó-
Ëı Ì‡ ÒÔ‡ÒÚË˜Ì≥ ÙÓÏË ‰ËÚˇ˜Ó„Ó
ˆÂÂ·‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‡Î≥˜Û
Ã‡„ÓÒ˛Í ≤.œ.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

” Ó·ÓÚ≥ ÔË‚Â‰ÂÌÓ ‰ÂÚ‡Î¸ÌËÈ ‡Ì‡Î≥Á ‰ÂÙÓÏ‡ˆ≥È ıÂ·Ú‡ Û ı‚ÓËı
Ì‡ ÒÔ‡ÒÚË˜Ì≥ ÙÓÏË ‰ËÚ̌ ˜Ó„Ó ̂ ÂÂ·‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‡Î≥˜Û (ƒ÷œ). ŒÔË-
Ò‡Ì‡ Á‡ÎÂÊÌ≥ÒÚ¸ Ï≥Ê ÒÚÛÔÂÌÂÏ Ô≥‰‚Ë˘ÂÌÌˇ ÏíˇÁÓ‚Ó„Ó ÚÓÌÛÒÛ Ú‡ ‚Ë-
‡ÊÂÌ≥ÒÚ˛ ‚ËÍË‚ÎÂÌ¸ ıÂ·Ú‡ Û ̂ ≥∫ø „ÛÔË ‰≥ÚÂÈ. œÓ‡Ì‡Î≥ÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ-
¯ËÂÌ≥ÒÚ¸ ≥ÁÌËı ÙÓÏ Ú‡ ÒÚÛÔÂÌ˛ ‚Ë‡ÊÂÌÓÒÚ≥ ÒÍÓÎ≥ÓÁÛ Û Ô‡ˆ≥∫Ì-
Ú≥‚ Á ≥ÁÌËÏË ÙÓÏ‡ÏË ƒ÷œ. ” ÒÚ‡ÚÚ≥ ÔË‚Â‰ÂÌ≥ Ú‡ÍÓÊ ‚≥‰‰‡ÎÂÌ≥ Â-
ÁÛÎ Ú̧‡ÚË Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ ÒËÒÚÂÏË ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡-
·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏÛ Î≥ÍÛ‚‡ÌÌ≥ ı‚ÓËı ≥Á ‰ÂÙÓÏ‡ˆ≥ˇÏË ıÂ·Ú‡.

У пацієнтів із дитячим церебральним паралічем порушення м’язо�
вого тонусу, переважання патологічних рухових стереотипів, три�
вале перебування у вимушених положеннях призводить до форму�
вання деформацій хребта та контрактур суглобів. Ці вторинні змі�
ни, будучи додатковим джерелом патологічної аферентації, ще біль�
ше спотворюють та сповільнюють моторний та психічних розвиток
дитини. Стан людського хребта, який має в собі значну кількість суг�
лобів, є основою опорно�рухового апарату і одним із визначальних
факторів прогнозу моторного розвитку хворої дитини та її соціаль�
но�побутової адаптації [3,6,7,8]. Усе це обумовлює актуальність
проблеми подальшого вивчення стану хребта у дітей із ДЦП та оцін�
ки ефективності різних методів допомоги таким пацієнтам.
У цій роботі здійснено аналіз деформацій хребта, зокрема сколіо�
зів, та вивчення їх динаміки в процесі застосування системи інтен�
сивної нейрофізіологічної реабілітації [2]. Групу хворих на спастич�
ні форми ДЦП, що складалася зі 179 осіб, ми спостерігали протя�
гом 5 років. Вік досліджуваних становив від 5 до 16 років. Усі паці�
єнти регулярно двічі на рік отримували курси інтенсивної реабілі�
тації. Здійснювалась клінічна оцінка вираженості сколіозів у дос�
ліджуваних хворих [1]. Кількісна характеристика викривлень хреб�
та при рентгенологічному дослідженні здійснювалась за методом
J.Cobb [5].
З огляду на те, що одним із основних проявів ДЦП є порушення м’язо�
вого тонусу, ми також досліджували взаємозв’язок між ступенем по�
рушення м’язового тонусу та вираженістю деформації хребта. Пору�
шення м’язового тонусу оцінювалося за трьома градаціями: підвище�
ний, високий і ригідність (за основу була взята шкала Ashworth) [4].
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Рис. 1. Залежність вираженості сколіозу від рівня м’язового
тонусу у пацієнтів зі спастичним тетрапарезом

В обстеженій групі був 121 хворий зі спастичним тетрапарезом
(рис.1), із них у 112 (92%) випадків при клініко�рентгенологічно�
му дослідженні констатовано наявність сколіозів. Серед хворих із
підвищеним тонусом м’язів у 28 дітей (59,9%) відзначалися вик�
ривлення хребта I ступеня, у 21дитини (38,2%) � ІІ ступеня. Сколі�
ози IV ступеня були відсутні.
У хворих з високим тонусом м’язів переважали сколіози II (48,9%)
та III (24,9%) ступенів, а у хворих із ригідністю м’язів переважали
викривлення III (50,0%) та IV (33,3%) ступенів, тобто, у хворих із
вираженішим ступенем підвищення м’язового тонусу відзначались
вираженіші деформації хребта.

Рис. 2. Залежність вираженості сколіозу від рівня м’язового
тонусу у пацієнтів зі спастичним парапарезом
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У 29 (90,6%) із 32 хворих зі спастичним парапарезом (рис. 2) при
клініко�рентгенологічному дослідженні виявлено деформації хреб�
та. У хворих із підвищеним м’язовим тонусом переважно діагнос�
тувався сколіоз I (50%) і II (43,8%) ступеня, із високим м’язовим
тонусом відповідно I (33,3%) і II (50%), рідше III ступенів, тобто
спостерігалась залежність між підвищенням м’язового тонусу та
ступенем викривлення хребта.

Рис. 3. Залежність вираженості сколіозу від рівня м’язового
тонусу у пацієнтів зі спастичним геміпарезом

У всіх 26 досліджуваних дітей зі спастичним геміпарезом (рис. 3) бу�
ли діагностовані викривлення хребта різного ступеня. Вираженіші
деформації відзначено при високому тонусі м’язів та ригідності. Для
цієї групи було характерним переважання С�подібного сколіозу.
Для оцінки віддалених результатів застосування СІНР пацієнтів спос�
терігали протягом 3�5 років. Приведена група пацієнтів регулярно
отримувала повторні курси лікування за СІНР, а вдома діти продов�
жували займатися відповідно до рекомендацій лікарів інституту.
Треба відзначити, що при спостереженні протягом 5 років за 112 хво�
рими зі спастичним тетрапарезом і наявними сколіозами у 46 (41,1%)
із них констатовано поліпшення клінічних і рентгенологічних показ�
ників, у 41 (36,6%) � їх стабілізацію, у 25 (22,3%) � прогресування
сколіозу. Поліпшення стану були вираженіші у хворих зі сколіозами
I�II ступеня і незначним підвищенням м’язового тонусу.
При спостереженні протягом 5 років за 29 хворими зі спастичним па�
рапарезом і наявними викривленнями хребта у 16 (55,2%) пацієнтів
було відзначено поліпшення клінічних і рентгенологічних  даних, у 8
хворих (27,6%) � стабілізацію стану, у 5 хворих (17,2%) � прогресу�
вання сколіозу. У 8 із 12 хворих зі сколіозом I ступеня, у 6 з 13 хворих зі
сколіозом II ступеня та у 2 з 4 хворих зі сколіозом III ступеня констато�
вано поліпшення клініко�рентгенологічних показників.

ƒÂÙÓÏ‡ˆ≥ø ıÂ·Ú‡ Û Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚, ı‚ÓËı Ì‡ ÒÔ‡ÒÚË˜Ì≥ ÙÓÏË ƒ÷œ
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У хворих зі спастичним геміпарезом після повторних курсів ліку�
вання у 15 (57,7%) відзначено поліпшення клінічних і рентгеноло�
гічних показників, у 7 хворих (26,9%) � їх стабілізацію, у 4 хворих
(15,4%) � прогресування сколіозу.
Таким чином, виходячи з даних спостереження за 179 хворими зі
спастичними формами ДЦП, треба відзначити, що викривлення
хребта були у всіх хворих зі спастичним геміпарезом, у 92,5% хво�
рих зі спастичним тетрапарезом і у 90,6% хворих зі спастичним па�
рапарезом. Вираженіші деформації хребта зустрічались у хворих із
більш вираженим підвищенням м’язового тонусу. У хворих зі спас�
тичним геміпарезом переважав С�подібний сколіоз, що, ймовірно,
спричинено монолатеральним ураженням кінцівок і тулуба.
При тривалому проведенні СІНР у хворих на ДЦП було досягнуто
суттєвих поліпшень стану хребта. Зокрема, у хворих зі спастичним тет�
рапарезом поліпшення досягнуто у 41,1%, стабілізацію стану хребта
у 36,6%; у хворих зі спастичним парапарезом відповідно у 55,2% і
27,6%, у хворих зі спастичним геміпарезом � у 57,7% і 26,9%.
Приведені дані вказують на доцільність застосування системи ін�
тенсивної нейрофізіологічної реабіліатції не тільки у хворих на ДЦП,
але і в комплексному лікуванні дітей зі сколіозами I�II ступеня.
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—Ú‡Ì ÍÛÎ¸¯Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·≥‚ Û Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚
Á ‰ËÚˇ˜ËÏ ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ
Ã‡„ÓÒ˛Í ≤.œ.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

—Ú‡ÚÚˇ ÔËÒ‚ˇ˜ÂÌ‡ Ó‰ÌÓÏÛ Á ‚ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌËı Ù‡ÍÚÓ≥‚ ÛÒÔ≥¯ÌÓ„Ó
ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰≥ÚÂÈ, ı‚ÓËı Ì‡ ‰ËÚˇ˜ËÈ ̂ ÂÂ·‡Î¸ÌËÈ Ô‡-
‡Î≥˜ (ƒ÷œ), - ÒÚ‡ÌÛ øı ÍÛÎ¸¯Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·≥‚. ¿‚ÚÓ ÔË‚≥‚ ‰‡Ì≥
ÍÎ≥Ì≥ÍÓ-ÂÌÚ„ÂÌÓÎÓ„≥˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ ÍÛÎ¸¯Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·≥‚ Û Ô‡-
ˆ≥∫ÌÚ≥‚ ≥Á ≥ÁÌËÏË ÙÓÏ‡ÏË ƒ÷œ Á ‡Ì‡Î≥ÁÓÏ ÒÚÛÔÂÌˇ ‚‡ÊÍÓÒÚ≥
Û‡ÊÂÌ¸ ‚≥‰ ÔÓ≥‚ÌˇÌÓ ÎÂ„ÍËı ‰ËÒÔÎ‡ÒÚË˜ÌËı ÁÏ≥Ì ‰Ó Ô≥‰‚Ë‚Ë-
ı≥‚ Ú‡ ‚Ë‚Ëı≥‚. œÓ‰‡Ì≥ ‚≥‰‰‡ÎÂÌ≥ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË ÔÓÍ‡ÁÛ˛Ú¸, ˘Ó Á‡Ò-
ÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ ÒËÒÚÂÏË ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
(—≤Õ–) Û ˆ≥∫ø „ÛÔË Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÔË ‡ÌÌ¸ÓÏÛ ÔÓ˜‡ÚÍÛ
‚≥‰ÌÓ‚ÌÓ„Ó Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ, ÁÏÂÌ¯Û∫ ËÁËÍ ÓÁ‚ËÚÍÛ „Û·Óø Ô‡ÚÓÎÓ„≥ø
ÍÛÎ¸¯Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·≥‚.

Кульшові суглоби посідають важливе місце в системі опорно�ру�
хового апарату, а їх патологія приводить до значних відхилень мо�
торного розвитку. При дитячому церебральному паралічі  порушен�
ня м’язового тонусу, наявність патологічних рефлексів, обмежен�
ня рухів є причинами затримки розвитку суглобів кінцівок, появи
гіпопластичних та диспластичних змін із наступним формуванням
характерних контрактур та деформацій [5].
За літературними даними при ДЦП підвивихи та вивихи кульшо�
вих суглобів зустрічаються у 25%�28% випадків [7], а при важких
спастичних формах вивихи стегна відзначаються у 59% пацієнтів
[6]. Ці ускладнення значно знижують ефективність реабілітації та
погіршують прогноз моторного розвитку [1,2.4]. Тому раннє вияв�
лення і своєчасна корекція патології кульшових суглобів у хворих
на ДЦП є актуальною проблемою медичної реабілітації.
Метою нашої роботи було вивчення стану кульшових суглобів у
хворих із різними формами ДЦП та оцінка динаміки їх стану в про�
цесі застосування системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілі�
тації (СІНР).
Під нашим спостереженням була група в 197 хворих віком від 3 до
12 років, які отримували лікування в Інституті проблем медичної
реабілітації. Серед них 61% були зі спастичним тетрапарезом,
16% � зі спастичним парапарезом, 13% � зі спастичним геміпаре�
зом, а 9% � з гіпотонічною формою ДЦП.

œ≥‰‚Ë‚ËıË
Ú‡ ‚Ë‚ËıË
ÒÚÂ„Ì‡ ÁÌ‡˜ÌÓ
ÁÌËÊÛ˛Ú¸
ÂÙÂÍÚË‚Ì≥ÒÚ¸
Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø Ú‡
ÔÓ„≥¯Û Ų́¸
ÔÓ„ÌÓÁ
ÏÓÚÓÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ
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За показниками клініко�рентгенологічного обстеження всі хворі бу�
ли поділені на чотири групи: 1) кульшові суглоби в межах норми;
2) диспластичні зміни суглобів без зміщення головки стегна, понад
дві третини якої покрито вертлужною впадиною; 3) підвивих стег�
на, третина головки стегна покрита вертлужною впадиною; 4) ви�
вих стегна.
Зі 121 обстеженого хворого зі спастичним тетрапарезом кульшові
суглоби були в межах норми у 16 дітей, тобто у 13% (табл.1). Дис�
пластичні зміни було виявлено в 54 (45%) хворих, підвивихи � в 22
випадках (однобічний � 18, двобічний � 4), вивих стегна � у 14, по�
єднання підвивиху та вивиху було діагностовано в 15 хворих. Зага�
лом підвивихи та вивихи стегна у цій групі було діагностовано у 51
хворого (42%).

Табл.1. Стан кульшових суглобів у обстеженої групи пацієнтів

У хворих зі спастичним парапарезом кульшові суглоби були в межах
норми у 9 дітей (28%). Диспластичні зміни виявлено в 15 випадках
(47%) (в одному кульшовому суглобі у 7, в обох суглобах у 8); підви�
вихи виявлено в 5 дітей (однобічний � в 4, двобічний � в 1); однобіч�
ний вивих стегна відзначено у 2 дітей, а двобічний � в одного хворого.
Загалом у групі хворих зі спастичним парапарезом підвивихи та ви�
вихи стегна були діагностовані у 8 випадках, що становить 25%.
У хворих зі спастичним геміпарезом кульшові суглоби в межах норми
були у 7 дітей (27%).  Диспластичні зміни виявлено у 16 хворих (на
ураженому боці в 11, в обох суглобах у 5 дітей), підвивихи виявлено у
2 дітей на ураженому боці, а вивих � тільки в однієї дитини. При цьому
патологічні зміни відзначалися переважно на ураженому боці.

Õ‡È˜‡ÒÚ≥¯Â
Ô≥‰‚Ë‚ËıË Ú‡
‚Ë‚ËıË ÒÚÂ„Ì‡
‰≥‡„ÌÓÒÚÛ‚‡ÎËÒˇ
Û Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ Á≥
ÒÔ‡ÒÚË˜ÌËÏ
ÚÂÚ‡Ô‡ÂÁÓÏ
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При клініко�рентгенологічному обстеженні хворих із гіпотонічною
формою були виявлені ознаки диспластичних змін одного кульшо�
вого суглоба у 4 дітей, обох суглобів � у 10. У одної дитини діагнос�
тований підвивих стегна на одному боці та диспластичні зміни з про�
тилежного боку, у одного хворого � поєднання підвивиху та вивиху
стегна. У трьох дітей рентгенологічна картина була в межах норми.
Усі пацієнти отримували двічі на рік курс лікування за системою ін�
тенсивної нейрофізіологічної реабілітації, а вдома продовжували
займатися згідно з рекомендаціями лікарів інституту.
Дослідженнями останніх років показано, що застосування СІНР по�
ряд із нормалізацією м’язового тонусу поліпшує також нейрорегу�
ляторні процеси та трофіку тканин [4,5], що створює сприятливі
умови для кращого формування суглобів кінцівок у хворих на ДЦП.
Тому особлива увага нашого дослідження була приділена вивченню
результатів тривалого застосування СІНР, зокрема, вивченню дина�
міки стану пацієнтів із диспластичними змінами кульшових суглобів,
адже саме ці зміни є визначальним фактором у формуванні в подаль�
шому підвивихів та вивихів стегна. Групу хворих із диспластичними
змінами кульшових суглобів, які двічі на рік здійснювали курс інтен�
сивної реабілітації за СІНР, ми спостерігали протягом 4�6 років.
Серед 54 дітей зі спастичним тетрапарезом та діагностованими дис�
пластичними змінами у 32 (59,2%) хворих віком до 6 років у про�
цесі тривалої реабілітації відзначалось поліпшення клінічних та рен�
тгенологічних характеристик стану кульшових суглобів (значно
збільшилося розведення стегон, зменшилась внутрішня ротація та
латеропозиція стегон, поліпшилась конгруентність співвідношен�
ня головки стегна та вертлужної впадини та зменшився ацетабу�
лярний індекс). У двох дітей із високим м’язовим тонусом віком 7
та 9 років сформувався підвивих, а у однієї семирічного дитини �
вивих стегна. У решти 19 хворих старшого віку з диспластичними
порушеннями відзначена стабілізація клінічного та рентгенологіч�
ного стану кульшових суглобів.
У процесі катамнестичного спостереження протягом 4 років за хво�
рими зі спастичним парапарезом та геміпарезом і дисплазією куль�
шових суглобів відзначено поліпшення клініко�рентгенологічних
даних відповідно в 66,6% і 56,2%, в інших дітей не відзначено по�
гіршень рентгенологічного стану кульшових суглобів.
Із 14 хворих із гіпотонічною формою ДЦП з наявними диспластич�
ними змінами кульшових суглобів за чотири роки спостереження
тільки в однієї дитини сформувався підвивих стегна, а в інших ви�

—Ú‡Ì ÍÛÎ¸¯Ó‚Ëı ÒÛ„ÎÓ·≥‚ Û Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ Á ‰ËÚˇ˜ËÏ ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ
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падках відзначено стабілізацію клінічних та рентгенологічних по�
казників стану суглобів.
Таким чином, у більшості пацієнтів із різними формами ДЦП спос�
терігається різного ступеня вираженості патологія кульшових суг�
лобів. Груба патологія кульшових суглобів частіше зустрічається у
пацієнтів зі спастичним тетрапарезом. У хворих із гіпотонічною фор�
мою виявлено значно меншу кількість вивихів та підвивихів стегна
у порівнянні зі спастичними формами ДЦП. Дані дослідження по�
казують, що застосування СІНР у комплексному лікуванні пацієн�
тів з ДЦП, особливо раннього віку, зменшує ризик розвитку в них
грубої патології кульшових суглобів на фоні їх диспластичних змін.
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 ‡Ú‡ÏÌÂÒÚË˜Ì‡ Óˆ≥ÌÍ‡ ÙÛÌÍˆ≥ø ÍËÒÚ≥
‰≥ÚÂÈ, ı‚ÓËı Ì‡ ‰ËÚˇ˜ËÈ ˆÂÂ·‡Î¸-
ÌËÈ Ô‡‡Î≥˜
¬ÓÎÓ¯ËÌ ¡.ƒ.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

” ÒÚ‡ÚÚ≥ ÔË‚Â‰ÂÌÓ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË ‚Ë‚˜ÂÌÌˇ ı‡Ô‡Î¸ÌÓø ÙÛÌÍˆ≥ø ÍËÒÚ≥ Û
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ ≥Á ‰ËÚˇ˜ËÏ ̂ ÂÂ·‡Î¸ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ, ÔÓ‡Ì‡Î≥ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Ë-
Ì‡Ï≥Í‡ ÁÏ≥Ì Û ÔÓˆÂÒ≥ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ ÒËÒÚÂÏË ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥-
Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø. ” Ó·ÓÚ≥ Á‡ÒÚÓÒÓ‚‡ÌÓ ÏÓ‰ËÙ≥ÍÓ‚‡ÌÛ ‡‚ÚÓ-
ÓÏ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ Óˆ≥ÌÍË ‚ÓÒ¸ÏË ÚËÔ≥‚ Á‡ıÓÔÎÂÌ¸ ≥ÁÌËı ÔÂ‰ÏÂÚ≥‚ Û-
ÍÓ˛ Á‡ C.Sollerman. ¬Ë‚˜‡Î‡Òˇ ‰ËÌ‡Ï≥Í‡ ı‡Ô‡Î¸ÌÓø ÙÛÌÍˆ≥ø ÍËÒÚÂÈ
ÔÓÚˇ„ÓÏ ˜ÓÚË¸Óı ÔÓÒÎ≥‰Ó‚ÌËı ÔÂ≥Ó‰≥‚ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø: ÍÛÒÛ ≥ÌÚÂÌ-
ÒË‚ÌÓø ÍÓÂÍˆ≥ø, ÔÂ≥Ó‰Û ÒÚ‡·≥Î≥Á‡ˆ≥ø ≥ ÔÓÚÂÌˆ≥˛‚‡ÌÌˇ ÂÙÂÍÚÛ, Ì‡Ò-
ÚÛÔÌÓ„Ó ÍÛÒÛ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÍÓÂÍˆ≥ø Ú‡ Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÔÂ≥Ó‰Û ÒÚ‡·≥Î≥-
Á‡ˆ≥ø ≥ ÔÓÚÂÌˆ≥˛‚‡ÌÌˇ ÂÙÂÍÚÛ. –ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË Ó·ÒÚÂÊÂÌ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˘Ó
Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ Á‡ ÒËÒÚÂÏÓ˛ ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡-
ˆ≥ø Á‡·ÂÁÔÂ˜Û∫ ÒÚ≥ÈÍÂ ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ı‡Ô‡Î¸ÌÓø ÙÛÌÍˆ≥ø ÍËÒÚ≥.

Відновлення функцій руки і кисті є одним з важливих завдань ме�
дичної та соціальної реабілітації. Нині є чимало хірургічних та кон�
сервативних методик реабілітації функцій руки та кисті [3,4,5,9,10].
Однією з найперспективніших у цьому напрямку є система інтен�
сивної нейрофізіологічної реабілітації [2,7].
Найчастішими рухами рук і кисті в повсякденному житті є “схоп�
лення предмета + дія + випускання предмета” [6]. У дітей з ДЦП,
страждають усі три складники. Нами для дослідження взято пер�
ший – функцію хапання кисті.
Метою цієї роботи було виявлення змін хапальної функції кисті в
процесі реабілітації дітей, хворих на ДЦП, за системою інтенсив�
ної нейрофізіологічної реабілітації.
Групу пацієнтів було дібрано відповідно до таких критеріїв:
� Діагноз: Дитячий церебральний параліч (різні форми).
� Достатній рівень інтелекту для розуміння завдань, які треба
  виконати.
� Вік, при якому в основному сформована хапальна функція
   (понад 4 роки).
Обирали пацієнтів, які пройшли щонайменше 3 курси відновного
лікування в інституті проблем медичної реабілітації. Їх обстежу�
вали на початку та наприкінці кожного двохтижневого курсу ін�
тенсивної реабілітації.
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Обстеження проведено на групі з 53 дітей (дівчата 29 (55 %), хлопці
24 (45 %)) віком від 4�х до 16�ти років, хворих на різні форми ДЦП.
Із них із синдромом спастичного тетрапарезу � 39 (73,6%), із син�
дромом спастичного трипарезу � 3 (5,7%), синдромом спастичного
геміпарезу � 5 (9,4 %), дискінетичним синдромом � 2 (3,8%), син�
дромом гіпотонічного тетрапарезу � 4 (7,5%).
Усі пацієнти отримували лікування за системою інтенсивної ней�
рофізіологічної реабілітації, яка складається з почергових двохтиж�
невих курсів інтенсивної корекції в реабілітаційному центрі та 6�
12�місячних періодів стабілізації і потенціювання ефекту в домаш�
ніх умовах [2,7]. Мультимодальний вплив СІНР на патогенетичні
ланки дитячого церебрального паралічу містить біомеханічну ко�
рекцію хребта за методикою В.І. Козявкіна, мобілізацію перифе�
ричних суглобів, рефлексотерапію, мобілізуючу гімнастику, спеці�
альну систему масажу, ритмічну гімнастику, механо� та апітерапію.
Для оцінки ми застосовували модифіковану нами методику обсте�
ження захоплення предметів за C.Sollerman [8]. Досліджувались
на обох руках такі види хапання: щипкове захоплення (двопальце�
вий щипок, захоплення ключа, трипальцевий щипок, п’ятипальце�
вий щипок) та долонне захоплення (діагональне, поперечне, сфе�
ричне та площинне захоплення) (рис.1).

      

      

Рис. 1. Модифікована методика обстеження функції кисті
з предметами за C. Sollerman
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В основі цієї методики закладена бальна система оцінки можливості
восьми захоплень різних предметів: 1 � нормальне, швидке захоп�
лення, 2 � тривале (понад 1 хв.), або неправильне захоплення , 3 �
неможливе захоплення. Оцінювалась динаміка хапальної функції
кистей протягом чотирьох послідовних періодів: курсу інтенсивної
корекції, періоду стабілізації і потенціювання ефекту, наступного
курсу інтенсивної корекції, наступного періоду стабілізації і потен�
ціювання ефекту [1].

ŒÚËÏ‡Ì≥ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË
Протягом 1�го курсу інтенсивної корекції відбувається поліпшен�
ня, в основному, всіх видів захоплення, як щипкового, так і долон�
ного (рис.2 А). Поліпшення та значне поліпшення спостерігалося
в діапазоні від 15,1% хворих (площинне захоплення) до 37,7% (по�
перечне захоплення). Погіршення функцій три�, п’ятипальцевого
та площинних захоплень спостерігалося лише в одного пацієнта.

Рис.2. Динаміка хапальної функції кисті в процесі реабілітації
за СІНР. А . після першого курсу інтенсивної корекції; Б . після
першого періоду стабілізації та потенціювання ефекту; В . після
другого курсу інтенсивної корекції; Г . після другого періоду
стабілізації та потенціювання ефекту
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За період стабілізації та потенціювання ефекту не тільки не зни�
жується ефект, досягнутий протягом курсу інтенсивної корек�
ції, але й потенціюється (рис. 2 Б). Причому важливим є те, що
в цей час виявлена значна позитивна динаміка відновлення тон�
ких видів хапання предметів. Поліпшення та значне поліпшен�
ня двопальцевого щипка спостерігалось у 24,5%, трипальцевого
щипка � в 17%, п’ятипальцевого щипка � в 11,2%, захоплення
ключа � у 20,8% хворих. Поліпшення в 15% пацієнтів площин�
ного захоплення, очевидно, вказує на поліпшення супінаторної
функції передпліччя. Погіршання у двох пацієнтів деяких видів
хапання ми пов’язуємо з перенесеними за цей період захворю�
ваннями (гостра пневмонія та грип із високою температурою),
причому насамперед у них погіршились точні види захоплення
(три� та п’ятипальцевий щипок).

Протягом другого курсу інтенсивної корекції спостерігається по�
дальше поліпшення практично всіх видів хапання, однак кіль�
кість пацієнтів із поліпшенням та значним поліпшенням дещо
менша, у порівнянні з першим курсом інтенсивної корекції
(рис. 2 В). Поліпшення та значне поліпшення спостерігалося в
діапазоні від 9,4% хворих (площинне захоплення) до 22,7% (ді�
агональне захоплення). Погіршання площинного захоплення бу�
ло виявлено в одного пацієнта, який під час курсу реабілітації
переніс простудне захворювання.

У наступний період стабілізації та потенціювання ефекту знову
спостерігається поліпшення, особливо тонких (щипкових) ви�
дів хапання (рис. 2 Г). Поліпшення та значне поліпшення дво�
пальцевого щипка спостерігалося в 18,9%, трипальцевого щип�
ка � в 11,2%, п’ятипальцевого щипка � в 9,4%, захоплення клю�
ча � в 17% хворих. Одиничний випадок погіршання п’ятипаль�
цевого щипка пов’язаний, очевидно, з перенесеними частими за�
гостреннями хронічного бронхіту.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що піс�
ля кожного курсу інтенсивної корекції, як правило, поліпшують�
ся всі види хапання. Протягом періоду стабілізації і потенцію�
вання ефекту поліпшуються, в основному, тонкі (щипкові) види
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хапання. Проведення реабілітації за системою інтенсивної ней�
рофізіологічної реабілітації дає стійке поліпшення хапальної фун�
кції кисті. Одиничні випадки погіршання, в основному точних видів
захоплення, пов’язані або з перенесеними гострими захворюван�
нями, або з частими загостреннями хронічних захворювань під час
реабілітації.
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Серед багатьох проблем сучасної медицини особливе місце посі�
дає проблема дітей з обмеженими можливостями. Кількість їх зрос�
тає із року в рік, і це пов’язане з погіршенням стану здоров’я вагіт�
них жінок, збільшенням частоти патологічного перебігу вагітності
та пологів, несприятливою екологічною ситуацією і, певною мірою,
з застосуванням новітніх технологій, які надають можливість ви�
ходжувати немовлят із дуже малою масою тіла та дітей з важкою
патологією. В структурі причин дитячої інвалідності провідну роль
відіграє патологія нервової системи, зокрема дитячий церебраль�
ний параліч із притаманною йому складною гамою неврологічних,
ортопедичних та соматичних проявів [4, 9].
Відомо, що функція дихання тісно пов’язана з роботою централь�
них регуляторних механізмів, станом повітряпровідних шляхів і аль�
веолярного апарату, кістково�м’язового каркасу грудної клітки і
плеври, дихальних м’язів, малого кола кровообігу, і тільки їх зла�
годжена взаємодія забезпечує ефективне дихання, а порушення на�
віть однієї з цих структур призводить до розвитку недостатності зов�
нішнього дихання [1, 2, 13]. Саме ці всі складові значно змінюють�
ся при дитячому церебральному паралічі і можуть призводити до
респіраторних порушень (рис.1). З іншого боку, неадекватність ди�
хання, пов’язані з цим зміни газообміну, гіпоксія, можуть погіршу�
вати при ДЦП умови діяльності центральної нервової системи
(ЦНС), серцево�судинної та інших систем організму.
У пацієнтів із ДЦП поряд із порушенням м’язового тонуса, контр�
олю за рухами, контрактурами суглобів та деформаціями хребта час�
то відзначаються схильність до тахіпное, яка зростає при фізично�
му навантаженні, порушення ФЗД з розвитком прихованої або яв�
ної дихальної недостатності [10].
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Рис. 1. Деформація хребта та грудної клітки у хворого на ДЦП

Для вивчення форми вентиляційної недостатності, порушень зов�
нішнього дихання у пацієнтів із ДЦП та визначення їх динаміки в
процесі застосування системи інтенсивної нейрофізіологічної реа�
білітації (СІНР) ми здійснили детальне обстеження 150 хворих на
дитячий церебральний параліч (42% пацієнтів жіночої та 58% чо�
ловічої статі) перед і після двотижневого курсу інтенсивної нейро�
фізіологічної реабілітації. За формою ДЦП хворі розподілялися так:
зі спастичним тетрапарезом � 47%, спастичним парапарезом � 27%,
спастичним геміпарезом � 26%. За ступенем моторного розвитку,
згідно з класифікацією, розробленою в Інституті проблем медичної
реабілітації, в стадії самостійної патологічної ходи перебувало 63%
пацієнтів, у стадії ходи з допоміжними засобами � 16%, у стадії сі�
дання � 14%, у стадії повзання � 5%, у стадії лежання � 2% хворих.
За віком: від 7 до 14 років � 56 осіб, від 14 до 18 років � 94 особи.
Вивчення ФЗД здійснювали методом спірографії з використанням
комп’ютеризованого апарату Vicatest P2 фірми Hellige. Визнача�
лися статичні та динамічні легеневі об’єми, що давало змогу діаг�
ностувати обструктивний і рестриктивний компоненти вентиляцій�
ної недостатності [6, 8, 15].
За нашими даними для всіх пацієнтів характерним було зменшен�
ня усіх показників ФЗД у порівнянні з показниками ФЗД здорових
людей (рис.2). Зокрема, аналізуючи статичні легеневі об’єми, ми
встановили, що життєва ємкість легенів (ЖЄЛ), яка характеризує
переважно рестриктивні зміни, в фазі інспірації знижена у всіх па�
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цієнтів. Значні зміни (30�50% від норми) спостерігаються майже у
половини пацієнтів (49%) у фазі інспірації і у 44% у фазі експіра�
ції. Найчастіше це мало місце в групі хворих на тетрапарез (59%).
Форсована ЖЄЛ (ФЖЄЛ) показує значні зміни у більшої кількості
пацієнтів як у фазі інспірації, так і у фазі експірації, відповідно, у
76% і 64% хворих. Можна робити висновок про рестриктивний тип
вентиляційних порушень у хворих ДЦП і про більше функціональ�
не навантаження на інспіраторні м’язи, ніж на експіраторні.

Рис. 2. Порушення статичних дихальних об’ємів

ЖЄЛ знижується в міру прогресування рестриктивної патології.
ЖЄЛ буває значно більшою за ФЖЄЛ у хворих з обструкцією ди�
хальних шляхів [5, 11, 12].
Для характеристики динамічних легеневих об’ємів ми застосовували
показники максимальної вентиляції легенів (МВЛ), життєвої єм�
кості легенів за 1сек.(ЖЄЛ/сек), тесту Тіфно і швидкостей про�
ходження 25�75% ЖЄЛ (ШП 25�75%ЖЄЛ). Показник макси�
мальної вентиляції легенів був помірно зниженим при всіх формах
ДЦП і становив 51�60% від норми у 45% пацієнтів. Це частіше
спостерігалося у хворих з геміпаретичною формою (у 59%), ніж у
хворих на тетрапарез і парапарез (відповідно 45% і 45%). У 36%
пацієнтів відзначено зниження МВЛ на 30�50% від норми без сут�
тєвої відмінності щодо форм захворювання. Виходячи з цього, мож�
на припустити, що резервні можливості ФЗД у хворих на ДЦП зни�
жені або мінімальні, особливо у хворих із тетрапарезом, а відтак
ослаблена дихальна мускулатура і її витривалість (табл. 1).
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Табл. 1.  Динамічні легеневі об’єми у хворих на ДЦП

Показники ЖЄЛ за 1сек і результати тесту Тіфно в обстеженій групі
пацієнтів відповідали нормальним рівням (понад 75%) у 84% хво�
рих без суттєвої відмінності по підгрупах, що свідчить про нормаль�
ний опір бронхів плину повітря.
Швидкості проходження 25�75% ЖЄЛ репрезентують функцію
бронхів і становлять в нормі понад 70% [14].
У обстеженій  групі пацієнтів ці показники були в межах норми лише
при проходженні 25% ЖЄЛ. При проходженні 50% експіраторно�
го потоку домінувало зниження швидкості до 51�60% від норми у 90%
пацієнтів, переважно у хворих на тетрапарез (94%), і менше при ге�
міпарезі (87% пацієнтів) і парапарезі (85% хворих) (табл. 1).
Швидкість експіраторного потоку 75% ЖЄЛ у 92% пацієнтів ви�
явилася зниженою до 30�50% норми не залежно від форми ДЦП.
Отримані дані дали змогу виявити помірні порушення бронхіаль�
ної прохідності, особливо у периферичних відділах бронхо�легене�
вої системи, а відтак судити про недостатню роботу дихальних м’язів
грудної клітки і гладких м’язів, особливо дрібних бронхів.
Швидкість зміни об’єму легенів лише на початку видиху залежить від
зусиль дихальної мускулатури (приблизно 25�30% об’єму форсова�
ного видиху), в подальшому вона визначається механічними власти�
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востями паренхіми легень і мало залежить від змін внутрішньогрудно�
го тиску. При хронічних обструктивних захворюваннях легенів і астмі
об’ємні швидкості на видиху знижуються (бронхоспазм, густий секрет
при бронхіті, зниження еластичності при емфіземі), при стійкій фіксо�
ваній обструкції вони одинакові на видиху і на вдиху [3, 15].
Форма діаграми “потік�об’єм” відображає стан легеневих об’ємів і
дихальних шляхів протягом усього дихального циклу [14]. Для хво�
рих ДЦП характерні низькі цифри показника потік�об’єм при фор�
сованому вдиху і видиху і характер кривої вказує на рестриктивний
тип вентиляційних порушень.
Наші дослідження свідчать про значні зміни ФЗД у хворих на ДЦП,
особливо з проявами спастичного тетрапарезу. Вони найяскраві�
ше проявляються в фазі інспірації, мають у своїй основі рестрик�
тивні порушення, які сповільнюють проходження повітря по брон�
хах і призводять до обструктивних змін і порушення газообміну.
Після лікування за СІНР зменшилася кількість хворих із важкими
змінами ФЗД як у фазі інспірації, так і в фазі експірації (рис. 4).

Рис.4.  Динаміка стану грубих порушень ФЗД у хворих на ДЦП

Поліпшилися статичні легеневі об’єми: серед пацієнтів зросла кіль�
кість тих, які мають незначні зміни ЖЄЛ (з 16% до 41%) та змен�
шилася група з важкими змінами � з 49% до 27% на фазі інспірації
і, відповідно, з 44% до 9% та з 35% до 56% у фазі експірації. ЖЄЛ
збільшилася у пацієнтів з тетрапарезом, парапарезом, геміпарезом
як у фазі інспірації, так і в фазі експірації. Аналогічну тенденцію з
іще кращими показниками відзначено при аналізі ФЖЄЛ (змен�
шення кількості пацієнтів із важкими змінами і збільшення з лег�
кими) з 76% до 30% і з 11% до 25% у фазі інспіраціії та з 64% до
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20% і з 14% до 35% у фазі експірації. Майже вдвічі зросла ФЖЄЛ
як у фазі інспірації, так і в фазі експірації у пацієнтів усіх трьох груп.
Динамічні легеневі об’єми поліпшилися у всіх хворих на ДЦП. Мак�
симальна вентиляція легенів зросла до 61�80% від норми у 47%
пацієнтів (до лікування 19%), у 3 рази зменшилася кількість паці�
єнтів з низькою МВЛ.
Швидкість проходження 25% ЖЄЛ нормалізувалася цілком в усіх
пацієнтів, поліпшилося проходження 50% ЖЄЛ у 12 разів (з 4%
до 50% хворих з 61�80% від норми) і у 18 разів при проходженні
75% ЖЄЛ. Разом з тим значно зменшилася кількість хворих із важ�
кими розладами: з 6% до 2% 50% ЖЄЛ і з 92% до 19% 75% ЖЄЛ.
Показники швидкості проходження 25�75% ЖЄЛ у процесі реа�
білітаційного лікування нормалізувалися і зберігалися стабільни�
ми при проходженні як 25% ЖЄЛ, так і 50%�75% ЖЄЛ у всіх об�
стежених хворих.
Під впливом лікування змінилася діаграма кривої потік�об’єм. По�
ліпшилися не тільки окремі показники ФЗД, але й стан як легене�
вих об’ємів, так і дихальних шляхів протягом усього дихального ак�
ту, що чітко видно на діаграмі.

 

Рис. 3.  Діаграма кривої потік*об’єм перед та після лікування
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Отже ФЗД у хворих на ДЦП, особливо з явищами тетрапарезу, ха�
рактеризується значними змінами (30�50% норми). Вони найяскра�
віше проявляються в фазі інспірації у вигляді зменшення життєвої
та форсованої життєвої ємкості легень відповідно у 84% і 98% хво�
рих, показника максимальної вентиляції легень � у 81% пацієнтів,
швидкості проходження 75% ЖЄЛ � у 98% хворих. B основі лежать
рестриктивні порушення, які зменшують статичні об’єми, сповіль�
нюють динамічні об’єми і призводять до обструктивних змін.
У процесі лікування за СІНР завдяки зменшенню патологічної іри�
тації, поліпшення пропріоцепції, руйнування патологічних зв’язків
відбувається зниження м’язового тонусу не тільки в кінцівках, але й
у м’язах грудної клітки. Поряд із цим збільшується рухливість хреб�
та, грудної клітки та її екскурсії при диханні. Вищенаведене обумов�
лює поліпшення функції дихальної системи і зменшення проявів не
тільки явної, але і прихованої дихальної недостатності. Здійснене дос�
лідження свідчить про позитивний вплив СІНР на функцію зовніш�
нього дихання у хворих на ДЦП. При функціональних змінах дихан�
ня, які проявляються рестриктивними і обструктивними порушен�
нями, СІНР може бути застосована як метод лікування для зменшен�
ня енергетичної вартості вентиляції при інших хронічних захворю�
ваннях як нервової системи, так і органів дихання.
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Більшість дослідників проблем дитячих церебральних паралічів ак�
центують свою увагу на вивченні рухових розладів у хворих  і, на
нашу думку, недостатньо враховують те, що порушення моторики є
лише одним із багатьох проявів цієї хвороби. За літературними да�
ними у 60�88% таких хворих відзначаються розлади вегетативної
нервової системи, які, на жаль, вивчені ще недостатньо [1,3,8]. І
значення цих порушень для ефективної реабілітації та повноцінної
адаптації до щоденного життя не можна недооцінювати.
Дослідженнями останніх років було показано, що застосування сис�
теми інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації при лікування хво�
рих із ДЦП, крім суттєвого поліпшення в руховій сфері, дає змогу
досягти значних поліпшень інших функцій та систем організму � сер�
цево�судинної, дихальної та ін. [4,6] Описано цілу низку феноме�
нів, які характеризують позитивні зміни вегетативної регуляції у цих
хворих у процесі лікування [7].
Тому завданням нашого дослідження було вивчення стану вегета�
тивної нервової системи у пацієнтів із дитячим церебральним па�
ралічем та оцінка її динаміки в процесі застосування системи інтен�
сивної нейрофізіологічної реабілітації.
Нами обстежено 76 хворих із діагнозом дитячого церебрального па�
ралічу з синдромом спастичного тетрапарезу з перевагою нижніх
кінцівок. Вік досліджуваних � від 4 до 12 років. 72 пацієнти були в
стадії самостійної ходи, а 4 � в стадії ходи з допоміжними засобами.
Як нормативні дані використовувалися результати обстеження гру�
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пи 16 дітей аналогічного віку. Пацієнти були обстежені двічі: перед
початком лікування і наприкінці двотижневого курсу інтенсивної
нейрофізіологічної реабілітації.
Усім пацієнтам здійснювали клініко�неврологічне обстеження. Для
кількісного визначення стану симпатичної та парасимпатичної нерво�
вої системи ми використовували шкалу, розроблену проф. Ю.Л. Ку�
рако [5]. Шкала складається з 24 показників, за якими вираховується
співвідношення тонусу симпатичної і парасимпатичної нервової сис�
теми. При результатах від 100/0 до 60/40 стан пацієнта трактується
як симпатикотонія, від 59/41 до 41/59 � як еутонія, а при співвідно�
шенні від 40/60 до 0/100 � як ваготонія.
Для електрофізіологічного дослідження вегетативного тонусу та ве�
гетативної реактивності  нами використовувався метод кардіоінтер�
валографії [2]. Дослідження варіабельності серцевого ритму здій�
снювали за допомогою приладу “Пульсометр”. Здійснювалася ре�
єстрація 300 пульсових хвиль у спокої в горизонтальному положенні
тіла пацієнта та при нахиленні кушетки на кут 45 градусів (ортос�
татична проба).
У своїй роботі ми дотримувалися стандартів ручного та автомати�
зованого аналізу ритму серця, розроблених у 1996 році на спільно�
му засіданні Європейської та Північноамериканської кардіологіч�
них асоціацій [10]. Ми застосовували також спектральний аналіз
частоти серцевих скорочень.
У спектрі серцевого ритму людини присутні три основні складники
або піки [9,10]. Перший формується повільними хвилями з періо�
дом від 25 до 5,5 хвилин у частотному діапазоні від 0,003 до 0,04 Гц.
За прийнятими стандартами він одержав назву “дуже низькочас�
тотний складник” (Very Low Frequency�VLF). Його основна часто�
та міститься в діапазоні 0,01 Гц. Наступним у діапазоні є низько�
частотний складник (Low Frequency�LF), пов’язаний із повільни�
ми коливаннями тривалістю 10 секунд (0,04�0,15 Гц). І, нарешті,
високочастотний (High Frequency�HF) складник, який формуєть�
ся дихальними хвилями в діапазоні 0,15�0,4 Гц. За формування HF�
компоненти відповідальна еферентна вагальна активність. Це бу�
ло доведено в клінічних та експериментальних дослідженнях з елек�
тричним подразненням вагуса, блокадою мускаринових рецепто�
рів та ваготомією. Дискусійною є природа LF�компоненти, яка, на
думку одних авторів, є маркером симпатичних впливів, а, на думку
інших, забезпечується впливом як симпатичних, так і вагальних ме�
ханізмів регуляції серцевого ритму. Розподіл потужності та основ�
на частота LF i HF не фіксовані та можуть змінюватися внаслідок
симпатичних та парасимпатичних модуляцій.
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Потужність VLF у діапазоні до 0,01 Гц відображає ступінь акти�
вації церебральних ерготропних структур. Вимірювання VLF, LF
та HF�компонентів здійснюється в абсолютних одиницях потуж�
ності (мс2/гц), а LF та HF � ще і відносних одиницях, які пред�
ставляють процентний вклад кожного коливального складника
в загальну потужність спектру, з якої попередньо відрахована по�
тужність VLF�компоненти.
Для аналізу даних кардіоінтервалографії були відібрані такі по�
казники: VLF � дуже низькочастотна складова, LF � низькочас�
тотна, HF � високочастотна компонента, сумарна спектральна
потужність та відношення LF/HF.
При клініко�неврологічному обстеженні у 54 пацієнтів (71,1%)
виявлено різного ступеня вираженості вегетативні зміни. Серед
скарг стосовно вегетативної нервової системи переважали: сли�
нотеча � у 36 (47,3%) хворих, відчуття холоду в стопах � у 43
(56,5%) хворих, пітливість � у 37 (48,7%) хворих, схильність до
тахікардії � у 32 (42,1%) випадків, часті втрати свідомості � у 16
(21%) пацієнтів.
У клінічній картині було виявлено розширення зіниць у 14
(18,4%) пацієнтів, звуження їх � у 24 (31,6%) випадках, гіпер�
салівація � у 36 (47,3%) хворих, сухість у роті � у 17 (22,3%) хво�
рих, акроціаноз � у 23 (30,2%) хворих, гіпергідроз дистальних
відділів кінцівок виявлено у 26 (34,2%) хворих, зниження тем�
ператури в дистальних відділах кінцівок � у 19 (25%) хворих. Зни�
жена вага тіла спостерігалась у 29 (38,1%) дітей, надмірна � у
23 (30,2%) хворих дітей. Червоний розлитий дермографізм спос�
терігався у 18 (23,6%) хворих, білий � у 34 (44,7%) хворих. Бо�
лючість вегетативних точок та проекції шийних симпатичних вуз�
лів у 46 (60,5%) хворих.
Результати обстеження з застосуванням шкали кількісного виз�
начення вегетативного тонусу показали, що лише у 34,2% об�
стежених відзначено еутонію, що майже вдвічі менше, ніж у здо�
рових дітей відповідного віку � 65%. У 37% хворих виявлено пе�
реважання впливів симпатичної нервової системи, що значно
частіше, ніж у здорових, � 19%. У 28,8% хворих переважала ва�
готонія (у здорових � у 16%).
Для детальнішого вивчення стану вегетативної нервової систе�
ми 16 хворим здійснювали спектральний аналіз варіабельності
серцевого ритму (табл. 1). У всіх них відзначалося переважання
симпатико�тонічних впливів.
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Табл.1. Показники спектральної потужності варіабельності
серцевого ритму обстеженої групи пацієнтів

Приведені дані варіабельності серцевого ритму вказують на доволі
виражені порушення як стану вегетативної нервової системи в спо�
кої, так і її реактивності при ортостатичній пробі у обстеженої групи
пацієнтів. Для всіх дітей характерним було підвищення сумарної спек�
тральної потужності варіабельності ритму та підвищення у порівнянні
з нормою співвідношення низькочастотних і високочастотних скла�
дових (LF/HF). Зокрема, сумарна спектральна потужність у гори�
зонтальному положенні тіла становила в середньому 11,9E4 при нор�
мі 3.8E4, а в напіввертикальному положенні досягала 13,6Е4.
Після проведеної двохтижневої інтенсивної реабілітації в Інституті проб�
лем медичної реабілітації у 47 хворих (61,8%) клінічно були відзначені
симптоми поліпшення вегетативної регуляції: зменшення слинотечі (в
31 хворого), потепління стоп (у 34 хворих), поліпшення сну (в 19 хво�
рих), зменшення болючості вегетативних точок (у 41 хворого).
За показниками кардіоінтервалографії відзначено статистично дос�
товірне зниження дуже низькочастотного (VLF) складника до 2,4E4
в горизонтальному положенні та до 3,4E4 в напіввертикальному по�
ложенні тіла.
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Відзначено також зниження високочастотного (HF) складника
спектрального аналізу, та відношення LF/HF, що вказує на норма�
лізацію тонусу та реактивності вегетативної нервової системи в об�
стеженої групи дітей.
Позитивні зміни кардіоінтервалографії у 15 випадках супроводжу�
валися поліпшеннями клінічного стану пацієнтів, зменшенням по�
рушень вегетативної нервової системи.
Таким чином, дослідження показують, що для пацієнтів із ДЦП ха�
рактерними є порушення функції вегетативної нервової системи, у
тому числі зміни вегетативного тонусу і реактивності. Клінічні по�
казники порушень вегетативного тонусу корелюють із даними, от�
риманими шляхом застосування кардіоінтервалографії. У процесі
застосування СІНР відзначається позитивна динаміка показників
діяльності вегетативної нервової системи.
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За последние годы значительно увеличился контингент детей с ор�
ганическим поражением нервной системы � перенесших внутри�
утробное поражение мозга, перинатальный инсульт, черепно�моз�
говую травму, инфекцию и др. Одним из самых распространенных
заболеваний НС, приводящих к тяжелой моторной инвалидизации,
является детский церебральный паралич. Разнообразные методи�
ки лечения ДЦП создавались в разных странах на протяжении мно�
гих десятилетий. Как известно, восстановительная терапия, нача�
тая в первые недели, месяцы жизни, а у некоторых больных � в пер�
вые годы, дает отчетливый положительный эффект. Однако лече�
ние больных, оставшихся инвалидами, в позднем возрасте, с уже
сформировавшимся патологическим двигательным стереотипом,
как правило, проходит менее успешно. Это относится особенно к
детям школьного возраста, подросткам и юношам [1,2].
Поиск новых методов восстановительного лечения ДЦП активно
проводится и в последние годы. Среди наиболее значительных,
вновь созданных технологий последних десятилетий наибольшим
эффектом пользуются две методики, созданные в Украине и Рос�
сии, которые представлены в настоящем сообщении.
В середине 80�х годов В.И. Козявкин предложил новый подход к
лечению больных с ДЦП и рядом других заболеваний нервной сис�
темы [3]. Уникальная авторская методика биомеханической кор�
рекции позвоночника и крупных суставов, наряду с другими лечеб�
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ными воздействиями (рефлексотерапия, массаж, ЛФК, механоте�
рапия, тепловые восковые аппликации и др.) стала стержнем но�
вой технологии лечения больных с органическими поражениями
мозга, которая была названа системой интенсивной нейрофизио�
логической реабилитации (СИНР) [4,5]. Под влиянием биомехан�
ческой коррекции позвоночника и крупных суставов, у большин�
ства больных нормализуется мышечный тонус, увеличиваются воз�
можности произвольной моторики, статики и локомоции. Многих
больных с тяжелыми органическими поражениями мозга эта ме�
тодика избавила от пожизненной инвалидности. Регулярное ис�
пользование системы с 4 мая 1990 г. во вновь открытом Львовском
реабилитационном центре «Элита», а через три года в Трускавец�
ком центре, позволило команде реабилитологов накопить уникаль�
ный опыт лечения более 10 тыс. больных из Украины, СНГ и раз�
ных стран мира. Созданный на базе центра Институт проблем ме�
дицинской реабилитации, является в настоящее время флагманом
реабилитации, аккумулируя все положительные достижения и бо�
гатый опыт украинской школы восстановительного лечения нев�
рологических больных.
Новая технология лечения ДЦП по методу В.И. Козявкина, поло�
женная в основу СИНР, использует блок � модульный подход. Струк�
турно и функционально в ней выделяются две подсистемы лечения.

Рис.1. Структура СИНР
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1. Подсистема интенсивной коррекции проводится в реабилитаци�
онном центре на протяжении двух недель. Она имеет следующие
этапы: адаптации, диагностики, релаксации, мобилизации, мани�
пуляции, фиксации, построения новых двигательных стереотипов
и активации психологических мотиваций. В результате устранения
функциональных блокад суставов позвоночника и конечностей,
нормализации мышечного статуса и возрастания моторных воз�
можностей ребенка, у больных создается новое функциональное
состояние, которое активно используется на протяжении последу�
ющих 6�8 месяцев.
2. Подсистема стабилизации и потенцирования эффекта закреп�
ляет полученный во время интенсивного лечения в центре эффект
и проводится в домашних условиях под наблюдением лечащего нев�
ропатолога или физиотерапевта. В этот период больной выполня�
ет все данные ему рекомендации и через 6�8 месяцев поступает на
последующий курс интенсивной коррекции. Многие больные по�
бывали в центре медицинской реабилитации более 8�10 раз и, в
конечном результате, достигали более высокого уровня жизни и со�
циальной адаптации [6,7].
В основу нейрофизиологического обоснования СИНР были поло�
жены представления о значении проприоцептивной афферентации
в формировании и деятельности центральных механизмов движе�
ния. Многие патофизиологи указывают на нарушения у больных
ДЦП проприоцептивной афферентации, изменения субординаци�
онных влияний со стороны структур большого мозга и ствола,
контролирующих моторику, пострадавших ранее в результате па�
тологических перинатальных процессов [8,9]. Фактически, имен�
но на основе этих представлений, создавались все существующие
методы лечебной физкультуры и физиотерапевтического лечения.
Однако, как правило, с помощью только этих методов лечения не
удавалось создать достаточно полноценной коррекции патологи�
ческого афферентного потока у больных. Это приводило, с одной
стороны, к недостаточному эффекту терапии, а с другой � к возвра�
ту, в той или иной мере, прежнего патологического двигательного
стереотипа уже через несколько месяцев после окончания подоб�
ного курса лечения. Большинство существовавших методов не при�
давали должного значения патологическим влияниям со стороны
суставно�мышечного аппарата на дальнейшее моторное и психи�
ческое развитие ребенка.
В.И. Козявкин, на основе многолетнего практического опыта ле�
чения неврологических больных разного возраста, установил на�
личие при ДЦП выраженного вертебрального компонента. Иссле�
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дованиями автора, начатыми в середине 80�х годов, было показа�
но, что афферентация из патологически измененных периферичес�
ких структур потенцирует дизрегуляцию центральных отделов нер�
вной системы и ещё больше задерживает и искажает моторное раз�
витие пациентов с ДЦП. Для ликвидации этого патологического
влияния, автором была разработана методика биомеханической
коррекции позвоночника и крупных суставов, адаптированная к
анатомо�физиологическим особенностям детского организма. Пу�
тем устранения функциональных блокад позвоночника, мобилиза�
ции периферических суставов и снижении патологической актив�
ности миофасциальных триггерных точек, подавляется патологи�
ческая афферентная импульсация от деформированных суставов
и спастических мышц.
В результате достигается большее или меньшее разрушение пороч�
ного круга: патология центральных структур, ответственных за мо�
торику, � патология субординационных влияний на моторные спи�
нальные центры � патологический двигательный стереотип, под�
держивающий патологию центральных образований за счет пато�
логической афферентной импульсации, со стороны суставов и
мышц, в свою очередь интенсифицирующийся нарастающей пато�
логией мозговых структур.

Рис. 2. Порочный круг патологической афферентации при ДЦП
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В результате применения СИНР усиливается возможность цен�
трального влияния на спинальные моторные центры, и, соответ�
ственно, на моторику; достигается определенная нормализация аф�
ферентного проприоцептивного потока, поступающего в централь�
ные структуры большого мозга и ствола, контролирующие мото�
рику; происходит коррекция их функциональных возможностей.
Основная цель мультимодальной технологии лечения направлена
на создание нового функционального состояния в организме боль�
ного путем активации внутренних компенсаторных возможностей
и пластичности НС [10].
Положительные изменения в состоянии нервной системы, гово�
рящие о нормализации ее функций, подтверждаются динамичес�
кими исследованиями биомеханики ходьбы, данными электроэн�
цефалографии и миографии, а так же видеоконтролем состояния
моторики больных [11,12].
Для оценки эффективности восстановительного лечения в Инсти�
туте проблем медицинской реабилитации используются три основ�
ных направления: анализ результатов клинико�параклинического
обследования больных, проводимого до и после курса лечения; изу�
чение медицинских отчетов врачей и физиотерапевтов других кли�
ник об изменениях в неврологическом, психоречевом, поведенчес�
ком и психологическом статусе больных, в процессе лечения по
СИНР; анкетирование пациентов и их родителей.
Анализ всех трех направлений показывает, что стойкий и продол�
жительный эффект от лечения наблюдается у 91% пациентов. Глав�
ным показателем успеха лечения ДЦП является увеличение объе�
ма локомоций и приобретение новых моторных навыков, что, в ре�
зультате, значительно повышает возможности самообслуживания,
уровень жизни и социальный статус больного, а также улучшает
психологическую обстановку в семье ребенка�инвалида [13].
Эффект, достигнутый за две недели интенсивной коррекции, при
продолжении реабилитации в домашних условиях не только сох�
ранялся, но и в большинстве случаев нарастал, поддерживая ста�
бильность достигнутых моторных и психоречевых возможностей
больных [14]. На этапе стабилизации и потенциирования эффекта
больных продолжают наблюдать неврологи и физиотерапевты,
применяя другие возможные методики лечения, в том числе и по
методу проф. К.А.Семеновой.
Центральным звеном метода динамической проприоцептивной кор�
рекции, разработанного и внедренного в практику проф. К.А.Семено�
вой, является коррекция проприоцептивной афферентации и основ�
ным объектом воздействия метода является функциональная систе�
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ма антигравитации (ФСА). Это положение исходит из того, что на�
рушение ФСА наблюдаются у детей, в дальнейшем обнаруживаю�
щих признаки церебрального паралича. С первых этапов постна�
тальной жизни они не начинают своевременно удерживать голову,
поворачиваться, сидеть, вставать и ходить. Значительное большин�
ство пациентов не овладевают этими функциями в ближайшие го�
ды или овладевают ими дефектно, а часть больных вообще не вла�
деют статикой и локомоцией.
Различные, широко известные системы лечебной физкультуры по
методике Бобат, Кабат, Войта и др., дают четкий положительный
результат в том случае, если лечение начато с первых недель или
месяцев жизни. Дети старше 3�5 лет и особенно дети дошкольного
возраста, подростки и юноши должны лечиться многие годы и, ес�
ли их и удается поставить на ноги, то походка, движения рук, про�
износительная речь остаются в той или иной степени дефектными.
Особенно сложна и малоперспективна восстановительная терапия
произносительной речи � дизартрия остается у 60�75 % детей с раз�
личными формами ДЦП. Имеется и еще одно важное обстоятель�
ство. ЛФК, массаж, медикаментозные средства, являющиеся до
настоящего времени основными формами лечения этих больных,
так же как физио� и бальнеотерапия, могут дать желаемый резуль�
тат, но он может оказаться кратковременным в связи с наступаю�
щими рецидивами двигательной и речевой патологии.
Путей кардинального воздействия на систему ФСА и коррекции ее
деятельности, практически не было, что, как нам представляется,
лежит в основе стойкости патологического двигательного стерео�
типа и рецидивов патологии моторики, даже после вполне эффек�
тивного курса ЛФК и физиотерапии[15].
В 1991 г. нам стало известным, что у космонавтов во время пребы�
вания в невесомости, т.е. в ситуации, когда ФСА была практичес�
ки выключена или ее деятельность сведена к минимуму, наблюда�
лись различные отклонения моторики от нормы. Эти нарушения
исчезали после возвращения космонавтов на землю. Для их устра�
нения во время пребывания в условиях невесомости было предло�
жено устройство “Пингвин”.
С учетом значения “Пингвина” для коррекции ФСА, было предпо�
ложено, что и в тех случаях, когда имело место не снижение ее фун�
кции, а ее патологическая активность, препятствующая преодоле�
нию силы земного притяжения (ребенок не поднимает голову, не
садится, не встает и т.д.), “Пингвин” сможет оказать положитель�
ное, корригирующее действие на моторику. Это предположение оп�
равдалось.
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Мы испробовали костюм «Адель», затем «Пингвин» и, наконец,
его модифицированный вариант, получивший название «Гравис�
тат». Последняя модель наиболее приближена для восстановитель�
ного лечения детей, подростков, юношей и даже взрослых. Проти�
вопоказаниями к применению «Гравистата» являются: возраст до
трех лет, наличие каких�либо изменений в позвоночнике (дисци�
ты, грыжи Шморля и др.), патология поведения, выраженный ки�
фоз или кифосколиоз, заболевания сердца, артериальная гиперто�
ния или другие заболевания внутренних органов.
Применение таких модификации костюма “Пингвина”, как “Адель”
и “Гравистат” для детей, подростков, юношей, и даже взрослых при�
водило к тому, что в течении 3�10 курсов 70% из них начинали си�
деть, вставать, ходить. Уменьшались, а затем почти исчезали ги�
перкинезы, особенно хореоатетоз, а так же атаксия, гиперметрия
и др. симптомы атонически�астатической формы ДЦП. Следует
подчеркнуть, что у больных уменьшалась дизартрия, больные на�
чинали говорить и общаться с окружающими.
Функциональная система антигравитации начинает формироваться
уже во внутриутробном периоде жизни, и ее деятельность играет
значительную роль в период внутриутробного развития моторики
и процессе нормального рождения ребенка. Центральными струк�
турами ФСА являются ядра вестибулярной системы (верхнее вес�
тибулярное � Бехтерева, нижнее � Роллера, медиальное � Шваль�
бе, латеральное � Дейтерса). От ядра Дейтерса начинается вести�
булоспинальный пучок Левенталя, который заканчивается у кле�
ток передних рогов спинного мозга. Патология вестибулярного ап�
парата � анализатора равновесия, статики и динамики тела, а так�
же анализатора сил земного тяготения играет большую роль в па�
тогенезе ДЦП. Специальные исследования вестибулярной систе�
мы, проведенные в нашей клинике в последние десятилетия, пока�
зали, что уже на 3�4 неделе жизни можно обнаружить нарушение
нормального взаимодействия отолитов и лабиринтов у детей, об�
наруживающих в дальнейшем признаки ДЦП. Это может быть од�
ним из первых звеньев патологии тонических мышечных реакций.
При тяжелом течении заболевания патологическая активность ото�
литового аппарата при слабости функции лабиринтов нарастает.
Применение специальной вестибулярной тренировки может зна�
чительно уменьшить нарастание данной патологии, а так же, в оп�
ределенной степени, восстановить нормальное взаимоотношение
этих двух подсистем вестибулярного аппарата, привести к коррек�
ции статики и локомоции, особенно у детей первых лет жизни.
Исследования соматосенсорных вызванных потенциалов, проводи�
мые детям и юношам с ДЦП, показали, что афферентный поток, пос�
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тупающий от ядер зрительного бугра в моторные зоны коры, значи�
тельно изменен. При этом, как показали исследования цитоархитек�
тоники, нарушено и состояние самой коры этих зон: имели место оча�
ги запустения во всех слоях коры, гетеротопия, многочисленные де�
фекты нейронов, а также их аксонов и дендритов и т.д. Существенно
важным было обнаружение К. Фидлер в НИИ мозга наличия у боль�
ных ДЦП независимо от возраста сохранности 4�го слоя моторной
коры, который у здоровых редуцируется в первые 2�3 года жизни [15].
В нейронах 4�го слоя заканчиваются волокна, берущие начало в яд�
рах зрительного бугра. После редукции нейронов 4�го слоя у здоро�
вых, они заменяются кортико� кортикальными волокнами. Эти дан�
ные свидетельствуют о том, что у больных ДЦП, у которых нейроны
4�го слоя не редуцируются, моторика, в том числе и тонус мышц,
контролируется в значительной степени ядрами таламуса и связан�
ных с ними подкорковыми ядрами.
Были обнаружены и сложные нарушения обмена катехоламина и
его производных, ацетилхолина и ряда нейромедиаторов, имеющих
непосредственное отношение к контролю над моторикой, опреде�
ляющих при своем нарушении патологическое взаимодействие на
различных уровнях корково�подкорковых и стволовых образова�
ний. С помощью электронейромиографии было обнаружено, что
патологические судобрдинационные влияния всех центральных
структур по отношению к спинальным моторным центрам прояв�
ляются на этом уровне в сложных нарушениях обмена дофамина и
других нейромедиаторов, что, в свою очередь, сказывается на сос�
тоянии тонуса мышц и их двигательной активности [16].
Изменение состояния ФСА, которое выступает на первый план при
применении “Гравистата”, уже в течении первого курса лечения
приводит к некоторой нормализации всех описанных нарушений;
четкому восстановлению нарушенной биоэлектрической активнос�
ти мозга, констатируемому на ЭЭГ, восстановлению нормальных
соотношений в вестибулярной системе, в системе спинальной ре�
гуляции моторики и т.д.
Представляет значительный теоретический и практический инте�
рес вопрос о совместном последовательном применении в процессе
восстановительного лечения больных с органической патологией
мозга метода лечения по В.И.Козявкину � СИНР и метода проф.
К.А. Семеновой � ДПК с помощью «Гравистата». Создание нового
функционального состояния у больных на периоде интенсивной
коррекции в РЦ «Элита» и применение методики ДПК на этапе
стабилизации и потенцирования эффекта может способствовать
значительному, обоснованному с точки зрения нейрофизиологии,
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положительному эффекту как в моторной, так и в психо�речевой
сфере. Надеемся, что дальнейшее научно�практическое сотрудни�
чество ведущих реабилитационных центров будет направлено на
разрешение сложной задачи восстановительного лечения больных
с церебральными параличами.
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Пошуки нових підходів у реабілітації хворих з руховими порушен�
нями привели до необхідності інтеграції знань з анатомії, фізіології
і біомеханіки та осмисленню їх на рівні організму в цілому.
Наприкінці XX сторіччя були закладені основи нової науки � інтег�
ративної антропології, складовою частиною якої є інтегративна ана�
томія [1]. Одним із нових напрямків у рамках інтегративної анато�
мії є проблема функціональних взаємовідносин скелетних м’язів.
Як відомо, скелетні м’язи складають 40�50% від маси людини, тобто
є найбільшим “органом” людського тіла. Скелетні м’язи за своєю
будовою відображають загальні принципи організації тіла: 1) од�
ноосність; 2) антимерію і 3) метамерію. Одноосність виявляється у
розподілі всіх м’язових елементів уздовж однієї осі � від голови до
куприка. Антимерія обумовлює білатеральну симетрію тіла � сере�
динна сагітальна площина поділяє тіло на дві симетричні полови�
ни. З понад 600 скелетних м’язів практично всі є парними. Прин�
цип метамерії виявляється в сегментарності будови, тобто у поділі
тіла на низку повторюваних сегментів подібної будови (хребці, реб�
ра, ряд м’язів, сегменти спинного мозку тощо).
Ці принципи зберігаються і при організації функціональних об’єд�
нань скелетних м’язів, які представлені поздовжніми м’язовими гру�
пами, м’язовими парами і м’язовими спіралями.
Взаємодіючи між собою, парні поздовжні об’єднання м’язів збері�
гають симетрію тіла і беруть участь у рухах хребта й осьового ске�
лету в цілому. М’язи, розташовані вентральніше хребта, виступа�
ють як згиначі; м’язи, розташовані дорзальніше � як розгиначі, а
одночасне скорочення гомолатеральних вентральних і дорзальних
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груп доповнює дію бічних метамерних м’язів, які забезпечують біч�
ні нахили хребта.
М’язові пари � це об’єднання м’язів, які забезпечують стабілізацію
і рух кінематичних ланок тіла навколо конкретної осі обертання [2].
Вони відображають принцип реципрокної (співдружньої) взаємо�
дії м’язів. М’язові пари формуються з двох груп м’язів, які взаємо�
діють таким чином, що робота, яка виконується м’язами�агоніста�
ми контролюється м’язами�антагоністами.
М’язові пари, які забезпечують рухи в суглобах, містять групи флек�
сорів і екстензорів, абдукторів і аддукторів, супінаторів і пронато�
рів. На верхній кінцівці флексори сильніші від екстензорів, аддук�
тори сильніші від абдукторів, пронатори сильніші від супінаторів.
На нижніх кінцівках дитини уже внутрішньоутробно появляється,
а з віком збільшується, перевага екстензорів над флексорами, що
пов’язано з опорною і локомоторною функціями. Результатом про�
цесу вертикалізації тіла людини є перевага м’язів�розгиначів тулу�
ба над згиначами, супінаторів стегна і стопи над пронаторами.
М’язові спіралі � функціональні об’єднання м’язів, які забезпечу�
ють обертально�поступальні рухи. Спіраль � це універсальна фор�
ма просторової організації, архіформа всього живого, починаючи
від молекули ДНК. Основа м’язових спіралей � ланцюг скелетних
м’язів; суть їхнього функціонування � передача зусилля від ланки
до ланки. При цьому до кожної спіралі належить певний набір м’язів,
з якого окремі можуть брати участь в інших спіралях. Передача зу�
силь у м’язових спіралях відбувається через сполучнотканинні
структури � фасції, апоневрози, зв’язки, капсули суглобів, сухожил�
ки м’язів [3].
При порушенні спіральних м’язових взаємодій розвиваються змі�
ни, які порушують білатеральну симетрію тіла і знижують працез�
датність м’язів.
Значення м’язових спіралей тулуба і кінцівок надзвичайно високе.
Переходячи з одного боку тіла на інший і поєднуючи праву і ліву
половини тіла, м’язові спіралі забезпечують:
• збереження білатеральної симетрії вертикально розташовано�

го тіла в умовах гравітаційного поля Землі;
• поєднані обертальні рухи тулуба і сегментів кінцівок;
• перехресну координацію роботи поясу верхніх і поясу нижніх кін�

цівок при локомоціях (хода, біг, стрибки);
• підтримку внутрішніх органів;
• амортизацію тіла при пересуванні;
• збереження нормальної постави.
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Регіональні м’язові об’єднання містять м’язові спіралі кінематич�
них ланок тіла. Це “власні” м’язові спіралі тулуба, а також спіралі
кінцівок (рис.1).
М’язові спіралі тулуба починаються з одного боку в ділянці голови
і шиї, обвивають тіло в ділянці тулуба і, перехрещуючись зі спірал�
лю іншого боку, ідуть на протилежний бік. Одним із їх різновидів є
глибокі спіралевидні об’єднання м’язів, які створюють обертальні
рухи окремих хребцевих сегментів [2].

Рис .1. Основні спіралевидні м’язові об’єднання

Спіралі м’язів кінцівок використовуються, в основному, для обер�
тальних рухів навколо повздовжньої осі [4]. М’язові спіралі кінці�
вок, особливо нижніх, є найістотнішою ланкою в системі аморти�
зації при локомоціях та професійних і спортивних рухах. Взаємодія
спіралей кінцівок відображає біомеханічні основи функціонування
суглобів. При цьому спіралі зовнішньої ротації нижньої кінцівки пе�
решкоджають внутрішній ротації сегментів нижньої кінцівки.
М’язові спіралі в нормі пролягають від верхньої кінцівки до проти�
лежної нижньої кінцівки. Вони підтримують осьовий скелет, дина�
мічно фіксують положення голови, зберігають фізіологічні вигини
хребта, беруть участь у дихальних рухах грудної клітки, а також за�
безпечують стабільність положення тіла та рухи кінцівок.
При патологічних станах порушується нормальне формування та
функціонування м’язових спіралей. Особливо виражені ці порушен�
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ня при “перехресних синдромах”, спастичних паралічах, патологіч�
них установках тіла, при остеохондрозі хребта тощо [5].
При дитячому церебральному паралічі значна кількість м’язів, су�
хожиль та суглобів перебувають у стані тривалої та вираженої дис�
функції. Порушується основна функція м’язів � здатність до скоро�
чення і розтягу, порушується баланс м’язів�синергістів і антагоніс�
тів, що є однією з причин формування патологічного рухового сте�
реотипу. Це супроводжується спотвореним функціонуванням існу�
ючих та формуванням патологічних м’язових спіралей.
Однією з характерних установок тіла при спастичному тетрапарезі
є внутрішня ротація верхніх кінцівок у поєднанні з внутрішньою ро�
тацією нижніх кінцівок. Така комбінація м’язових спіралей нехарак�
терна для рухового апарату в нормі. Одним із можливих пояснень
одночасного переважання спіралей внутрішньої ротації на верхніх
і на нижніх кінцівках може бути порушення їхньої взаємодії на рівні
тулуба. Крім того, внаслідок переважання у цих пацієнтів флексор�
ної пози, згинально�пронаторних контрактур в руках, та вираже�
ності патологічних синергій, активні рухи руками та маніпулятивна
функція кисті є далекою від досконалої.
Одним із завдань реабілітації пацієнтів з моторними порушеннями
є відтворення м’язових спіралей тулуба та кінцівок, нормалізація
роботи м’язів та формування у них правильного рухового стерео�
типу. При розробці нашого підходу до корекції рухів ми виходили з
передумови, що розвиток рухової системи і її адаптивних можли�
востей відбувається в процесі становлення самого рухового акту,
на основі зворотної аферентації, яка, власне, визначає і контролює
руховий акт [6].
Це завдання ми реалізували шляхом створення простого і зручно�
го в застосуванні костюму корекції рухів � біодинамічного коректо�
ра “Спіраль”. При розробці його була також використана ідея про�
фесора К.А.Семенової про можливість застосування принципу ди�
намічної корекції рухів у системі реабілітації пацієнтів з ДЦП [7].
Основними складниками біодинамічного коректора “Спіраль” є
опорні елементи (жилетка, шорти з поясом, наколінники, налокіт�
ники, настопники, рукавички) і система еластичних тяг.
Опорні елементи добирають, враховуючи антропометричні показ�
ники пацієнта і, завдяки їхній розбірній формі з боковими защіпка�
ми, надійно фіксуються на поверхні тіла. Вся зовнішня поверхня
опорних елементів виготовлена зі спеціального матеріалу, придат�
ного для прикріплення еластичних тяг. Відсутність жорстких час�
тин у опорних елементах значно розширює діапазон можливих
вправ лікувальної фізкультури.
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Рис. 2. Біодинамічний коректор “Спіраль”

Система еластичних тяг складається з аксіальної спіралі, основних
спіралей кінцівок та додаткових тяг. Еластичні тяги спіралеподібно
накладаються на тулуб та кінцівки, прикріпляючись до опорних еле�
ментів. Вони виготовлені зі спеціального пружного матеріалу, один
бік якого, завдяки своєму покриттю, має здатність прикріплятися
до поверхні опорних елементів у будь якому місці, що дає можли�
вість легко створювати навантаження потрібної сили та напрямку,
враховуючи особливості опорно�рухового апарату пацієнта та пос�
тавлену мету лікування.
Після фіксації опорних елементів накладають еластичні тяги почи�
наючи з аксіальної спіралі � одного з основних елементів костюму,
спрямованого на корекцію положення тулуба, плечового поясу і та�
зу. Вона кріпиться до жилету і шортів і накладається за типом под�
війної вісімкоподібної пов’язки. Для поступової адаптації пацієнта
до нових умов у перший день лікування використовується тільки ак�
сіальна спіраль.
Починаючи з наступних днів, накладаються основні спіралі кінці�
вок, які спрямовані на корекцію положення та рухів верхніх і ниж�
ніх кінцівок. На руках їх накладають спіралевидно, починаючи від
надпліччя, через лікоть до кисті, на ногах � від тазу, через колінні
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суглоби до стоп. Проходження основних спіралей кінцівок через де�
кілька опорних елементів додатково стабілізує їх положення на тілі
пацієнта і дає можливість задавати різні за силою на напрямом на�
вантаження на різні ділянки тулуба і кінцівок. При потребі додат�
кової корекції порушень в окремих суглобах накладаються додат�
кові тяги. Сила натягу та місце прикріплення еластичних тяг доби�
рається індивідуально в залежності від ступеня порушення м’язо�
вого тонусу, характеру і ступеня вираженості деформацій і контр�
актур.
У системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації біодинаміч�
ний коректор застосовується під час занять з мобілізуючої гімнас�
тики, механотерапії, при заняттях на біговій доріжці, різних ігрових
пристроях та при звичайній руховій активності дитини. Поступове
формування нового рухового стереотипу, наближеного до фізіоло�
гічного, досягається шляхом збільшення кратності, різноманітності
рухів та відповідним підбором сил та векторів коригуючих зусиль
костюму.
Застосування біодинамічного коректора забезпечує суттєвий ліку�
вальний ефект вже протягом двохтижневого курсу реабілітації. Йо�
го впровадження значно розширює можливості реабілітації хворих
дитячим церебральним паралічем та пацієнтів з різними порушен�
нями постави та рухів.
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Протягом останнього десятиліття відзначено стрімке зростання
сфери застосування комп’ютерних технологій майже в усіх галузях
людської діяльності. Без них практично немислиме сучасне розви!
нене суспільство. Однією з перспективних комп’ютерних техноло!
гій є впровадження якісно нового способу взаємодії людини з
комп’ютером ! застосування віртуальної реальності.
Вона може бути визначеною як комп’ютерна технологія, яка “пе!
реносить” людину в змодельований комп’ютером світ, у якому во!
на може пересуватися і взаємодіяти з іншими об’єктами. Цей світ
інколи буває настільки переконливим, що користувач починає за!
бувати, що він насправді перебуває за межами реальності.
Віртуальний об’єкт може бути взятим із реальності, наприклад як
комп’ютерна модель майбутнього будинка, чи квартири (часто ви!
користовується архітекторами при проектуванні), це може бути світ,
неможливий до реального відтворення, але який можна зрозуміти,
наприклад складна хімічна молекула, чи планетарна система, або
це може бути цілком уявний світ зі сфери наукової фантастики.
Концепція віртуальної реальності не є новою. Історія цього термі!
ну прослідковується ще від 1965 року, коли Ivan Sutherland [1] у пра!
ці “The Ultimate Display” (“Вирішальний дисплей”) вперше виді!
лив основні концепції занурення у віртуальний світ. Основною ха!
рактеристикою ВР є те, що в користувача створюється цілковита
ілюзія перебування в іншому світі. Інша важлива ознака ! своїми
рухами людина повинна управляти рухами її представника (авата!
ра) у віртуальному світі, звичайно ж, за опосередкуванням відпо!
відного устаткування. Іншими словами, крім імерсії (занурення) у
світ повинна бути навігація (управління) та інтеракція (взаємодія)
з іншими об’єктами. Актуальним напрямком розвитку є поєднання
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віртуальної реальності з Інтернетом. При цьому різні люди, пере!
буваючи в різних кутках світу, можуть занурюватися у спільний вір!
туальний світ і разом, спілкуючись між собою, вивчати його [2].
Нині в залежності від використаного апаратного забезпечення, ви!
окремилося, щонайменше, шість типів ВР ! екранна, проективна,
імерсійна (занурювальна), системи CAVE, телеприсутність, удос!
коналена реальність.
1. Екранна ВР є найпоширенішим типом ВР, при якому тривимірні
об’єкти представлені на моніторі комп’ютера. При цьому людина не
занурюється цілком всіма органами чуття у ВР і не “оточена” штуч!
ним світом. Відчуття суб’єктивного занурення може бути посилене
шляхом застосування відносно простих стереоокулярів та застосуван!
ням додаткової периферії як наприклад “рукавичок введення даних”.
Основною перевагою екранної ВР є порівняно низька вартість.
2. Проектована ВР ! часто застосовується у віртуальних шоу та ін!
ших розважальних заходах. Вона грунтується на накладанні зобра!
ження реальної людини на штучно створений комп’ютерний світ.
3. Імерсійна ВР ! людина цілком занурюються у створений
комп’ютером світ. Ця ілюзія забезпечується застосуванням шоло!
му віртуальної реальності, який генерує стереозображення і який
устатковано детекторами руху, що забезпечує відповідність рухів
людини рухам її віртуального двійника.
4. Системи CAVE ! це невелика кабіна, у якій комп’ютерні образи про!
ектується на всі стіни і яка може переміщуватися чи нахилятися в за!
лежності від подій віртуального світу. Ці системи використовуються у
випадках, коли треба забезпечити одночасне занурення у віртуальну
реальність групи людей. Ця доволі дорога технологія часто викорис!
товується для симуляції кабіни літака чи транспортного засобу.
5. Телеприсутність ! метод, при якому людина “переноситься” в інше
місце реального світу, спостерігаючи при цьому за подіями за допомо!
гою віддалених камер і управляючи оточуючим застосовуючи “елек!
тронні руки”. Телеприсутність використовується для роботи у недосяж!
них чи шкідливих середовищах (у космосі, під водою, у зонах з висо!
кою радіацією). Важливою сферою її застосування є медицина, ендос!
копічна техніка чи здійснення хірургічних операцій. Одним із прикла!
дів може бути ендоскопічна мікрохірургічна операція на серці (без зу!
пинки серця) зроблена вперше в квітні 2001 р. в університетському
медичному центрі Пітсбурга [3]. При цьому лікар сидів за 3 м від хво!
рого, голосом керував положенням відеокамери, яка показувала йо!
му збільшене у 10!15 разів операційне поле, а руками, маніпулюючи
двома своєрідними джойстиками, управляв хірургічними інструмента!
ми. При цьому його рухи фільтрувалися та масштабувалися у декілька
разів і здійснювали точні мікрорухи на операційному полі.

¬≥ÚÛ‡Î¸Ì‡
Â‡Î¸Ì≥ÒÚ¸
·Û‚‡∫:
ï ÂÍ‡ÌÌ‡,
ï ÔÓÂÍÚË‚Ì‡,
ï ≥ÏÂÒ≥ÈÌ‡,
ï ÒËÒÚÂÏË CAVE,
ï ÚÂÎÂÔËÒÛÚÌ≥ÒÚ¸,
ï Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌ‡

Â‡Î¸Ì≥ÒÚ¸
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5. Удосконалена реальність ! бачення людиною реального світу до!
повнюється додатковою інформацією, яка проектується у її поле зо!
ру. Найчастіше це інструкції до виконання поточного завдання або
важлива додаткова інформація. Наприклад, у військовій справі [4]
застосовують спеціальні окуляри, за допомогою яких на звичайне
поле зору їхнього користувача проектуються піктограми об’єктів,
наразі невидимих реально, чи виводиться інформація, яка є резуль!
татом оперативного комп’ютерного аналізу видимої сцени. Удос!
коналена реальність застосовується також у медицині [5], інжене!
рії та робототехніці [6].
Для поширення інформації про застосування ВР у медицині від 1997
року видається щомісячний журнал Virtual Medical Worlds (“Вір!
туальні медичні світи”), регулярно відбуваються  спеціалізовані на!
укові конференції та семінари.
Останнім часом, віртуальна реальність знаходить своє застосування
у відновній медицині, і, зокрема, в реабілітації пацієнтів з моторними
порушеннями [7]. Занурення у віртуальний світ, створений комп’юте!
ром, є сприятливим середовищем для опанування новими рухами і
навичками, оволодіння правильними руховими стереотипами. Основ!
ною перевагою є те, що, крім власне тренування рухів, ВР забезпе!
чує зворотний зв’язок і подає миттєву інформацію про помилки, про
потрібні об’єм та траєкторію руху, його швидкість та точність, а та!
кож спрямовує процес моторного навчання [8,9]. При цьому не мож!
на недооцінювати емоційний компонент, який у процесі навчання ві!
діграє далеко не останню роль. Застосування ігрових ситуацій забез!
печує потрібні мотиваційні стимули, і значно глибше, з огляду на емо!
ції, залучає пацієнта у навчально!реабілітаційний процес. Пацієнт мо!
же виконувати завдання у власному темпі, в залежності від його умінь
та досвіду.
В інституті проблем медичної реабілітації у комплексі реабіліта!
ційних заходів також впроваджуються елементи віртуальної реаль!
ності. З апаратного забезпечення для занурення пацієнта у вірту!
альну реальність ми використовуємо шолом віртуальної реальнос!
ті VFX!3D, виготовлений фірмою Interactive Imaging Systems. Він
дає можливість проектувати перед очима пацієнта стереоскопічне
зображення з роздільною здатністю 640х480 крапок. При цьому не
треба дивитися на монітор, а все зображення проектується перед
очима. Крім візуального зображення він забезпечує також високо!
якісний стереозвук. Шолом обладнано датчиками переміщення, які
визначають положення голови в просторі та прослідковують її по!
вороти (рис.1).

¬≥ÚÛ‡Î¸Ì‡ Â‡Î¸Ì≥ÒÚ¸ ‚ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
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Рис. 1. Пацієнт під час заняття із застосуванням
віртуальної реальності

Одним із додаткових засобів апаратного забезпечення віртуальної
реальності є рукавичка введення даних DataGlove компанії Fifth
Dimension Technologies. Вона являє собою еластичну рукавичку, в
яку вмонтовано оптоволоконні датчики, які визначають положен!
ня кожного пальця. Ця рукавичка слугує додатковим засобом вве!
дення інформації в комп’ютер і може використовуватися для керу!
вання об’єктом у віртуальному світі (рис.2).

Рис. 2. Рукавичка введення даних DataGlove ' новий засіб
взаємодії з комп’ютерними світами

!

 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬.≤.,  ‡˜Ï‡ Œ.Œ.,  ‡˜Ï‡ ¬.Œ.
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Для введення інформації в процесі тренування рухів використову!
ються також розроблені у нас ігрові маніпулятори, які являють со!
бою спеціалізований “джойстики”, призначені для управління грою
специфічним рухом ! наприклад, згинанням!розгинанням чи рота!
цією кисті руки.
Важливим компонентом занять є застосування розробленого на!
ми корекційного костюму – біодинамічного коректора “Спіраль”.
Костюм за допомогою пружних еластичних тяг створює додаткові
коригуючі зусилля, які індивідуально добираються в залежності від
типу порушення рухів. Ця корекційна сила спрямована на усунен!
ня патологічних рухових стереотипів і на формування правильних
оптимальних рухів.
Саме поєднання цього корекційного впливу з ВР, яка забезпечує
зворотний зв’язок та емоційну зацікавленість пацієнта у заняттях,
видається нам перспективним напрямком розвитку реабілітаційної
медицини.
Однією з нових розробок колективу нашого інституту стало трена!
жерне крісло, дія якого спрямована на розвиток координації рухів ту!
луба та поліпшення постурального контролю. Воно має систему дат!
чиків, які визначають положення і рух тулуба у трьох площинах ! зги!
нання!розгинання, бокове згинання і ротацію. Ця інформація пере!
дається у комп’ютер і використовується для управління комп’ютер!
ною грою. Тобто нахиляючись уперед, назад, убік чи повертаючи ту!
лубом, пацієнт керує своїм об’єктом у віртуальному ігровому світі.

Рис. 3. Вигляд одного з віртуальних світів
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У тренажерному кріслі передбачено також систему регулювання
опору руху, яка задає зусилля, що його повинен подолати пацієнт
для здійснення руху.
І, безсумнівно, найважливішим елементом, який об’єднує всі склад!
ники в одне ціле є оригінальне програмне забезпечення, розроблене
програмістами інституту. При цьому використані засоби Macromedia
Director 8.5 Shockwave Studio, одного з найпотужніших засобів ство!
рення інтерактивних презентації, і мова програмування Lingvo, з до!
помогою якої описувалася поведінка об’єктів та їх взаємодія (рис.3).
Таким чином, перший досвід поєднання біомеханічних корекційних
засобів, які традиційно використовуються в реабілітації з елемен!
тами ВР є багатообіцяючим. Таке поєднання допомагає інтегрува!
ти всі потрібні фактори для успішного моторного навчання ! допо!
магає обрати правильні рухи, подає зворотну інформацію про ус!
пішність виконання та істотно підкріплює мотивацію до занять, яка
є однією із запорук успішної реабілітації.
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≤„Ó‚≥ ÍÓÏÔí˛ÚÂÌ≥ ÔËÒÚÓø ‚ Â‡·≥-
Î≥Ú‡ˆ≥ø ÛıÓ‚Ëı ÔÓÛ¯ÂÌ¸
 ‡˜Ï‡ ¬.Œ.,  ‡˜Ï‡ Œ.Œ.

≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø

ƒÎˇ Ô≥‰‚Ë˘ÂÌÌˇ ÏÓÚË‚‡ˆ≥ø Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡ ˘Ó‰Ó Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ‚ËÍÓÌ‡Ì-
Ìˇ Î≥ÍÛ‚‡Î¸ÌËı ‚Ô‡‚, ‰Îˇ ÔÓÒËÎÂÌˇ ÈÓ„Ó Ô‡„ÌÂÌÌˇ Á·≥Î¸¯ËÚË
¯‚Ë‰Í≥ÒÚ¸ Ú‡ ‡ÏÔÎ≥ÚÛ‰Û Ûı≥‚ ‚Î‡ÒÌÓ„Ó Ú≥Î‡, ÒÔ≥‚Ó·≥ÚÌËÍË ≤ÌÒÚË-
ÚÛÚÛ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø ÓÁÓ·ËÎË ≥„Ó‚ËÈ Ï‡Ì≥ÔÛ-
ÎˇÚÓ, ̌ ÍËÈ ÔÓ∫‰Ì‡‚ Û ÒÓ·≥ ÏÓÌÓÚÓÌÌËÈ ÏÂı‡Ì≥˜ÌËÈ ÚÂÌ‡ÊÂ ≥Á
ˆ≥Í‡‚Ó˛ ÍÓÏÔí˛ÚÂÌÓ˛ „Ó˛. ¬ËÍÓÌÛ˛˜Ë ÚÛ ̃ Ë ≥Ì¯Û ‚Ô‡‚Û, ÓÁ-
Ó·Îˇ˛˜Ë Ûı Û ÚÓÏÛ ̃ Ë ≥Ì¯ÓÏÛ ÒÛ„ÎÓ·≥, Ô‡ˆ≥∫ÌÚ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ „‡∫
‚ ÍÓÏÔí˛ÚÂÌÛ „Û. –ÓÁÓ·ÎÂÌ≥ ≥„Ë, Á‡‚‰ˇÍË ‰ËÌ‡Ï≥˜Ì≥È ‡Ì≥Ï‡-
ˆ≥ø Ú‡ ̂ ≥Í‡‚ÓÏÛ Ò˛ÊÂÚÛ, Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛Ú¸ ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ Á‰≥ÈÒÌÂÌÌˇ ÚÂ-
ÌÛ‚‡Î¸ÌÓø ≥„Ó‚Óø ÒÂÒ≥ø Ú‡ ÒÚËÏÛÎ˛˛Ú¸ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÛıÓ‚Ëı ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚÂÈ Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡.

Одним із важливих завдань неврологічної реабілітації є віднов�
лення порушених рухових функцій та освоєння нових рухових на�
виків. Значна увага приділяється збільшенню об’єму рухів та по�
ліпшенню їх координації. Для цього застосовують велику кіль�
кість пристроїв механічного тренування. Найбільшого поширен�
ня набули спеціалізовані та універсальні тренажери, за допомо�
гою яких пацієнт, долаючи певне зусилля, виконує потрібний рух.
Слабким боком цих пристроїв, особливо при роботі з дітьми, є
монотонність тренування та відсутність у дитини постійно під�
тримуваної мотивації до тривалих та регулярних занять.

Тому треба зацікавити пацієнта, підвищивши мотивацію щодо
виконання вправ. Одним із розв’язків цього завдання є викорис�
тання комп’ютерних ігор. Адже яка дитина не любить погратися
на комп’ютері?

Співробітники Інституту проблем медичної реабілітації реалізу�
вали ідею поєднання механічного тренажера з комп’ютерною
грою. Одним із таких пристроїв є пристрій ігрового тренування
верхніх кінцівок, або ігровий маніпулятор, призначений для тре�
нування м’язів кисті руки, поліпшення координації рухів та збіль�
шення їх об’єму. Він застосовується для тренування руху згинан�
ня�розгинання та ротації кисті (рис.1).
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Рис.1. Проведення сеансу ігрової терапії

Ігровий маніпулятор являє собою своєрідний “джойстик”, призначе�
ний для управління комп’ютерною грою специфічними рухами руки
гравця. Він складається з двох частин � опорної, яка слугує для фіксації
передпліччя пацієнта, та рухомої, яка через датчики передає до
комп’ютера інформацію про положення та рух кисті пацієнта. Опорна
частина присосками кріпиться до поверхні стола і може регулюватися
в залежності від розмірів руки пацієнта. Рухома частина забезпечує пев�
ний опір руху, який задається регулятором силового навантаження. У
залежності від руху, який потрібно тренувати, рухома частина фіксу�
ється стосовно опорної частини в одному з положень і до неї прикріп�
ляється ручка  для тренування згинання�розгинання кисті, чи  для тре�
нування ротаційних рухів.
Маніпулятор обладнаний також окремо винесеною кнопкою, пот�
рібною для урізноманітнення сюжету можливих комп’ютерних ігор.
Він приєднується до будь�якого стандартного комп’ютера через іг�
ровий порт і працює як стандартний “джойстик”, не потребуючи
жодних змін.
Для роботи з ігровим маніпулятором ми створили спеціалізовані
ігри. Для їх розробки використано програмне забезпечення
Macromedia Director 8.0 Shockwave Studio � один із найпотужні�
ших засобів розробки інтерактивних мультимедійних презентацій.
Усі об’єкти комп’ютерної гри створені або в самому Director або ім�
портовані з зовнішніх редакторів та організовані в бібліотеки. Для
впорядкування та ефективного управління об’єктами, сценами та
їх взаємодією застосовувалися партитури, своєрідні редактори сце�
нарію. При розробці ігор застосовано мову програмування Lingvo,
за допомогою якої описувалась поведінка об’єктів та їх інтеракція.
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≤„Ó‚≥ ÍÓÏÔí Ų́ÂÌ≥ ÔËÒÚÓø ‚ Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø ÛıÓ‚Ëı ÔÓÛ¯ÂÌ¸

Нині закінчено роботу над двома іграми для розробки рухів кисті.
Зокрема, для тренування ротаційних рухів кисті розроблено гру
“Бджілка”. Основною сюжетною лінією гри є пригоди бджілки, яка
на зеленій галявинці збирає мед із квіток. На різних ігрових рівнях
вона повинна ухилятися від мухоморів, уникати джмеля та тікати
від дощу (рис.2).
Для тренування руху згинання�розгинання кисті розроблено гру
“Козаки”. Згинаючи і розгинаючи кисть руки пацієнт, управляючи
козацькою “чайкою”, обминаючи острови, повинен розправитися
з ворожим флотом. Потім, скачучи вершником через поле, – пе�
ремогти своїх противників (рис.3).

Рис.2. Один з екранів гри “Бджілка”

Рис.3. Один з екранів гри “Козаки”

!
ƒËÌ‡Ï≥˜Ì‡
‡Ì≥Ï‡ˆ≥ˇ
Ú‡ ˆ≥Í‡‚ËÈ
Ò˛ÊÂÚ ≥„Ó
Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛Ú¸
ÌÂÓ·ı≥‰ÌÛ
ÏÓÚË‚‡ˆ≥˛
Ô‡ˆ≥∫ÌÚ‡ ‰Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌˇ
Á‡ÌˇÚ¸
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Основою обох ігор є управління положенням активного об’єкту гри
поворотом ручки маніпулятора. Переміщення керованого об’єкта
пропорційне куту повороту ручки управління. Таке співвідношен�
ня стимулює пацієнта здійснювати рухи з максимальною ампліту�
дою. При вищій швидкості руху ручки маніпулятора швидше руха�
ється і керований об’єкт. У процесі гри активний об’єкт повинен
уникати одних та знаходити інші об’єкти. Додаткова дія об’єкта за�
пускається шляхом натискання кнопки маніпулятора. Всі ігри ма�
ють декілька рівнів із поступовим зростанням складності гри та пот�
ребою здійснення рухів із більшою амплітудою.
У зв’язку з різними руховими можливостями кожного пацієнта пе�
ред початком гри здійснюється калібрування маніпулятора та на�
лаштовування параметрів гри. Інформація про пацієнта, початкові
параметри гри разом із даними про результативність кожної ігро�
вої сесії зберігається в базі даних. У подальшому ці дані використо�
вуються для аналізу рухових можливостей пацієнта та оцінки сту�
пеня його вдосконалення.
Розроблені ігри мають добру анімацію, гарні динамічні кольорові
зображення, цікаві сюжети, завдяки чому забезпечують ефектив�
ний перебіг тренувальної ігрової сесії, тобто стимулюють розвиток
рухових можливостей пацієнта.
Для дозування психо�емоційного навантаження на пацієнта три�
валість ігрової сесії обмежується програмним таймером. При пе�
реході на кожен наступний рівень гравець отримує вітання та зао�
хочення.
Таким чином, ігровий маніпулятор поєднав у собі монотонний ме�
ханічний тренажер із цікавою комп’ютерною грою. Виконуючи
вправу, розробляючи рух у певному суглобі, пацієнт одночасно грає
в гру, яка зацікавлює його у правильному виконанні вправи, сти�
мулює до збільшення швидкості та амплітуди рухів, тренує швид�
кість реакції та вдосконалює координацію рухів.
Розроблений ігровий маніпулятор разом із програмним забезпечен�
ням може бути використаний як для реабілітації пацієнтів із мотор�
ними порушеннями, так і для занять здорових дітей. Колектив
програмістів інституту продовжує роботи, спрямовані на удоско�
налення наявних та створення нових моделей ігрових маніпулято�
рів, розробку нового цікавого програмного забезпечення.

 ‡˜Ï‡ ¬.Œ.,  ‡˜Ï‡ Œ.Œ.
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«‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ —≤Õ– ‰Îˇ ÍÓÂÍˆ≥ø ÔÒË-
ıÓÏÓ‚ÌËı Ú‡ ÔÓ‚Â‰≥ÌÍÓ‚Ëı ÔÓÛ¯ÂÌ¸
Û ‰≥ÚÂÈ Á Ó„‡Ì≥˜ÌËÏË Û‡ÊÂÌÌˇÏË
ÌÂ‚Ó‚Óø ÒËÒÚÂÏË.
 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬.≤., ÿÂÒÚÓÔ‡ÎÓ‚‡ À.‘., œÓ‰ÍÓËÚÓ‚ ¬.—.,
√Ó‰≥∫‚Ë˜ C.Ã., ¡‡·‡‰‡„ÎË Ã.Œ.
≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
”Í‡øÌÒ¸ÍËÈ Õƒ≤ ÌÂ‚ÓÎÓ„≥ø Ú‡ ÔÒËı≥‡Ú≥ø

” ÒÚ‡ÚÚ≥ Ô≥‰ÍÂÒÎ˛∫Ú¸Òˇ ÁÌ‡˜ÂÌÌˇ ÍÓ„Ì≥ÚË‚ÌËı, ÏÓ‚ÎÂÌÌ∫‚Ëı Ú‡
ÂÏÓˆ≥ÈÌÓ-‚ÓÎ¸Ó‚Ëı ÔÓÛ¯ÂÌ¸ Û Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚ ≥Á ‰ËÚˇ˜ËÏ ̂ ÂÂ·‡Î¸-
ÌËÏ Ô‡‡Î≥˜ÂÏ (ƒ÷œ) ‰Îˇ øı ÔÓ‚ÌÓˆ≥ÌÌÓø ÒÓˆ≥‡Î¸ÌÓø ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ø.
œË‚Â‰ÂÌ≥ ÔÓÍ‡ÁÌËÍË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó Ó·ÒÚÂÊÂÌÌˇ, ÒÔˇÏÓ‚‡ÌÓ„Ó
Ì‡ ‚Ë‚˜ÂÌÌˇ ‚ÔÎË‚Û ÒËÒÚÂÏË ≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â-
‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø (—≤Õ–) Ì‡ ‰ËÌ‡Ï≥ÍÛ ÌËÁÍË ÔÒËı≥˜ÌËı ÙÛÌÍˆ≥È Û ı‚ÓËı
Á ≥ÁÌËÏË ÙÓÏ‡ÏË ƒ÷œ. –ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË ‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ ‚Í‡ÁÛ˛Ú¸, ˘Ó
—≤Õ– ‚Â‰Â ‰Ó ÒÚ≥ÈÍÓ„Ó ÔÓÎ≥Ô¯ÂÌÌˇ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ≥‚ ÙÛÌÍˆ≥ÓÌÛ‚‡ÌÌˇ
ÔÒËı≥˜ÌÓø Ú‡ ÏÓ‚ÌÓø ÒÙÂ.

Основною причиною формування органічних захворювань моз�
ку в дітей є різноманітні ураження нервової системи (НС) у пе�
ринатальному періоді [1]. Перинатальна патологія викликає в по�
дальшому розвитку 40�60% зі всіх різноманітних захворювань і
патологічних станів у дітей та підлітків [2]. Протягом останніх
років у нашій країні спостерігається помітне зростання перина�
тальних патологій і, як наслідок, � дитячої інвалідності [3,4]. В
структурі дитячої інвалідності перші місця посідають хвороби НС
та органів чуття, психічні захворювання, вроджені вади розвит�
ку. Анте� та перинатальний періоди, таким чином, можна роз�
глядати як основу для пожиттєвого здоров’я [5,6].

Наслідки перинатальних уражень центральної нервової систе�
ми (ЦНС) можуть мати найрізноманітніші клінічні прояви � від
важких, “максимально” інвалідизуючих (інколи пожиттєво) ста�
нів, таких як дитячий церебральний параліч, до “мінімальних”
уражень, які впливають на поведінку, когнітивні функції, емо�
ції, здатність до навчання. Медико�соціальна значущість проб�
леми наслідків перинатальної патології в першу чергу визнача�
ється її частотою. У світовій медичній практиці ДЦП зустріча�
ються у 2�2,5 випадків на 1000 дітей. Різноманітні синдроми мі�
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!
 Ó„Ì≥ÚË‚Ì≥,
ÏÓ‚ÎÂÌÌ∫‚≥,
ÂÏÓˆ≥ÈÌÓ-
‚ÓÎ¸Ó‚≥ Ú‡
ÍÓÏÛÌ≥Í‡ÚË‚Ì≥
ÙÛÌÍˆ≥ø ∫
‚‡ÊÎË‚ËÏË
‰Îˇ ÒÓˆ≥‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓ„ÌÓÁÛ
ı‚ÓËı
Ì‡ ƒ÷œ

німальної мозкової дисфункції, які виявляються функціональни�
ми розладами і можуть бути знівельовані в процесі розвитку і доз�
рівання мозку, зустрічаються у 20�40% дітей молодшого та
шкільного віку [7,8,9].

Одним із важливих аспектів клініки ДЦП є когнітивні, мовлен�
нєві, емоційно�вольові та комунікативні порушення. Саме ці
порушення, а не тільки моторний дефіцит, визначають для біль�
шості хворих їх соціальний прогноз та можливість адаптації в
суспільстві.

Для вивчення впливу СІНР на динаміку продуктивності низки
психічних функцій (увага, пам’ять, мислення, емоції) нами здій�
снено комплексне психодіагностичне обстеження 300 пацієн�
тів із різними формами ДЦП. Всі хворі були обстежені напо�
чатку та наприкінці кожного з курсів лікування. Особливої ува�
ги надавали вивченню особистості хворого, характеру його мік�
росоціальної адаптації, взаємин у родині, стилю виховання. Таке
вивчення здійснювали з урахуванням показників спеціальних
стандартизованих анкет�опитувальників для батьків. Для виз�
начення можливостей соціальної адаптації хворого аналізува�
лись відповіді батьків і результати цього оцінювались у балах
(від 0 до 44).

Було виділено 4 умовних рівня можливостей соціальної адап�
тації хворих (високий, добрий, задовільний, поганий), які вис�
тупали в якості усереднених показників функціонального ста�
ну основних систем: рухової, психічної, мовної. Тільки достат�
ній ступінь гармонійного розвитку всіх трьох систем міг забез�
печити хворому високий або добрий рівень соціальної адапта�
ції. Була виявлена достовірна залежність між важкістю стану
хворого та можливостями його соціальної адаптації.

Здійснене нами психодіагностичне та нейропсихологічне обстежен�
ня показало, що тільки у 12% дітей не було виявлено жодних пси�
хічних відхилень та порушень. Наявність різноманітної психопато�
логічної симптоматики різного ступеня вираженості і в різних ком�
бінаціях спостерігалось у 88% із них. Виявлені патології розподі�
лились таким чином: діти з інтелектуально�мнестичною недостат�
ністю � 59%, цереброастенічні, моносимптомні неврозоподібні та
вторинні невротичні розлади � 22%, патохарактерологічні реакції
та формування особистості � 17% (рис.1.).
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Рис.1.  Поширеність психічних порушень
у обстеженої групи пацієнтів

Психодіагностичне дослідження хворих на ДЦП здійснено з допо�
могою тестів: оцінки вербального інтелекту (British Picture
Vocabulary Scale � BPVS) та оцінки невербального інтелекту � тест
Равена для різних вікових груп тощо.
Порівняння характеру динаміки змін функцій вербального та невер�
бального інтелекту свідчить про те, що загалом позитивні зрушення
функцій вербального інтелекту в процесі здійснення курсу інтенсив�
ної реабілітації за методом В. Козявкіна були вираженішими, ніж не�
вербального. Аналіз динаміки показників інтелектуального розвит�
ку пацієнтів, хворих на ДЦП, за даними тесту BPVS показав наяв�
ність позитивних, статистично достовірних змін у психічному статусі
хворих, особливо зі спастичними диплегіями та гіперкінетичною фор�
мою. Найменше підвищення інтелектуальної продукції спостеріга�
лось при атонічно�астатичній формі ДЦП (табл.1).

Табл.1. Результати дослідження інтелекту пацієнтів, хворих
на різні форми ДЦП (за показниками тесту BPVS)
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œÒËıÓ‰≥‡„ÌÓ-
ÒÚË˜ÌÂ
‰ÓÒÎ≥‰ÊÂÌÌˇ
‚ÍÎ˛˜‡ÎÓ
ÏÂÚÓ‰ËÍË
Óˆ≥ÌÍË ‚Â-
·‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‡
ÌÂ‚Â·‡Î¸ÌÓ„Ó
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«‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ —≤Õ– ‰Îˇ ÍÓÂÍˆ≥ø ÔÒËıÓÏÓ‚ÌËı Ú‡ ÔÓ‚Â‰≥ÌÍÓ‚Ëı ÔÓÛ¯ÂÌ¸ ...
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!
œ≥ÒÎˇ
ÔÂ¯Ó„Ó ÍÛÒÛ
≥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓø
Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
ÒÔÓÒÚÂ≥„‡ÎËÒ¸
˜≥ÚÍ≥ ÔÓÁËÚË‚Ì≥
ÁÏ≥ÌË ‚Ë˘Ëı
ÔÒËı≥˜ÌËı
ÙÛÌÍˆ≥È Ú‡
ÂÏÓˆ≥ÈÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÚÛÒÛ

У залежності від початково виявленого рівня інтелектуального роз�
витку в процесі лікування за СІНР спостерігався перехід хворих у
вищу групу розумового розвитку. 72% хворих із граничною розу�
мовою відсталістю “перейшли” в зону низької норми; 37,4% з лег�
кою дебільністю � в зону граничної розумової відсталості; 17,3%
хворих із помірною дебільністю після лікування виявили при пов�
торному обстеженні рівень, який відповідає легкій дебільності.
Для дослідження таких вищих психічних функцій, як увага, пам’ять,
мислення, було застосовано комплекс нейропсихологічних тестів,
адаптованих до дитячого віку. У хворих на ДЦП мали місце різні по�
рушення вербальної пам’яті, а саме: звуження обсягу оперативної
пам’яті та порушення селективності мнестичних процесів; розлад
довільної уваги � недостатність процесів уваги, її виснаженість та
звуження обсягу; різні форми недостатності функцій мислення
(практично у всіх пацієнтів � підвищена виснаженість рівня розу�
мової працездатності, зниження рівня узагальнень, імпульсивність,
інертність функцій мислення).
За даними стандартизованої анкети опитування батьків вивчалась
динаміка емоційного реагування та поведінки хворих перед і після
курсів лікування. Вже після першого курсу інтенсивної реабіліта�
ції у пацієнтів спостерігались чіткі позитивні зміни. Поліпшувались
показники емоційної стабільності, зростала активність хворих, з’яв�
лялись вольовий контроль та довільна регуляція їх поведінки, ро�
зуміння соціальних ситуацій, підвищувався фон настрою, зменшу�
вались явища загальної напруги, незадоволення, рівень тривоги,
страхів тощо.
Після здійснення повторних курсів інтенсивної корекції батьки
спостерігали, що діти ставали активнішими, жвавішими, краще
спілкувалися. У них розширювалося коло інтересів, підвищувався
загальний життєвий тонус, нормалізувалися сон та апетит. Слаб�
шали ознаки пасивності, негативізму, дратівливості, прояви емо�
ційної нестійкості.
Ранні органічні ураження мозку переважно призводять до зат�
римки становлення функцій мови або до її різноманітних пору�
шень. Лише 17 % хворих мали сформовану фразову мову, чітку
вимову. Характер розладів мови в обстежених хворих був дуже
різноманітним та виявляв тісний взаємозв’язок із віком та важ�
кістю моторного дефіциту.
Затримка мовленнєвого розвитку на різних його рівнях (крику та
недиференційованих звуків, відображеного або спонтанного гулін�
ня, лопотання чи слів�коренів) спостерігалась у 32% випадків.
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У 58% хворих на ДЦП при обстеженні виявлені різні форми ди�
зартрії: псевдобульбарні � 21%, стерті � 18% і поєднані її фор�
ми � 9%, бульбарні � 4%, підкіркові �3%, мозочкові � 2%, кір�
кові � 1%. Алалії (сенсорні та моторні) виявлялись у 5%, зати�
нання невротичного, неврозоподібного і змішаного генезу � у
18%. Порушення читання і письма відзначалися рідше: дизлек�
сія в 1%, дизграфія � 2%.
Найпомітніші поліпшення логопедичного статусу відбулися в гру�
пі дітей молодшого віку (до 3�х років). У них значно поліпшилося
розуміння батьківської мови; голосові та звукові реакції стали більш
вираженими; збільшилась кількість простих слів вже після першого
курсу інтенсивної терапії (у 48%); перехід на вищий ступінь мов�
леннєвого розвитку спостерігався в цій віковій групі в 58%. Після
другого і третього курсу лікування за СІНР у 33% хворих мало міс�
це подальше поліпшення як якісних, так і кількісних показників роз�
витку мови, а в 3% – діти наздоганяли в мовленнєвому розвитку
своїх здорових однолітків.
У старших вікових групах у 20% хворих після лікування була за�
фіксована нормалізація темпо� ритмічної структури фрази, у 20%
зменшились прояви дизлексії та дизграфії (стабілізувався почерк,
нахил літер). Лише у частини дітей (5%), які мали виражену зат�
римку психічних функцій, позитивна динаміка розвитку мови була
незначною.
Наш досвід показує, що СІНР, яка має широку спрямованість своєї
дії, веде до значного, багатокомпонентного клінічного ефекту в хво�
рих на ДЦП, у яких стійко поліпшуються показники функціональ�
ної активності психічної та мовної сфер.
Отримані нами результати дають змогу рекомендувати застосування
цієї нової технології для поліпшення не тільки моторної, але і пси�
хо�емоційної сфери, поведінки та нездатності до навчання у дітей
як з максимальними, так і з мінімальними ураженнями мозку. Як
пише проф. П.В. Волошин у передмові до монографії “Дитячі це�
ребральні паралічі. Медико�психологічні проблеми” [10], застосу�
вання СІНР при лікуванні ранніх органічних уражень нервової сис�
теми “є досягненням у традиційних технологіях їх медико�соціаль�
ної реабілітації”.
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Взаємозв’язок пізнавальної діяльності та розвитку сенсомоторних
навичок в інтегрованому вигляді постає в дитячому образотворчо�
му мистецтві. Розвиток тонкої моторної координації, тісно пов’яза�
ний із розвитком мозку, у здорових дітей відбувається паралельно
зі сприйняттям і пізнанням оточуючого світу. Своє емоційне став�
лення до нього, власний сенсорний досвід та рухові можливості, які
поступово зростають, діти передають через художню творчість: ліп�
лення, склеювання чи конструювання іграшок, малювання.
Дитячі малюнки у різних вікових групах відрізняються за темати�
кою та характером виконання. Здорова дитина, коли вперше бере
олівець, маючи вік півтора�два роки, починає “художню” діяльність
із зображення простих ліній, рисочок, кіл. Із поліпшенням коорди�
нації рухів і розвитком тонкої моторики кисті в малюнках з’явля�
ються кола неправильної форми, згодом хрести, прямокутники та
інші фігури. Перші карлючки на папері, стінах, асфальті стають пе�
редумовою розвитку графічного образу, який виникає, з одного бо�
ку, на основі зорових вражень від предмета, а з другого боку � з на�
явного про нього на той час у дитини знання.
До трьох років діти починають малювати обриси обличчя, а до чотирь�
ох � усю людину. У 4�5 років вони зображують фігури людей з руками
та ногами, згодом з’являються натяки на тулуб і одяг. До кінця 4�5�го
року життя частина дітей доповнює свої малюнки зображеннями пред�
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метів або об’єктів � будинки, дерева, птахи, звірі, кораблі, літаки. Як
тільки діти починають переходити до малювання конкретних об’єктів,
їхня творчість починає відображати думки та почуття.
Особливо охоче та багато малюють діти 3�7�річного віку. У цей пе�
ріод образотворча діяльність чітко віддзеркалює емоційність дити�
ни та її соціальні взаємини; в ній безпосередньо виявляються сим�
патії і антипатії, агресивність і поступливість, хвилювання, інтере�
си, а також те, що вразило чи здивувало серед оточуючого. Генез
дитячого малюнка носить стабільний характер: від простих штри�
хів олівцем по паперу � до відтворення знаків і схем предмета.
Із віком малюнки ускладнюються, вдосконалюються, набувають ін�
шої якості. Зображуючи певний сюжет, діти наче розв’язують свої
проблеми, висловлюючи на папері думки та почуття. При цьому во�
ни отримують сенсорний досвід. Використання олівців, фарб чи
кольорової крейди, малювання на землі чи піску, за допомогою ма�
миної губної помади на склі, або навіть мильною піною на дзеркалі
дає можливість ознайомитись із кольорами, новими формами, наб�
лизитись до понять щільності, товщини, твердості, плинності [1].
Майже всі малюнки здорових дітей відповідають оточуючій дійснос�
ті. Переважна більшість їх � динамічна, барвиста, передає життєра�
дісний настрій. Оскільки образотворча діяльність відображає внут�
рішній світ дитини, важливо за малюнком зрозуміти внутрішні пере�
живання пацієнта, його психологічний стан. Аналіз малюнків ней�
ропсихологи застосовують задля діагнозу, наприклад для виявлення
локальних коркових дефектів при органічному ураженні мозку із по�
рушенням сенсомоторних систем або психічних функцій. Дитяча
творчість може надати додаткову допомогу в діагностиці, розпізна�
ванні хвороб нервової системи, особливо на їх ранніх стадіях [2].
З іншого боку, через малювання можна прищепити дитині цікавість
до читання, арифметичних дій, до інших життєво важливих занять,
підготувати її до навчання в школі, привернути увагу до різних явищ
чи предметів. Отже образотворчу діяльність слід використовувати
щодо хворих також і для реабілітаційного процесу.
Що може показати досліднику дитячий малюнок? Тести з перемаль�
овування заданого зображення або малювання з пам’яті можуть да�
ти характеристику інтелектуального розвитку, рівня зорового
сприйняття, уявлень про предмет, ступеня розвитку тонкої мото�
рики та сенсорної координації, а також деяких якостей особистості
і рівня мотивації.
У системі інтенсивної реабілітації дітей із різними формами ДЦП,
яку вже протягом 10 років застосовують у реабілітаційних центрах
Львова та Трускавця, широко використовуються дитячі малюнки.
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На етапі старт�діагностики графічні здібності дитини деякою мірою
оцінюють лікарі центру при дослідженні тонкої моторики китиці.
Тести на обведення фігур, на потрапляння в коло є характеристи�
кою моторної і зорово�просторової координації пацієнта.
На кожному двотижневому курсі інтенсивної терапії в центрах ре�
абілітації Львова та Трускавця, для дітей, які за своїм моторним та
психомовним статусом можуть взяти в цьому участь, влаштовують�
ся конкурси малюнків. Діти зображують різні стадії та процес ліку�
вання, лікарів та масажистів, які з ними працювали, а також охоче
передають враження від знайомства зі стародавнім Львовом чи при�
карпатською природою Трускавця. Усі малюнки вивішують на сті�
нах для ознайомлення та оцінювання “суворим” жюрі � до його скла�
ду належать батьки та лікарі. На завершальному вечорі прощання
пацієнтів із медичними працівниками відбувається традиційна це�
ремонія � урочисте вручення дипломів учасникам конкурсу. Дип�
ломи мають щоразу нове, гарне оформлення, і чимало пацієнтів зіб�
рали вже цілі колекції, які нагадують їм про пройдений ними нелег�
кий шлях переборювання рухової інвалідності.
Протягом перших циклів реабілітації в роботах пацієнтів на вільну
тему переважно зображені всі складники лікувального процесу і са�
ма дитяча олімпіада. Протягом наступних курсів реабілітації, із під�
вищенням емоційного статусу хворого та його реальної надії на по�
ліпшення якості життя, маленькі пацієнти зображують себе в до�
рослому віці, зайнятими певним видом роботи (гра на комп’ютері,
праця в саду).
Після закінчення курсу лікування всі малюнки зберігаються і сор�
туються за віковими групами, формою захворювання, важкістю ста�
ну та станом інтелекту пацієнта.
Ми здійснили аналіз малюнків 67 дітей віком від 4 до 9 років, які
відбули два або більше курсів лікування в Інституті проблем ме�
дичної реабілітації (табл. 1). Дітям пропонували три варіанти тес�
тів: зображення, які потребують домальовування, малюнки на за�
дану тему (“Я і моя сім’я”) і на вільну. Програма містила також ней�
ропсихологічне обстеження в динаміці процесу лікування.
Враховуючи затримку формування тонкої моторики у пацієнтів з це�
ребральними паралічами і спричинений цим пізніший початок малю�
вання, ми виділили дві вікові групи пацієнтів: від 4 до 6 років та від 6�9
років. У контрольній групі було 12 дітей співробітників центру, які скла�
ли рівні вікові групи по 6 осіб у кожній, із якими також проводилися
тести з малювання. Вивчення малюнків та їх динаміки у процесі ліку�
вання було здійснено в трьох групах пацієнтів на ДЦП з нормальним
психо�мовним розвитком або з невеликим ступенем його затримки.

!
¿Ì‡Î≥Á
Ï‡Î˛ÌÍ≥‚ 67
‰≥ÚÂÈ Á ƒ÷œ
·Û‚ Ó‰Ì≥∫˛
Á≥ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó
ÌÂÈÓÔÒËıÓ-
ÎÓ„≥˜ÌÓ„Ó
Ó·ÒÚÂÊÂÌÌˇ

Ã‡Î˛ÌÍË Ô‡ˆ≥∫ÌÚ≥‚, ı‚ÓËı Ì‡ ‰ËÚˇ˜ËÈ ˆÂÂ·‡Î¸ÌËÈ Ô‡‡Î≥˜ ...
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!
¡≥Î¸¯≥ÒÚ¸ ‰≥ÚÂÈ
Á≥ ÒÔ‡ÒÚË˜ÌËÏË
ÚÂÚ‡Ô‡ÂÁ‡ÏË
·ÛÎ‡ ÌÂ Á‰‡ÚÌ‡
‰Ó ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ„Ó
ÁÓ·‡ÊÛ‚‡ÌÌˇ

Табл. 1. Розподіл пацієнтів за формами ДЦП та віковими групами

Здійснене дослідження показало, що більшість дітей зі спастични�
ми тетрапарезами була не здатна до предметного зображування. Ді�
ти могли малювати тільки на рівні “мазанини”, безладних і плута�
них ліній, кіл та інших хаотично переплетених між собою фігур. Дех�
то намагався зобразити предмети, але, фактично, виходили тільки
фрагменти або фігури. У деяких пацієнтів старшої вікової групи з
тетрапарезами зустрічались малюнки, які нагадували “будинок”,
“дерево”. Однак переважно це були неправильні геометричні фі�
гури, про які не можна сказати, що це предметні зображення � хоча
діти й намагалися дати їм назви: “будинок”, “мати “, “дерево”. Для
оточуючих малюнки були мало зрозумілі. Деякі пацієнти цієї групи
в процесі роботи виявляли розгальмованість поведінки, а це спри�
яло недбалості при виконанні роботи: значне натискання на олівець,
густе штрихування “землі” та “неба”. Часто такі пацієнти малю�
ють неохайно, не доводять до кінця розпочате, можуть свій малю�
нок закреслити, замазати, розірвати. Вони зображують потворних
людей, геометричні фігури неправильної форми. У роботах цих ді�
тей страждають як форма, так і зміст.
У групі дітей з геміпаретичною формою можна відзначити краще
виконання тесту з домальовуванням. Вони старанніше виконували
запропоноване завдання, використовували кольори, зображення
людини зберігало основні частини тіла. При порівнянні малюнків
пацієнтів з право� та лівобічною патологією мозку виявлено, що у
першому випадку наявні труднощі з перемальовуванням фігур та
конструюванням їх з частин за зразком. Такі діти не намагаються
скласти для себе загальний план, а копіюють послідовно лінію за
лінією, звертаючись постійно до моделі; вони не впізнають неза�
вершених зображень предметів, не ідентифікують складних зоро�
вих образів. При лівобічній недостатності порушується абстрагу�
вання окремих ознак зорового образу та його логічна обробка,
страждає здатність розчленовувати і словесно позначати зоровий
стимул. Колір обирається довільно, частіше застосовуються яскраві
соковиті тони. Свої малюнки діти, як правило, не розфарбовують,
кольорові олівці використовують недиференційовано.

 ÓÁˇ‚Í≥Ì‡ Õ.¬.,  ÓÁˇ‚Í≥Ì‡ Œ.¬., Œ„ÓÓ‰ÌËÍ –.¡., √‡·‡˜ÛÍ Õ.™.
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Найкращі результати спостерігались у групі дітей зі спастичною дип�
легією. Більшість пацієнтів мала дуже незначне ураження рук, у них
була досить добра тонка моторика, а координаторні порушення нез�
начні. Свої малюнки діти переважно розмальовують, кольорові
олівці використовують цілком диференційовано, вони доволі доб�
ре обирають колір для розмалювання, частіше застосовують бар�
висті, насичені тони. Такі роботи майже не відрізняються від твор�
чості дітей контрольної групи (рис.1, 2).

Рис.1. Малюнок дитини до лікування

Рис.2. Малюнок дитини після лікування

Довготривале спостереження за динамікою спроможності пацієн�
тів на ДЦП до малювання виявило загальну тенденцію � після здій�
снення одного або кількох курсів лікування зростають мотиваційні
установки пацієнтів. Діти починають більше малювати, краще вис�
ловлювати те, що хочуть зобразити, оскільки із набуттям нового

!
¬ ÔÓˆÂÒ≥
Î≥ÍÛ‚‡ÌÌˇ
Á‡ —≤Õ–
‚≥‰·Û‚‡∫Ú¸Òˇ
ÁÏ≥Ì‡ ÂÏÓˆ≥È-
ÌÓ„Ó ÙÓÌÛ
‰ËÚËÌË Û ·≥Í
ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó
ÁÌ‡ÍÛ
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функціонального стану у них з’являється мета і бажання виконати
завдання якнайкраще. Із удосконаленням моторних можливостей
у тематиці малюнків чіткіше проявляються підсвідомі мрії дітей.
Повторні малюнки наприкінці лікування виконуються яскравіши�
ми кольорами, на відміну від перших, де переважали темніші бар�
ви. Здійснений аналіз безпосередньо вказує, що в процесі лікуван�
ня за СІНР відбувається зміна емоційного фону дитини у бік пози�
тивного знаку та поліпшення сприйняття навколишнього світу.

À≥ÚÂ‡ÚÛ‡:
1. Крайг Г. Психология развития. - Санкт-Петербург: Питер,
2000. - 988 с.
2. Денисов З.В. Механизмы эмоционального поведения ребенка. -
Ленинград: Наука, 1978. - 141 с.
3. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Прага:
Авиценум, Медицинское издательство, 1974. - 405 с..
4. Болдырев А.И. Эпилепсия у детей и подростков. - Москва:
Медицина, 1990. - 316 c.
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ÿÍ≥Î¸Ì‡ ‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ˇ: ÌÓ‚≥ Ô≥‰ıÓ‰Ë
‰Ó ÏÂ‰ËÍÓ-ÔÂ‰‡„Ó„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬. ≤., ¡‡·‡‰‡„ÎË Ã. Œ., √Ó‰≥∫‚Ë˜ —.Ã.,
œ≥˜Û„≥Ì‡ “. ¬., ÃËÁ˛Í Œ. ¡., ¡Û‰Á¸ÍÓ Œ. ¿.
≤ÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂ‰Ë˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø,
À¸‚≥‚Ò¸ÍËÈ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Ó·Î‡ÒÌËÈ ‰ËÚˇ˜ËÈ ÔÒËıÓÌÂ‚ÓÎÓ„≥˜ÌËÈ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ,
≤ÌÙÓÏ‡ˆ≥ÈÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌËÈ ˆÂÌÚ ÓÒ‚≥ÚË Ï. À¸‚Ó‚‡.

—Ú‡ÚÚˇ ÔËÒ‚ˇ˜ÂÌ‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËÏ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‰ÓÔÓÏÓ„Ë ‰≥ÚˇÏ Á Ï≥Ì≥-
Ï‡Î¸ÌÓ˛ ÏÓÁÍÓ‚Ó˛ ‰ËÒÙÛÌÍˆ≥∫˛. œ≥‰ÍÂÒÎÂÌÓ ‰ÛÏÍÛ, ˘Ó ‰ÓÔÓÏÓ-
„‡ ‰≥ÚˇÏ Á Ó„‡Ì≥˜ÌËÏË Û‡ÊÂÌÌˇÏË ÌÂ‚Ó‚Óø ÒËÒÚÂÏË (Õ—) ÔÓ‚ËÌ-
Ì‡ Ì‡‰‡‚‡ÚËÒˇ Ó·í∫‰Ì‡ÌËÏË ÁÛÒËÎÎˇÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ ÒËÒÚÂÏË ÓıÓÓÌË
Á‰ÓÓ‚íˇ, ÓÒ‚≥ÚË Ú‡ ÒÓˆ≥‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ıËÒÚÛ. “≥Î¸ÍË ‚Á‡∫ÏÓÓÁÛÏ≥ÌÌˇ ÔÂ-
‰‡„Ó„≥‚ ≥ ÏÂ‰ËÍ≥‚, ÔÓÒÎ≥‰Ó‚Ì≥ÒÚ¸ ≥ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ≥ˇ ‚ ÒÔ≥Î¸Ì≥È Ó·ÓÚ≥ ÁÏÓ-
ÊÛÚ¸ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ‡ÌÌ∫ ‚Ëˇ‚ÎÂÌÌˇ ≥ Ò‚Ó∫˜‡ÒÌÛ ÔÓÙ≥Î‡ÍÚËÍÛ ÌÂ-
‚Ó‚Ó-ÔÒËı≥˜ÌËı ‚≥‰ıËÎÂÌ¸, ÓÁÎ‡‰≥‚ ÔÓ‚Â‰≥ÌÍË Ú‡ ̄ Í≥Î¸ÌÓø ‰ÂÁ‡‰‡Ô-
Ú‡ˆ≥ø Û ˆËı ‰≥ÚÂÈ. ¿‚ÚÓË Ú‡ÍÓÊ ÔÓ‰‡ÎË ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË Ô≥ÎÓÚ-ÔÓÂÍÚÛ,
ÒÔˇÏÓ‚‡ÌÓ„Ó Ì‡ ‚Ë‚˜ÂÌÌˇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ≥ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌˇ ÒËÒÚÂÏË ≥Ì-
ÚÂÌÒË‚ÌÓø ÌÂÈÓÙ≥Á≥ÓÎÓ„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø (—≤Õ–) ‰Îˇ ‰ÓÔÓÏÓ„Ë ‰≥-
ÚˇÏ Á≥ ¯Í≥Î¸ÌÓ˛ ‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥∫˛ Ú‡ ÔÓÛ¯ÂÌÌˇÏË ÔÓ‚Â‰≥ÌÍË.

Традиційно вважається, що проблема шкільної дезадаптації
(ШДА) є суто педагогічною, і вона з’являється лише при пос(
тупленні дітей в школу. Однак ШДА, передусім, є соціальною
проблемою. Від рівня освіти, рівня грамотності громадян зале(
жить добробут держави, його науковий і культурний потенціал.
У багатьох країнах світу (США, Англія, Франція, Чехія тощо)
розроблені та реалізуються національні програми боротьби з
нездатністю дітей до навчання.
У вітчизняній сучасній медичній літературі приділяється недостат(
ньо уваги неврології навчання та поведінки. Медичні аспекти (ран(
ні органічні ураження мозку, обтяжена спадковість, відхилення в
фізичному або психічному здоров‘ї) також відіграють велику роль
в генезі ШДА, поряд з іншими аспектами: психолого(педагогіч(
ними, умовами життя родини, рівнем освіти та навчання тощо.
Збільшення кількості неповносправних осіб, інвалідів дитинства
за останні роки в нашій країні і потреба їх соціального забезпе(
чення, тривалого відновного лікування, дещо відвернули увагу ме(
диків, зокрема реабілітологів, від допомоги дітям із незначними
порушеннями в моторній та психомовній сфері.

!
ÿÍ≥Î¸Ì‡
‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ˇ
∫ ÌÂ ÎË¯Â
ÔÂ‰‡„Ó„≥˜ÌÓ˛,
‡ÎÂ ≥
ÒÓˆ≥‡Î¸ÌÓ˛
ÔÓ·ÎÂÏÓ˛
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!
«‡ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú‡ÏË
ÔÒËıÓÙ≥Á≥Ó-
ÎÓ„≥˜ÌÓ„Ó
Ó·ÒÚÂÊÂÌÌˇ
44% ‰≥ÚÂÈ
6-7 ≥˜ÌÓ„Ó
‚≥ÍÛ Ï‡ÎË
ÓÁÌ‡ÍË
¯Í≥Î¸ÌÓø
ÌÂÁ≥ÎÓÒÚ≥

Усі ці порушення трактувались у літературі як мінімальні мозкові
дисфункції та належали до хвороб розвитку нервової системи. Клі(
нічно в різні вікові періоди розвитку дитини вони проявляються по(
рушенням життєвого ритму, підвищеною нервово(рефлекторною
збудливістю, руховими розладами, розгальмованістю, затримкою
формування навичок самообслуговування, недостатньою диферен(
ціацією тонкої моторики китиць та затримкою конструктивного
праксису: неспроможності до малювання, ліплення, несформова(
ністю окремих когнітивних функцій та емоційно(вольових проце(
сів, порушеннями пізнавальної діяльності, поведінки, труднощами
в навчанні та комунікації [1,2]. Перебіг перинатального періоду у
більшості з них був обтяженим.
Здійснене Л.П. Дедишин комплексне клініко(функціональне об(
стеження 439 дітей 6(7 річного віку, 230 із яких мали перина(
тальні фактори ризику, дало змогу виявити нові дані про взає(
мозв‘язок між окремими патологічними станами перинатального
періоду і порушеннями морфо(функціональної зрілості дитячо(
го організму [3] . За результатами психофізіологічного обстежен(
ня дітей віком 6 років 44,2% мали ознаки шкільної незрілості,
при цьому в групі дітей, які народилися недоношеними, цей від(
соток становив 60,2%, від матерів з гестозами ( 56,3%. Біль(
шість із них мали дисгармонійний розвиток, значно гірші показ(
ники стану здоров‘я у перші 7 років життя: імунологічний дис(
баланс, функціональні розлади серцево(судинної системи, час(
ті респіраторні інфекції, патологію зору, невротичні реакції, по(
рушення вимови тощо.
Дитячий садок, школа ( важливий психологічний фактор, який
постійно впливає на особистість і потребує від дитини добрих
адаптаційних можливостей. Для досягнення цих можливостей
дитина мусить бути фізично здоровою, бо тільки здорові діти мо(
жуть активно брати участь у фізичній, розумовій та соціальній
діяльності. Однак статистика свідчить, що третина дітей дошкіль(
ного віку приречена на провал у школі, зокрема, через хвороби,
брак захисту та опіки дорослих.
Доведено, що головна причина низького рівня успішності дітей (
погане здоров’я, а відомо, що 40% захворювань дорослих бе(
руть свій початок ще в дитинстві. В Україні на 1000 дітей припа(
дає 1460 різноманітних захворювань. Із 100 новонароджених
тільки 20 має задовільний стан здоров’я. 70% новонароджених
мають патологічні відхилення у розвитку, які з’являються під час
вагітності їх матерів та пологів; 60(70% дітей мають соматичні
зрушення ще на початку свого розвитку. У понад 80% дітей, які



102

йдуть до школи, присутні відхилення у стані здоров’я: 10% з них
мають мовленнєві вади; у 25(30% спостерігаються порушення
розвитку моторних функцій; у 30(35% ( порушення зорово(
просторового сприйняття та зорово(моторних координацій.

У літературі останніх років, присвяченій соціальній педіатрії ( на(
уці, яка займається реабілітацією дітей з довготривалими пору(
шеннями фізичного, психічного, інтелектуального та соціального
розвитку, стверджується, що реабілітація дітей з органічними ура(
женнями НС здійснюється об‘єднаними зусиллями установ сис(
теми охорони здоров‘я, освіти та соціального захисту [4,5]. Зро(
зуміло, що кожна з цих інституцій мусить мати відповідну наукову
концепцію допомоги, матеріальну базу для етапного відновного
лікування, соціальної адаптації хворих, апробовані системи ме(
дичного лікування або психолого(педагогічної корекції та підго(
товлених до цієї складної роботи кваліфікованих спеціалістів.

Дітей, у яких спостерігаються прояви ШДА, умовно можна роз(
поділити на 2 основних групи.

•  Діти, що мають труднощі при навчанні (в міжнародній класи(
фікації хвороб МКХ(10 ці порушення вміщені в рубрику F81 (
Специфічні розлади розвитку шкільних навичок: читання ( дис(
лексія; письма, контролю орфографії ( дисграфія; рахування та
обчислювання ( дискалькулія тощо).

• Діти, які не здатні до тривалого зосередження на предметі нав(
чання ( дефіцит уваги. Більшість із них не можуть тривалий час
сидіти спокійно і постійно перебувають у русі ( гіперактивність.
Така комбінація має назву “розлад активності і уваги” ( в МКХ(
10 рубрика F90(F98 ( Розлади поведінки та емоцій, котрі, як пра(
вило, розпочинаються в дитячому та підлітковому віці).

До групи невстигаючих учнів часто потрапляють діти з патоло(
гією поведінки. У них нездатність до навчання зумовлена не ін(
телектуальним дефектом, а патологією емоційно(вольової сфе(
ри та поведінки. Порушення у поведінці школярів об’єднують у
такі чотири групи: агресивність (фізична, вербальна); невротич(
ність або істероїдність (істерика, запальність, гарячкуватість,
злість, сльози); пасивність (пригніченість, загальмованість, “ді(
ти(тихоні”); гіперактивність (гіперкінетичність поведінки, роз(
гальмованість, непосидючість, дефіцит уваги). Не секрет, що
частину дітей у школі, які мають вади поведінки, здебільшого за(
раховують до “важких”, “невстигаючих” [6,7].
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Педагогічна робота з такими дітьми потребує індивідуального під(
ходу. Однак у сучасних класах нині є до 30(35 учнів, до того ж у шко(
лах, здебільшого, обмежений простір, відсутнє належне харчуван(
ня, натомість у достатку є “нервові” вчителі, “грізні” директори то(
що. І оскільки одним із важливих завдань школи є забезпечення пси(
хічного здоров’я особистості, великою складністю є розгледіти кож(
ного учня. На жаль, це вдається тільки тим, кого в освіті називають
фанатами. Біда окремих вчителів у тому, що вони в дитині бачать не
особистість, яка розвивається, а лише школяра, який є “носієм
знань, вмінь, навичок”. Учителі та вихователі часто не враховують
того, що діти з відхиленнями в психіці відрізняються швидкими змі(
нами настрою, вони швидко втомлюються.
Чому дитина не хоче або боїться йти до школи, до вчителя? Бо її
лякають труднощі, дискомфорт, незахищеність, перевантажен(
ня, перед якими вона відчуває свою безсилість.
Питаннями допомоги дітям у системі освіти займаються психо(
лого(медико(педагогічні консультації (ПМПК), на які покладе(
ні функції відбору та керованої інтеграції дітей з особливими пот(
ребами до спеціалізованих або масових дошкільних та шкільних
закладів. Для виконання цього важливого завдання фахівці
ПМПК повинні організувати ефективну оцінку стану і рівня ак(
туального розвитку дітей під час обстеження, а також організу(
вати подальше динамічне спостереження за динамікою процесу
оволодіння шкільними навичками. На жаль, сучасна практика
обстеження в багатьох випадках свідчить про автономність об(
стеження в рамках єдиного психолого(медико(педагогічного
консультування, про невміння здійснювати комплексний спіль(
ний аналіз стану розвитку дитини, що потім відбивається на ре(
зультативності роботи. Найчастіше вивчення дитини розпадаєть(
ся на два аспекти: клінічного обстеження, яке здійснює лікар; і
психологічного, логопедичного та педагогічного вивчення шкіль(
ної зрілості, яке здійснює вчитель.
Вирішення низки лікувально(педагогічних завдань (норми нав(
чального навантаження, диференційований шкільний режим, ін(
дивідуальний підхід до дітей в умовах інтегративного навчання),
потребує проникнення дитячого психіатра, невролога та шкіль(
ного лікаря в галузь дефектології, а педагога(дефектолога ( в ро(
зуміння суті потрібних профілактичних та лікувальних заходів,
які здійснюють для дітей з хворобами розвитку НС. Нині вкрай
потрібними є не тільки констатація статусу і діагноз дитини, але
постійне удосконалення методик педагогічної корекції та пошу(
ки нових сучасних підходів і технологій медичної реабілітації для
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подолання специфічних розладів розвитку шкільних навичок.
Взаєморозуміння педагогів і медиків, наступність і координація
в спільній роботі зможуть забезпечити якнайраніше виявлення
і своєчасну профілактику нервово(психічних відхилень, розла(
дів поведінки, шкільної дезадаптації.
Для вирішення проблеми шкільної дезадаптації потрібне поєднан(
ня зусиль трьох ланок: Л ( лікаря, В ( вчителя, Д( дитини (рис. 1).

Рис. 1. Схематичне зображення зв’язків: лікар � вчитель � дитина

З позицій математики ( це система з трьома величинами, яку
можна вирішити лише за умови укладання трьох зв’язків:
Зв’язок лікар ( дитина. Полягає в обстеженні, діагностиці, по(
шуках раціональної терапії або нових технологій медичної реа(
білітації.
Зв’язок учитель ( дитина. Вчителю треба індивідуально підходи(
ти до дітей, враховуючи їхній психічний або фізичний стан, ди(
ференціювати навантаження.
Зв’язок лікар ( учитель є найсуттєвішим. Тісна співпраця педа(
гогів та медиків дасть змогу скоординувати спільні дії, розшири(
ти компетенції обох сторін, спрямувати зусилля на користь та
благо дитини.
Отже, кожний із наведених зв’язків окреслює певне коло проблем.
У цій схемі існує певна ділянка, в якій усі кола проблем перетина(
ються ( це і є непорушною ознакою єдності Лікаря, Вчителя та Ди(
тини. А скорочення цих слів “ЛВД” можна розшифрувати ще й і як
“Логічне Вирішення проблеми Дезадаптації школяра”.
Життя не стоїть на місці, воно ставить перед медиками та педа(
гогами нові завдання, народжені проблемами сьогодення. З ме(
дичної науки та практики добре відомо, що при створенні відпо(

!
¬Ë≥¯ÂÌÌˇ
ÔÓ·ÎÂÏË
¯Í≥Î¸ÌÓø
‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ø
ÔÓÚÂ·Û∫
ÔÓ∫‰Ì‡ÌÌˇ
ÁÛÒËÎ¸ Î≥Í‡ˇ,
‚˜ËÚÂÎˇ
≥ ‰ËÚËÌË

ÿÍ≥Î¸Ì‡ ‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ˇ: ÌÓ‚≥ Ô≥‰ıÓ‰Ë ‰Ó ÏÂ‰ËÍÓ-ÔÂ‰‡„Ó„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø



105

!
¬ ≤ÌÒÚËÚÛÚ≥
ÓÁÔÓ˜‡ÚÓ
Ô≥ÎÓÚ-ÔÓÂÍÚ
ÔÓ ‰ÓÔÓÏÓÁ≥
‰≥ÚˇÏ Á≥
¯Í≥Î¸ÌÓ˛
‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥∫˛
Ú‡
ÔÓÛ¯ÂÌÌˇÏË
ÔÓ‚Â‰≥ÌÍË

відних умов для нормального закладання розвитку і дозрівання
мозку, при ранній діагностиці та сучасній медико(педагогічній ре(
абілітації традиційними та нетрадиційними методами можна
значно зменшити частоту та вираженість розладів розвитку НС
у дітей. Не можуть стояти осторонь від проблеми допомоги ді(
тям з ШДА і реабілітологи. Крім відновлення моторних функцій
у дітей з органічними ураженнями мозку, фахівці в галузі фізич(
ної та медичної реабілітації зобов’язані вирішувати також питан(
ня психомовної, соціальної, психолого(педагогічної допомоги та(
ким дітям. Маючи унікальний досвід лікування “великої”, грубо
інвалідизуючої патології НС, реабілітологи починають працю(
вати над розв`язанням не менш актуальної проблеми ( допомоги
дітям із “малою”, мінімальною неврологічною патологією. Ве(
лика кількість дітей, що мають проблеми з навчанням, порушен(
ням поведінки, дефіцитом уваги тощо потребують не тільки пси(
холого(педагогічної допомоги, а й глибокого, всебічного, ретель(
ного обстеження та серйозного, довготривалого, висококвалі(
фікованого лікування [8].
Інститут проблем медичної реабілітації вважає проблему науко(
во(практичної допомоги дітям із ШДА пріоритетним напрямком
своєї роботи. У 2000 році в інституті був створений пілот(про(
ект щодо допомоги дітям зі шкільною дезадаптацією та порушен(
нями поведінки.
Метою дослідження було визначення ефективності застосуван(
ня СІНР у дітей із мінімальними моторними, психомовними, по(
ведінковими порушеннями та шкільною дезадаптацією.
Шляхи дослідження: комплексне обстеження соматичного, нев(
рологічного, психологічного, логопедичного, педагогічного ста(
тусів, а також здійснення комплексу нейрофізіологічних дослід(
жень [9]. Усього було обстежено 87 дітей віком 6(10 років зі
шкіл(інтернатів та масових шкіл Львова. Для реабілітації було
сформовано групу з 34 дітей (25 хлопців та 9 дівчат), яким були
встановлені діагнози: шкільна дезадаптація ( 53%, затримка пси(
хомовного розвитку ( 29%, синдром дефіциту уваги та гіперак(
тивність ( 18% (рис. 2). У більшості з них виявлялись порушен(
ня як усного мовлення (загальний недорозвиток мови ( 40%, зат(
римка мовленнєвого розвитку ( 34%, дизартрія (18%, затинан(
ня ( 18%, рінолалія ( 2%), так і писемного (дисграфія (58%, дис(
лексія ( 26%, дискалькулія ( 16% ). Вивчення латералізації моз(
кових функцій показало, що серед обстежених у 23 дітей пере(
важає ліворукість, праворуких було 9, білатеральність ( у 2 ді(
тей. Порушення кінестетичного праксису виявлено у 26%, прос(
торового ( у 30%, динамічного ( у 46% дітей.
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Рис. 2. Розподіл дітей групи за діагнозами

Неврологи, педіатри, логопеди, психологи здіснювали аналіз ди(
наміки становлення моторних, психо(мовних порушень, шкіль(
них навичок досліджуваної групи дітей в процесі біомеханічної
корекції хребта за методикою В.І. Козявкіна. Всім пацієнтам в
Львівському РЦ “Еліта” були проведені 8(10 сеансів біомеха(
нічної корекції хребта 1 раз на тиждень у поєднанні з психотера(
певтичною роботою з хворим та членами його родини. Оцінку
ефективності лікування здійснювали в 2(х напрямках:
( Аналіз динаміки набуття та швидкості відновлення шкільних нави(
чок, зростання мотивації до навчання в процесі реабілітації (табл. 1).
( Аналіз стандартизованих анкет для батьків та ведення ними що(
денника спостереження за змінами в процесі лікування.
Результати спостереження батьків за статусом дитини в проце(
сі та після першого курсу амбулаторного лікування ми подаємо
у вигляді короткого переліку зауважених ними змін у процесі нав(
чання дитини: поліпшення запам’ятовування віршів, коротких
казок та наростання обсягу пам’яті; наростання концентрації
уваги та працездатності при виконанні завдання; чіткі прояви на(
ростання логічного мислення. Зміни в сфері поведінки також чіт(
ко фіксувались батьками: зменшення страхів; тенденція до пок(
ращання поведінки дитини. Істотними були зміни мовлення ( чіт(
кіша вимова слів, розширення активного словникового запасу
та спроби будувати складні речення.

!
ƒËÌ‡Ï≥Í‡
ÍÎ≥Ì≥˜ÌËı
ÔÓˇ‚≥‚ ÿƒ¿
‚ ÔÓˆÂÒ≥
Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
Óˆ≥Ì˛‚‡Î‡Òˇ
‚ „ÛÔ≥
34 ‰≥ÚÂÈ
6-10 ÓÍ≥‚

ÿÍ≥Î¸Ì‡ ‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ˇ: ÌÓ‚≥ Ô≥‰ıÓ‰Ë ‰Ó ÏÂ‰ËÍÓ-ÔÂ‰‡„Ó„≥˜ÌÓø Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
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!
–ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË
ÔÓÍ‡Á‡ÎË
‰Óˆ≥Î¸Ì≥ÒÚ¸
Á‡ÎÛ˜ÂÌÌˇ —≤Õ–
‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ÏÂ‰Ë˜ÌÓø
Â‡·≥Î≥Ú‡ˆ≥ø
‰≥ÚÂÈ Á
ÔÓˇ‚‡ÏË
¯Í≥Î¸ÌÓø
‰ÂÁ‡‰‡ÔÚ‡ˆ≥ø

Табл. 1. Динаміка гностико�праксичних функцій та писемного
мовлення в процесі лікування за СІНР

Аналіз попередніх результатів застосування СІНР для лікуван(
ня дітей із ШДА та порушеннями поведінки у Львівському реа(
білітаційному центрі “Еліта” показав доцільність залучення цієї
технології лікування в комплекс медичної реабілітації патології
розвитку НС, яка широко розповсюджена у дітей дошкільного
та шкільного віку.
Проблема шкільної дезадаптації торкається практично кожно(
го з нас, оскільки добре відомо, що вчимося ми в школі тричі:
спочатку самі, потім із своїми дітьми, а потім ( із онуками. Змен(
шення частоти порушень поведінки та неспроможності до нав(
чання шляхом створення нових комплексних методів допомоги
таким дітям ( це важлива науково(практична проблема медицини
та педагогіки. На закінчення згадаємо вираз доктора педагогіки
з Торонто Майкла Фуллана з його книги “Сили змін” [10]. Він
стверджує: “Проблеми ( наші друзі, але тільки якщо ми разом,
спільно щось зробимо з ними”.

 ÓÁˇ‚Í≥Ì ¬. ≤., ¡‡·‡‰‡„ÎË Ã. Œ., √Ó‰≥∫‚Ë˜ —.Ã., œ≥˜Û„≥Ì‡ “. ¬., ÃËÁ˛Í Œ. ¡., ¡Û‰Á¸ÍÓ Œ. ¿.
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—ÔËÒÓÍ ÒÍÓÓ˜ÂÌ¸

ВР Віртуальна реальність
ДПК Динамічна пропріоцептивна корекція
ДЦП Дитячий церебральний параліч
ЖЄЛ Життєва ємність легенів
ЛФК Лікувальна фізкультура
МВЛ Максимальна вентиляція легенів
МКХ Міжнародна класифікація хвороб
НС Нервова система
ПК Програмний комплекс
ПМПК Психолого(медико(педагогічні консультації
СІНР Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
ФБ Функціональний блок
ФЖЄЛ Форсована життєва ємність легенів
ФСА Функціональна система антигравітації
ЦНС Центральна нервова система
ШДА Шкільна дезадаптація
ШП Швидкість проходження
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