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спрямованості; лікувальну гімнастику з використанням 
дихальних вправ, вправ на зменшення головокружіння, на 
покращання церебрального та периферійного кровообігу, 
окорухові вправи, координаційні, вправи постізометрич-
ної релаксації, а також елементи фітнес-технологій (йоги 
та пілатесу); модифіковану методику масажу (сегментар-
но-рефлекторний шийно-комірцевої ділянки, волосяної 
частини голови, точковий масаж обличчя та голови, аурі-
кулярний самомасаж, самомасаж кистей та стоп); фізіоте-
рапію з використанням електрофорезу лікарських речовин 
(магнію та еуфіліну)��

Комплексна програма охоплювала перший (стаціо-
нарний) етап лікарняного періоду реабілітації та дру-
гий (амбулаторно-поліклінічний) – постлікарняного 
періоду�� На кожному етапі реабілітації вибір засобів 
відновлення та їх дозування визначалися з урахуван-
ням стадії та періоду перебігу захворювання і режиму 
рухової активності, що дозволяло здійснювати більш 
адекватний вплив на організм хворих��

Стаціонарний етап реабілітації розпочинався з першо-
го дня госпіталізації та включав ліжковий, напівліжковий 
і вільний режими рухової активності, при кожному з яких 
послідовно виконувалися певні окремі завдання��

При ліжковому режимі застосовувалась лікувальна 
гімнастика з виключно індивідуальною формою занять, 
які проводились 1 раз на добу (вранці), малої інтенсив-
ності�� Тривалість заняття – 10-15 хв�� Лікувальний масаж 
виконувався щадно, через 15 хв�� після лікувальної гімнас-
тики�� Для нормалізації психоемоційного стану протягом 
дня з жінками проводились індивідуальні психолого-пе-
дагогічні бесіди��

Протягом напівліжкового режиму щоранку засто-
совувалась ранкова гігієнічна гімнастика триваліс-
тю 5-7 хв�� з використанням загальнозміцнювальних 
вправ�� Через 15 хв�� здійснювався сегментарно-рефлек-

торний масаж шийно-комірцевої ділянки і волосяної 
частини голови та точковий масаж обличчя і голови, 
ще через годину після масажу проводили електрофо-
рез лікарських речовин (магнію і еуфіліну) на шийно-
комірцеву ділянку (через день)�� Лікувальна гімнасти-
ка доповнювалась: вправами з елементами дихальної 
гімнастики йоги, окоруховою гімнастикою, ідеомо-
торними вправами та вправами для зменшення голо-
вокружіння і здійснювалась 2 рази на день, тривалістю 
15-20 хв�� Додатково використовувалось ходіння на місці 
в середньому темпі��

Засоби реабілітації у вільному режимі доповнювались 
певними формами масажу (самомасажем кистей та стоп) 
та опануванням навичок самоконтролю основних фізіоло-
гічних параметрів�� Через 15 хв після ранкової гігієнічної 
гімнастики (тривалістю 8-10 хв), застосовувався сегмен-
тарно-рефлекторний масаж, після якого (через годину) 
проводили електрофорез магнію та еуфіліну�� Лікувальна 
гімнастика проводилася двічі на день тривалістю 20-27 хв�� 
Відмінністю амбулаторно-поліклінічного етапу було ви-
користання більш інтенсивного блоку вправ комплексної 
програми у відповідності до щадного режиму рухової ак-
тивності та даним етапом реабілітації�� Ранкова гігієнічна 
гімнастика тривала 10-15 хв�� Лікувальна гімнастика про-
водилася 3 рази на день, тривалістю 30-35 хв�� Через 15 хв 
після неї застосовувався самомасаж, ще через годину ви-
користовували електрофорез, як і в попередньому режимі�� 
Відмінністю запропонованої програми від загальноприй-
нятої є комплексний підхід з використанням окорухової 
гімнастики, ідеомоторних вправ, спеціальних вправ для 
попередження запаморочення, елементів гімнастики йоги 
та пілатес, модифікованих методик масажу і аутогенного 
тренування, фізіотерапевтичних процедур��



Комплементарна / альтернативна (народна і нетра-
диційна) медицина (далі КМ/А) – важлива складова ком-

плексної, превентивної і відновно-реабілітаційної терапії, 
а саме – здорового способу життя, оздоровлення, збалан-
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