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ВСТУП 

Останнім часом у медицині все більше стверджується 

реабілітаційний напрямок, основою якого є комплексне 

відновне лікування захворювань та ушкоджень. У цьому процесі 

провідну роль відіграє фізична реабілітація. Вона поліпшує 

якість лікування, запобігає можливим ускладненням при різних 

захворюваннях і травмах, прискорює відновлення функцій 

органів і систем, тренує і загартовує організм, повертає 

працездатність, зменшує ймовірність інвалідізації.  

Фізична реабілітація має потужний арсенал засобів, 

найважливішим з яких є лікувальна фізична культура (ЛФК), що 

обґрунтовується її природністю, доступністю, дешевизною та 

можливістю довготривалого ефективного застосування з 

лікувальною або профілактичною метою. Недооцінка методу 

ЛФК, ігнорування проблеми щонайшвидшого відновлення не 

лише здоров’я, а й працездатності хворих. 
Фізична реабілітація – це складова частина медичної і 

соціально-трудової реабілітації, що використовує засоби і методи 

фізичної культури, масаж і фізичні чинники. У майбутнього лікаря-

стоматолога необхідно формувати мотивацію до своєчасного, 

адекватного і систематичного призначення засобів фізичної 

реабілітації хворим стоматологічного профілю в складі 

комплексного лікування.  

Стоматологічний профіль пацієнтів характеризується 

існуванням понад 500 різноманітних стоматологічних захворювань, 

які супроводжуються фізичними і функціональними порушеннями 

з боку основних органів та систем організму.  

Саме тому, для попередження або швидшого усунення 

зазначених розладів дуже важливим є своєчасне та ефективне 

застосування засобів фізичної реабілітації в комплексному 

лікуванні стоматологічних хворих.  
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СНЩС Скоренево-нижньощелепний суглоб 
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ЧСС Частота серцевих скорочень 

ЩЛД Щелепно-лицьова ділянка 

УЗД Ультразвукова діагностика 

ФВ Фізичні вправи 

 



 6 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Тема 
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функціонального стану організму людини. 

Лікарсько-педагогічне спостереження за 

фізкультурниками та спортсменами………………… 
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стоматології…………………………………………… 
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4 

 

 

Фізична реабілітація хворих з гнійно-запальними 

процесами в щелепно-лицьовій   ділянці, з 

переломами  щелеп та кісток лицьового скелету, з 

артритами та контрактурами СНЩС, з невритами  

лицьового і трійчастого нервів……………………… 

1 

5 
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Фізична реабілітація хворих з порушеннями 

прикусу. 

Фізична реабілітація хворих при реконструктивних 

та пластичних операціях  у  щелепно-лицьовій 

ділянці………………………………………………… 

1 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п Тема 
Год 

1 Спортивна медицина: оцінка фізичного розвитку  і 

функціонального стану організму людини. 

Лікарсько-педагогічне спостереження за 

фізкультурниками та спортсменами……………….. 

3 

2 Застосування засобів фізичної реабілітації для 

профілактики  та лікування захворювань, пов’язаних 

з роботою  лікаря стоматолога……………………… 

3 

3 Загальні основи фізичної  реабілітації. Фізична 

реабілітація  хворих з патологією щелепно-лицьової  

ділянки. Застосування лікувального масажу в 

стоматології. Функціональні проби в 

стоматології…………………………………………… 

3 

4 

 

 

Фізична реабілітація хворих з гнійно-запальними 

процесами в щелепно-лицьовій   ділянці, з 

переломами  щелеп та кісток лицьового скелету, з 

артритами та контрактурами СНЩС, з невритами  

лицьового і трійчастого нервів……………………… 

2 

5 

1 

Фізична реабілітація хворих з порушеннями 

прикусу. 

Фізична реабілітація хворих при реконструктивних 

та пластичних операціях  у  щелепно-лицьовій 

ділянці………………………………………………… 

3

2 

6 Підсумковий модульний контроль 2 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 
1. Центральні і периферичні зміни гемодинаміки при 

динамічному фізичному навантаженні 

2. Дермографізм в контролі тренувального процесу 

спортсмена 

3. Добові біоритми та фізична працездатність 

4. Косметичні маркери дисплазії сполучної тканини 

5. Вісцеральні маркери дисплазії сполучної тканини 

6. Серцево-судинні маркери дисплазії сполучної тканини 

7. Перспективи збереження здоров’я у осіб з дисплазією 

сполучної тканини 

8. Основні форми сучасних оздоровчих технологій 

9. Особливості масажу лобних і скроневих м’язів, області 

очних ямок 

10. Оцінка  скоротливої здатності колового м’язу ока, рота, 

язика 

11. Оцінка  скоротливої здатності  жувальних м’язів, 

піднебенно - глоткового кільця та шиї. 

12. Дихальні вправи   в ранньому післяопераційному періоді  

ФР хворих з гнійно-запальними процесами ВЩЛД. 

13. Самомасаж при пародонтитах 

14. Культура жування дорослого і її виховання в дитячому віці 

15. Остеомієліти щелеп, як ускладнення карієсу зубів 

16. Засоби  ФР при  утрудненні прорізування нижнього зуба 

мудрості  

17. Самомасаж язиком і кригою  при   двощелепному 

шинуванні переломів щелеп 

18. Рухові  режими  і фізичні вправи  при струсі і забої 

головного мозку, що супроводжує  переломи  щелеп 

19. Сучасні методи  іммобілізації переломів щелеп  і 

механотерапія  в  після іммобілізаційному періоді   

20. Механотерапія  і лікувальна фізкультура при  контрактурі  

СНЩС 

21. Голкотерапія при невриті трійчастого  нерву 

22. Електростимуляція при  невриті лицьового нерву 

23. Озокеритові аплікації в комплексному лікуванні невриту 

лицьового нерву 

24. Загальні основи ортодонтичної корекції аномалій 

зубощелепної системи  

25. Оперативна корекція  аномалій прикусу. 
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26. Шкідливі звички  у дитини, які сприяють  порушенню 

розвитку зубощелепної системи 

27. Соматотип і  аномалії прикусу 

28. Дисплазія  сполучної тканини і  порушення прикусу  

29. Особливості кровопостачання шкіри і  м’яких тканин 

обличчя 

30. Особливості пластики шкіри обличчя 

31. Особливості пластики м’яких тканин обличчя 

32. Фізична реабілітація хворого  після  оперативної 

реконструкції укороченої вуздечки язика  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ: 

 друкований або рукописний  текст до 10 сторінок; 

 перша сторінка -  назва університету, кафедри, тема 

реферату, автор; 

 друга сторінка -  зміст реферату; 

 з третьої  сторінки:  актуальність проблеми, суть теми, 

висновки;  

 список використаних джерел інформації; 
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ТЕМА 1. 

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА: ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО 

РОЗВИТКУ  І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ 

ЛЮДИНИ. ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНЕ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФІЗКУЛЬТУРНИКАМИ ТА 

СПОРТСМЕНАМИ 

 

Актуальність проблеми 

Спорт – це гра, розвага і основним  його завданням є 

змагання, боротьба за перемогу, досягнення максимального 

результату, рекорду. Здоров’я спортсмена слугує лише 

затратним матеріалом для цього успіху і оздоровча роль 

вирішується  випадково при благо приємному збігу обставин, 

або повністю не реалізується. Спортивна медицина – це галузь 

медичної науки, яка займається  визначенням та оцінкою 

здоров’я і фізичної підготовленості осіб, які займаються 

фізичною культурою і спортом. Вона допомагає тренеру і 

спортсмену вибрати перспективний вид спорту  та 

індивідуалізувати фізичне навантаження в тренувальному 

процесі. Спортивна  медицина контролює санітарно-гігієнічні 

умови тренувань і змагань, допомагає тренеру і спортсмену  

корегувати тренувальний процес в динаміці для попередження 

розладів здоров’я. При  ускладненні  здоров’я    в тренувальному 

процесі, під час змагань та  в подальшому житті спортсмена  

здійснює реабілітаційні заходи. Постійно вивчає і розробляє 

нові методи лікарського контролю  здоров’я і фізичної 

підготовленості спортсменів і осіб, які займаються фізичними 

тренуваннями. 

 

Навчальні цілі: 

 сформувати сучасні уявлення про спортивну медицину, види 

і методи лікарського контролю за спортсменами; 

 навчити  збирати спортивний анамнез, проводити 

соматоскопічні, соматометричні обстеження, функціональні 

проби, оцінювати їх результати та формувати лікарське 

заключення щодо допуску обстежених  до занять фізичною 

культурою та спортом. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 
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 ознайомитися з матеріалами підручника, посібника , 

рекомендованою літературою; 

 вивчити  матеріали практикуму; 

 повторити анатомію і фізіологію  опорно-рухового апарату  

та систем енергозабезпечення м’язової діяльності людини. 

 

Студент повинен знати: 

 нормальну та патологічну анатомію, нормальну та 

патологічну фізіологію  опорно-рухового апарату та систем 

енергозабезпечення м’язової діяльності людини;  

 методи дослідження  та оцінки фізичного розвитку  та 

функціональних резервів людини. 

  

Студент повинен вміти: 

 збирати спортивний анамнез; 

 проводити стоматоскопічне обстеження (стан шкіри, 

видимих слизових оболонок, жирових відкладень, мускулатури, 

грудної клітки, спини, стопи); 

 проводити соматометричне обстеження (вимірювати масу 

тіла, зріст, окружність грудної клітки в статиці та динаміці);  

 провести пульсометрію і тонометрію в стані спокою і під час 

виконання фізичного навантаження; 

 давати оцінку фізичного розвитку  і функціональних резервів 

організму людини. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 збір спортивного анамнезу; 

 соматоскопічні і соматометричні дослідження показників 

фізичного розвитку спортсмена; 

 оцінку фізичного розвитку методом індексів;  

 проводити функціональні проби: гіпоксичні (Генчі, Штанге), 

ортостатичну, Руф’є, Мартіне-Кушелевського;  

 оцінку  отриманих результатів та надання  відповідних 

рекомендацій що до корекції фізичного розвитку та  

індивідуалізації  спортивних та  оздоровчих фізичних 

навантажень. 
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СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Лікарський контроль в спортивній медицині - це 

комплексне медичне обстеження  для визначення здоров’я та 

фізичної підготовленості  осіб, що займаються фізичною 

культурою та спортом. В лікарському контролі 

використовуються загально вживані і вивірені  клінічною 

медициною  суб’єктивні і об’єктивні методи: анамнестичний, 

стоматоскопічний, соматометричний, інструментальний і 

лабораторний.  

В анамнезі  звертають увагу: на  час початку занять 

спортом, умови  життя й розвитку, спадковість, перенесені 

захворювання й травми, частота, спрямованість і тривалість 

тренувань, динаміка спортивних результатів, переносимість 

навантажень, швидкість відновлення, характер відпочинку, 

використання  засобів відновлення й підвищення спортивної 

працездатності.  

При соматоскопії визначається і оцінюється: 

соматотип, наявність ознак дисплазії сполучної тканини, 

постава, розвиненість мускулатури, жировідкладень, форма 

спини, стоп, ніг (додаток 1, 2).  

Соматометрично (антропометрично) визначається і 

оцінюється: зріст, вага, обхвати  грудної клітки, талії, кінцівок, 

товщина шкірних складок.  

Первинний лікарський контроль проводиться для 

допуску спортсмена до тренувань, вирішуються також  питання 

спортивної орієнтації, відповідність біологічного віку його 

календарному. Обов'язкові методи обстеження: вивчення 

загального та спортивного анамнезів, огляд по органах і 

системах, визначення Ps, АТ,ЕКГ, проведення  дихальних проб,  

проб з фізичними навантаженнями, При необхідності проводять 

рентгенологічні та  ультразвукові дослідження серця, судин, 

черевних органів та інше. 

Повторний лікарський контроль проводиться в процесі 

тренувань, (перед змаганнями, після перенесених захворювань і 

травм). Його завдання – визначити та оцінити кумулятивний  

вплив  тренувань на організм, динаміку тренованості, виявити 

передпатологічні і патологічні стани (ознаки перевтоми, 

фізичної перенапруги, перетренованості), внести  відповідні 

корективи в тренувальний процес. Проводиться з обов’язковим 

використанням функціональних проб. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Під час тренувального заняття визначається і 

оцінюється адекватність тренувального фізичного навантаження 

на організм  спортсмена (оперативний контроль). Адекватне 

навантаження характеризується: відсутністю скарг, різкого 

почервоніння  або блідості  обличчя, координованими рухами, 

пульс не перевищує  рекомендованих (раціональних) величин, 

артеріальний тиск і частота дихання фізіологічно відповідають 

величині пульсу.  

Після припинення тренувального заняття  проводиться 

лікарський контроль на протязі  відпочинку спортсмена до 

наступного заняття (поточний контроль). При цьому 

визначається і оцінюється ступінь стомлення і ступінь 

відновлення організму спортсмена  на тренувальному занятті 

(відставлений ефект тренування) для визначення подальших 

навантажень і методики тренувань спортсмена 

Фізичний розвиток – один із основних  показників 

здоров’я  і  фізичної підготовленості спортсмена. Це сукупність 

морфологічних і функціональних властивостей організму, яка 

характеризує запаси фізичних сил, витривалості і дієздатності 

організму. Залежить від спадковості, соціально – економічних 

умов життя, харчування і занять фізичною культурою. 

Визначається і оцінюється  фізичний розвиток соматоскопічним, 

соматометричним і функціональним методом (динамометрія 

робочої кисті, ЖЕЛ) 

Для кількісної оцінки соматометричних 

(антропометричних)  показників фізичного розвитку 

використовуються методи: індексів, стандартний, кореляційний, 

центильний.  Метод стандартів дозволяє визначити величину 

сігмального відхилення (±1, ±2, ±3 і більше)  показника 

дослідженого спортсмена від середньостатистичного  даного 

контингента (футболісти, марафонці, гімнасти і т. п.). Метод 

кореляції  дозволяє визначити тісноту взаємозв’язку   

показників досліджуваного спортсмена (відсутність  ≤0,3, 

середня ≥0,31 – 0,6 і висока ≥0,61). Метод центилів –  дозволяє 

визначити  центильну зону  показників дослідженого. 

Найчастіше використовується метод індексів - визначення  

рівня  пропорційності антропометричних  показників 

досліджуваного один до другого (середній, вище або нижче 

середнього). За основу  визначення соматотипу  

використовується індекс Піньє,  рівня фізичного розвитку - 
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індекс маси тіла (ІМТ).  

Функціональні проби  дозволяють виявити тип реакції 

організму на фізичне навантаження, приховані порушення 

функціонального стану та деякі захворювання. Всі 

функціональні проби можна  поділити за системами  організму:  

кровообігу, зовнішнього дихання, нервової, травлення. В 

спортивній медицині  найчастіше проводяться  функціональні 

проби СК: 1) з затримкою дихання (гіпоксичні) на вдиху – 

Штанге і на видиху – Генчі; 2) зі зміною положення тіла в 

просторі (ортостатична і кліностатичної); 3) з динамічним 

фізичним навантаженням (Руф’є – 30 присідів за 45 с і Мартіне-

Кушелевського – 20 присідів за 30 с).  

Гіпоксичні проби –  основані на зниженні насичення 

крові киснем, оцінюються  хронометричними і тонометричними 

показниками. Тривалість  затримки дихання  в нормі   при пробі 

Штанге – 50-55 с,  Генчі - 20-25 с. Нормальна   реакція АТ – 

зростання  САТ на 10-20 мм.рт.ст. і ДАТ – на 10-15 мм.рт.ст. 

Гіпертонічна реакція АТ  – зростання САТ більш ніж на 20 

мм.рт.ст. і ДАТ – більш, ніж на 15 мм.рт.ст. За результатами 

ортостатичної проби визначається тонус симпатичного відділу 

ВНС.  За величиною змін пульсу відносно вихідного  стану  

тонус симпатичного відділу ВНС: а) нормальний 

(врівноважений)   – прискорення пульсу не більше 20 уд/хв.; б) 

підвищений (симпатикотонічний)- прискорення пульсу 

перевищує 20 уд/хв; в) спотворений – уповільнення пульсу у 

вертикальному положенні.  

Проба Мартіне - Кушелевського з 20 присіданнями за 

30 секунд проводиться з вимірюванням пульсу і  АТ в стані 

спокою та зразу ж після присідань до відновлення цих 

показників. За відсотковими величинами  змін пульсу і 

пульсового АТ відносно спокою  визначається тип реакції СК: 

1) нормотонічний (фізіологічний або нормальний) тип 

реагування:  пульс зростає не більше, ніж на 60-80 %; САТ 

зростає не більше, ніж на 15-30 %  ; ДАТ знижується не більше, 

ніж  на 10-15 %; пульсовий АТ зростає не більше, ніж  на 60-80 

% ; контрольовані показники відновлюються на протязі 3 хв..2) 

астенічний (патологічний або ненормальний) тип реагування:  

пульс зростає більш, ніж на 100%; САТ не суттєво змінюється; 

ДАТ не змінюється; пульсовий АТ несуттєво  змінюється; 

контрольовані показники відновлюються довше 3 хв. 3) 
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гіпертонічний (патологічний або ненормальний) тип 

реагування:  пульс зростає більш, ніж на 100%;  САТ зростає 

більш, ніж на 50% ; ДАТ зростає ; пульсовий АТ зростає більш, 

ніж на 100%  (треба також враховувати величини САТ і ДАТ 

спокою!); відновлення АТ і пульсу довше 3 хв. 4) дистонічний 

(патологічний або ненормальний) тип реагування:  пульс 

зростає більш, ніж на 100% ; САТ може зростати  не більш, ніж 

на 50% ; ДАТ знижується до «нескінченного» тону; відновлення 

АТ і пульсу довше 3 хв. 5) ступеневий тип реагування: пульс, 

САТ, ДАТ, пульсовий АТ змінюються не під час навантаження, 

а на 2-3 хв. відновлення, пульс зростає більш ніж на 100% 

відносно спокою. Для діагностики функціонального стану 

серцево-судинної системи дітей у відповідності з  наказом МОЗ 

України від 20.07.09. № 518\674 (додаток 3, 4) проводиться 

проба Руф’є: після  3 – 5 хвилинного відпочинку сидячи  

визначається   пульс  (Р 1). Потім  виконується 30  присідань з 

витягнутими вперед руками протягом 45 секунд,  голосно 

проводячи підрахунок і зразу ж визначається  пульс за перші 15 

секунд  першої хвилини відновлення (Р 2) та  за останні 15 

секунд першої хвилини відновлення (Р 3).  

Розраховується   індекс Руф’є за формулою:  

 

ІР=
10

200)321(4  РРРх
 

 

Рівень функціонального резерву серця, ІР 

Низький Нижче 

середнього 

Середній Вище 

середнього 

Високий 

≥15 10 - 14 7 - 9 4 - 6 ≤3 

 

Учні з високим і вище середнього рівня ІР  відносяться до 

основної групи на уроках фізичного виховання, з середнім – до 

підготовчої і  з нижче середнього і низьким – до спеціальної 

групи . 

За даними проведених досліджень  в первинному 

контролі  надається лікарське заключення  за формою 

медичного документу № 062/О, в якому  повинні   

відобразитись:1) фізичний розвиток; 2) стан здоров’я ; 3) 

функціональний стан; 4) медична  група; 5)допуск до занять , 

змагань  (якого рівня і з якого виду спорту); 6) рекомендації 
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Протокол  визначення і оцінки фізичного розвитку і 

функціонального стану системи кровообігу 

СПОРТИВНИЙ АНАМНЕЗ: 

У якій медичній групі займався фізичним вихованням в школі, ВНЗі 

(за результатом проведеної проби Руф’є) 

Чи займався спортом, яким видом, спортивні розряди, участь у 

змаганнях, відомості про переносимість фізичних навантажень 

 

 

 

Чи займаєтеся у вільний час оздоровчим тренуванням: які фізичні 

вправи виконуєте, кількість годин на тиждень, інтенсивність 

 

 

АНАМНЕЗ ЖИТТЯ : умови життя, харчування,  шкідливі звички, 

перенесені захворювання, спадковість 

 

 

СОМАТОСКОПІЯ: соматотип за  визначеним індексом Піньє, шкіра, 

видимі слизові оболонки, жирові відкладення, мускулатура, грудна 

клітка, спина, стопи, ноги 

 

 

 

Маса 

тіла, 

кг 

 

Зріст 

стоячи

, 

см 

Окружність грудної клітки, см ЖЄЛ 

мл 

Сила 

робочої 

кисті, 

кг 

в стані 

спо-

кою 

 

після 

пов-

ного 

вди-

ху 

 

після 

пов-

ного 

ви-

диху 

 

різниця 

між 

вдихом і 

видихом 

(екскурсія) 

        

1) індекс маси тіла (ІМТ): вага(кг)/зріст, (м
 2 

) , середній показник : 

18,5 -24,9 кг/м
2
 

2) екскурсія грудної клітини(різниця між вдихом і видихом), 

середній показник:  7 – 9 см 
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3)життєвий індекс ЖІ: ЖЄЛ, мл/вага, кг, середній показник: чол – 65 

- 70 мл/кг, жін – 55 – 60 мл/кг   

4) силовий індекс: сила робочої кисті (кг * 100/вага, кг) 

середній показник: чол – 70 – 75%, жін – 50 – 60% 

5) індекс Піньє (у.о.): зріст (см) – вага (кг) +  ОГК спокою (см), 

показник нормостенічної тілобудови 10 – 30 у.о., більше ніж 30у.о. – 

гіперстенічної тілобудови, менше ніж 10у.о. – астенічної  тілобудови  

Гіпоксичні проби 

Проба Штанге….. …, середній показник -55 -0 60", 

оцінка………………… 

Проба   Генчі………., середній показник - 25 – 30, 

оцінка…………………. 

Проба зі зміною положення тіла в просторі (ортостатична) 

Пульс в горизонтальному положенні  _______уд/хв,  

в вертикальному _____уд/хв_ 

∆ Пульс_____уд/хв        

Висновок___________________________________________________

________ 

Проба Мартіне-Кушелевського  

Рs  сидячи за 10"  , тричі підряд:               уд/хв,            уд/хв,           

уд/хв 

АТ   сидячи                    мм.рт.ст. 

Рs за 10-секундні проміжки часу 

та АТ у відновному періоді після 

присідань 

Відсоток приросту Рs 

відносно спокою  …………% 

Секунд

а 

Хвилини відновлення 

1 2 3 Відсоток зміни ПАТ  

відносно спокою  …………% 10 
   

20 
   

Зміни САТ  відносно спокою 

…….%  

30 
   

Зміни ДАТ  відносно спокою 

…..% 

40 
   

Відновлення Рs  ……..хв…….. с 

50 
   

60 
   

АТ 
   

Висновок: тип реакції СК на динамічне фізичне навантаження: 
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Визначення індексу Руф’є (ІР): 

Р1________________ Р2_______________________ 

Р3_______________ 

ІР=
10

200)3Рs2Рs1Рs(4 
 =______________________________ 

Висновок___________________________________________________

______ 

 

Лікарський висновок: 

1. Стан  здоров’я________________________________________ 

2.Фізичний розвиток (рівень, гармонійність)________________ 

3. Функціональний стан СК за пробою Руф’є________________ 

4. Медична група________________________________________ 

5. Допуск до занять, змагань - якого виду спорту, рівня________ 

6.Рекомендації__________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Первинний лікарський контроль спортсмена   

проводиться  для визначення: 

a) безпосередньої дії фізичних  навантажень; 

b) можливості допуску до занять фізичною культурою та 

спортом; 

c) кумулятивної дії фізичних тренувань; 

d) адекватності дозування фізичних вправ; 

e) ступеня втомленості спортсмена після тренувального 

заняття. 

2. Рельєфність м’язів  визначається методом: 

a) соматоскопії; 

b) антропометрії; 

c) динамометрії; 

d) тонометрії; 

e) соматометрії. 

3. Силовим  індексом оцінюється: 

a) пропорційність  фізичного розвитку спортсмена; 

b) відмінності   показників обстеженого від середніх 

однорідної групи; 

c) рівень здоров’я; 

d) центильний інтервал  показників  фізичного розвитку; 
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e) середньоквадратичне відхилення показника 

досліджуваного  у порівнянні з середніми   

однорідної групи.               

4. У обстеженого з масою тіла 90 кг, зростом 182 см. 

Розрахуйте ІМТ і дайте оцінку визначеного показника: 

a) в межах норми; 

b) надмірна вага; 

c) недостатня маса тіла; 

d) ожиріння I ст; 

e) ожиріння II ст. 

5. В якому    лікарському контролі  обов’язково 

проводиться визначення та оцінка фізичного розвитку 

спортсмена: 

a) під час тренувального заняття; 

b) через  6 місяців після тренувального процесу; 

c) при оперативному контролі;  

d) зразу ж після тренування; 

e) через  годину після тренування. 

6. Визначення і оцінка фізичного розвитку   при  

лікарському контролі  проводиться   з метою:  

a) оцінки безпосередньої дії фізичного навантаження; 

b) оцінки кумулятивної дії  фізичних навантажень;  

c) оцінки  типу реакції  на фізичне навантаження; 

d) визначення тонусу симпатичного відділу ВНС;  

e) визначення стійкості організму до гіпоксії. 

7. Відставлену дію фізичних навантажень  в тренуванні 

можна  визначити і оцінити :  

a) оперативним лікарським контролем;  

b) поточним  лікарським контролем;  

c) під час тренувального заняття;  

d) через  декілька місяців  після тренувальних занять;  

e) етапним лікарським контролем. 

8. Пропорційність соматометричних показників фізичного 

розвитку спортсмена визначається і оцінюється  методом:  

a) кореляційним;    

b) середньоквадратичних відхилень;   

c) тонометрії;  

d) центильним;   

e) індексів. 
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9. Адекватність фізичного навантаження в тренувальному 

занятті визначається: 

a) на наступний день після тренування;   

b) під час тренування;   

c) поточним  лікарським контролем; 

d) етапним лікарським контролем;  

e) після  певного етапу тренувань.  

10. Етапний лікарський контроль проводиться для 

визначення: 

a) допуску до занять  спортивними тренуваннями;  

b) безпосередньої дії фізичного навантаження в тренуванні;  

c) ступеня стомлення після тренувального заняття; 

d) ступеня відновлення після тренувального заняття;   

e) кумулятивної дії фізичних навантажень в тренувальному 

процесі. 

11. Нормотонічний тип реагування системи кровообігу на 

пробу Мартіне - Кушелевського характеризується: 

a) приростом пульсу на 110% і зниженням пульсового 

тиску; 

b) приростом пульсу і пульсового тиску на 70%; 

c) зростанням пульсу і пульсового тиску більше, ніж на 

100% від спокою; 

d) зростанням пульсу на 120% зі зниженням діастолічного 

тиску до без кінцевого тону;    

e) зростанням пульсу на 105% без змін пульсового тиску. 

12. При пробі Мартіне-Кушелевського приріст пульсу 

становив 115%, підвищення САТ – 70%,  відновлення 

показників відбулося на 5 хв. Таку реакцію системи 

кровообігу слід вважати: 

a) нормотонічною; 

b) гіпертонічною; 

c) дистонічною; 

d) фізіологічною; 

e) астенічною; 

13. Проба Штанге  проводиться для визначення у 

спортсмена: 

a) рівня фізичного розвитку; 

b) гармонійності фізичного розвитку; 

c) стійкості організму до гіпоксії; 

d) рівня фізичної працездатності; 
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e) соматотипу спортсмена. 

14. Тонус симпатичного відділу вегетативної нервової 

системи визначається наступною функціональною пробою: 

a) Мартіне-Кушелевського; 

b) ортостатичною; 

c) Штанге; 

d) з хлоридом калію; 

e) з ізометричним навантаженням на  кистьовому 

динамометрі. 

15. Фізіологічна реакція організму  на фізичне навантаження   

характеризується: 

a) 1 – відсутністю зростання пульсу відносно спокою 

b) 2 – зростанням  пульсу 

c) 3 – зниженням  систолічного тиску 

d) 4 – зростанням діастолічного тиску 

e) 5 – зниженням ударного об’єму серця 

16. На пробу Мартіне - Кушелевського пульс змінився від 60 

до 84 уд/хв, а пульсовий тиск – від 30 до 40 мм.рт.ст, з 

відновленням гемодинаміки на 1хв. 30с. Таку реакцію 

системи кровообігу слід вважати: 

a) нормотонічною; 

b) гіпотонічною; 

c) гіпертонічною; 

d) дистонічною; 

e) ступеневою; 

17. Гіпоксичні проби     проводяться  при  лікарському 

контролі   для визначення у спортсмена:  

a) соматотипу;   

b) рівня фізичного розвитку;   

c) загальної фізичної працездатності;  

d) прихованої схильності організму до гіпертензії; 

e) тонусу симпатичного відділу ВНС. 

18. Функціональною пробою зі зміною положення тіла  з 

горизонтального в вертикальне   можна визначити і 

оцінити: 

a) тонус симпатичного відділу ВНС; 

b) тонус парасимпатичного відділу ВНС; 

c) тип реакції системи кровообігу на динамічне фізичне 

навантаження;  

d) тип  реакції системи кровообігу на ізометричне фізичне 
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навантаження;  

e) стійкість організму до гіпоксії. 

19. Фізіологічна або нормотонічна реакція системи 

кровообігу на пробу Мартіне-Кушелевського 

характеризується: 

a) зростанням пульсу і пульсового АТ  на 80 % відносно 

спокою;   

b) зменшенням  систолічного АТ відносно спокою;   

c) зростанням діастолічного тиску відносно спокою;   

d) зростанням пульсу  більше , ніж на 120 % відносно 

спокою;  

e) зменшенням пульсу  відносно спокою.  

20. Дистонічний тип реакції системи кровообігу на фізичне 

навантаження характеризується змінами  наступних 

показників відносно спокою:  

a) зростанням пульсу і пульсового тиску на 110 %;   

b) зростанням пульсу на  120 %  і зниженням пульсового 

тиску;   

c) зростанням пульсу  та діастолічного тиску на 100 %;   

d) зростанням пульсу  на 102 %  і зниженням діастолічного 

тиску до 40 мм.рт.ст.;  

e) 5 - зростанням пульсу  і пульсового тиску на  125 %.  

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

1. При   обстеженні 19-річного спортсмена зі зростом 176 см і 

вагою 73 кг  після  6-місячних велотренувань приріст пульсу 

відносно спокою на ортостатичну пробу  становив 30 уд/хв 

на пробу з динамічним фізичним навантаженням (проба  

Мартіне – Кушелевського)  приріст пульсу склав 120 %,  а 

САТ – 50 % відносно спокою. 

 розрахувати і оцінити  ІМТ обстеженого спортсмена; 

 визначити тип реагування ВНС на ортопробу; 

 визначити тип реакції СК на динамічне фізичне 

навантаження; 

 надати рекомендації спортсмену щодо  подальших 

тренувань. 

 

2. При первинному лікарському контролі   спортсмена 18 

років зі зростом 178 см і вагою 70 кг   на ортопробу приріст 

пульсу становив 15 уд/хв.   відносно спокою, а приріст 
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пульсу і  пульсового тиску  на пробу Мартіне-

Кушелевського  становили  67 % відносно спокою. 

 розрахувати і оцінити ІМТ спортсмена; 

 оцінити  тип реагування ВНС на ортопробу; 

 оцінити  тип реакції СК на пробу з Мартіне–Кушелевського; 

 надати рекомендації  щодо тренувального процесу. 

3. При  зверненні   хлопчика до лікаря  за дозволом  

займатися  спортивною діяльністю встановлено: 

сколіотична постава, плоскостопість,  ріст 155 см, вага – 45 

кг , ЖЄЛ – 2300 мл, сила правої кисті 20 кг.  

 визначити і оцінити  ІМТ; 

 визначити гармонійність фізичного розвитку; 

 надати рекомендації  щодо перспективного  виду   

спортивної діяльності; 

 описати спеціальні вправи для  зміцнення супінаторів стопи. 

 

 

ДЛЯ НОТАТКІВ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  ТА ЛІКУВАННЯ 

ЗАХВОРЮВАНЬ, ПОВЯЗАНИХ З РОБОТОЮ ЛІКАРЯ 

СТОМАТОЛОГА 

 

Актуальність проблеми.  

Робота стоматолога за інтенсивністю розумової праці 

відноситься до  6 групи (з  7 відомих груп) і пов’язана з великою 

відповідальністю, можливими конфліктами з хворими людьми, 

несприятливими діями  шуму  і вібрації (особливо негативно 

впливають високі ультразвукові частоти).   При  тривалому 

статичному напруженні стискаються глибокі вени нижніх 

кінцівок, що складає труднощі відтоку  крові з поверхневих вен 

і приводить до  їх переповнення і варикозного розширення. 

Перенапруження опорно-рухового апарату сприяє формуванню   

плоскостопості, можуть  розвинутися екзостази, дистрофічні 

зміни в кістках нижніх кінцівок, які часто  супроводжуються 

больовими відчуттями,  ускладнюють носіння взуття. 

Довготривале  находження в зігнутому положенні під час 

фахової роботи, особливо  у  осіб з погано розвинутою 

мускулатурою тулуба,  призводить до порушень постави і 

розвитку остеохондрозу хребта. 

Заняття фізичною культурою  поповнюють дефіцит 

м’язової роботи, створюють умови для повного зниження 

нервової напруги, нівелюють несприятливий вплив виробничої 

діяльності, забезпечують збереження і розвиток рухових 

функцій, активізують перебіг  відновлювальних  реакцій. 

 

Навчальні цілі: 

  виявляти  і оцінювати  до клінічні  прояви  патологічних  

змін в організмі стоматолога, пов’язаних з фаховою діяльністю; 

  обґрунтовувати  та  призначати   засоби фізичної реабілітації   

для попередження виникнення  патологічних змін в організмі 

стоматолога та зменшення їх прогресування в результаті 

фахової діяльності;  

 оцінювати  адекватність  використання  засобів фізичної 

реабілітації та її кумулятивний ефект.  

 

 

Студент повинен знати: 
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 методи дослідження постави, форми стопи, вен нижніх 

кінцівок та  їх патологічні відхилення;  

 методи виявлення  прихованої схильності до артеріальної 

гіпертензії; 

  методи  визначення і оцінки   фізичної працездатності; 

 засоби, форми і методи занять оздоровчими  фізичними 

вправами, принципи індивідуалізації навантажень;   

 методи і критерії оцінки адекватності та ефективності  

фізично реабілітації. 

 

Студент повинен вміти 

 оцінювати поставу, форму  стоп,  стан вен  нижніх кінцівок 

та надавати  рекомендації стосовно  спеціальних фізичних вправ 

для корекції виявлених порушень; 

 надавати рекомендації що до  вибору оптимального робочого 

положення та його змін в процесі роботи стоматолога для 

попередження   виникнення патологічних змін  і прогресування 

виявлених відхилень постави, стопи, венозної недостатності, 

схильності до артеріальної гіпертензії; 

 проводити  тонометрію  і оцінювати  її  результати  при  

функціональних пробах Штанге та з ізометричним кистьовим 

навантаженням;  

 визначати  рівень фізичної працездатності  пробою зі 

сходженням на 4 поверхи стандартної будівлі та надавати  

рекомендації що до інтенсивності, тривалості і кратності 

оздоровчих  фізичних тренувань; 

 проводити соматоскопічну і плантографічну оцінку стопи,  

функціональні проби для   оцінки кровотоку нижніх кінцівок 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 методи визначення  та оцінки постави, форми  стопи,  стану 

вен  нижніх кінцівок, схильності до артеріальної гіпертензії та 

надання  рекомендацій стосовно  спеціальних фізичних вправ 

для корекції виявлених порушень; 

 спеціальні ФВ, направлені на корекцію виявлення відхилень 

постави, стопи,  венозної недостатності нижніх кінцівок, 

схильності до артеріальної гіпертензії;  

 демонстрування  оптимальних робочих положень та його 

змін в процесі роботи  стоматолога для попередження  

порушень постави,  сплощення стопи, венозної недостатності, 
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схильності до артеріальної гіпертензії. 

 

Завдання для  самостійної роботи під час підготовки до 

занять 

 ознайомитися з матеріалами підручників і посібника; 

 вивчити матеріали практикуму; 

 повторити нормальну та патологічну анатомію і фізіологію 

людини, біохімію  її м’язової діяльності; 

  повторити матеріали про  фізіологічні впливи  хронічної 

локальної і глобальної гіпокінезії на здоров’я людини; 

 вирішити тестові завдання та виконати індивідуальне творче 

завдання. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

При виборі професії  стоматолога    потрібно   бути   дуже  

уважним  до   наявності   маркерів дисплазії сполучної тканини. 

Це особи астенічної тілобудови, худі, сутулі, з довгими руками і 

ногами, деформованою грудною кліткою, плоскостопістю,  

аномаліями прикусу, готичним піднебінням,  асиметрією 

обличчя і часто з поганим зором (міопія). При  обстеженні  

опорно - рухового апарату таких осіб завжди виявляється   

гіпермобільність суглобів – перевищення об’єму  рухів у одному 

або  декількох суглобах. Такі особи часто  скаржаться на  

епізодичні артралгії, пов’язані зі статичним або  фізичним 

навантаженням, можливі функціональні підвивихи, тендиніти, 

епікондилити, бурсити тощо. Гіпермобільність  суглобів   

визначається  за шкалою Бейтона (кожний суглоб в 1 бал):  

 пасивне розгинання мізинця  ≥90°; 

 пасивне притискання великого пальця до внутрішньої 

поверхні передпліччя; 

 перерозгинання руки в ліктьовому суглобі  ≥ 10°; 

 перерозгинання ноги в колінному суглобі  ≥ 10°; 

 передній нахил тулуба з дотиканням долонями підлоги; 

Гіпермобільність  в суглобах може бути   помірною (3  - 5 

балів)  і значною  - більше 6 балів (додаток 18). Визначені 

соматоскопією  маркери  вказують на наявність прихованих до 

певного періоду життя  серцево-судинних, бронхогенних, 

вісцеральних,  неврологічних та імунних  патологічних змін  в 

організмі.   Попередити  ускладнення цих вроджених   змін 

можна лише регулярними  адекватними фізичними  



 27 

тренуваннями і  нормалізацією способу життя.  

Надзвичайне значення в роботі стоматолога відіграє 

стопа. Всі  її кісточки    повинні бути стабілізовані за рахунок 

відповідного тонусу заднього великого гомілкового м’язу. При 

зміні  його тонусу  п’яткова кіска зсувається, що  призводить  до  

розтягнення   підошовного апоневрозу і  подразненню місця  

його прикріплення до п’яткової кістки, травмується накісня, 

з’являються мікротравми апоневрозу і в місці його 

прикріплення починається запальний процес, потім осифікація і 

створення  п’яткової «шпори». Для  визначення типу і ступеня 

плоскостопості використовують плантографію -  відбиток  

зволоженої стопи на сухій підлозі або відбиток  пофарбованої  

стопи  на папері. Перешийок між плюсновим  і п’ятковим 

відбитками в нормі не перевищує 1/3 всього поперечника стопи. 

В основі профілактики і  фізичної  реабілітації плоскостопості 

лежить: 1) зміцнення  м’язово-зв’язкового апарату стопи 

спеціальними  фізичними вправами (додаток 5); 2) раціонально 

підібране взуття (щільно охоплює передній відділ і п’яткову 

частину стопи, досить гнучка підошва та  підбір 3 – 4 см ); 3) 

обмеження навантажень на нижні кінцівки.  Необхідно 

систематично мити ноги   та   обтирати  стопи від пальців до 

гомілки по  15 – 20 хвилин  щоденно прохолодним рушником.  

Для   індивідуального підбору  устілок   потрібно звертатись до 

спеціалістів  сучасної комп’ютерної діагностики патології  

стопи. Протягом робочого дня  доцільно  періодично змінювати 

взуття, виконувати  спеціальні ФВ. 

Для визначення схильності стоматолога до  венозної 

недостатності і подальшої фізичної реабілітації таких хворих  

проводяться  функціональні  проби, зараз  найчастіше 

проводиться допплероскопія Стан венозних клапанів 

визначається  пробою Троянова – Тренделенбурга.   В 

положенні лежачи припідняти вражену ногу – вени спадаються,  

здавлюють  велику  підшкірну вену безпосередньо під місцем її 

впадіння в стегнову вену. Потім потрібно встати на ноги. В 

нормі  наповнення  вени  відбувається з дистальної сторони. 

Відсутність заповнення вени або наповнення її (після 

припинення здавлювання) з проксимальної сторони вказує на  

декомпенсацію венозного кровообігу. Стан глибоких вен 

визначається пробою Пертеса.  Накладається джгут вище 

варикозного розширення вен,  потім потрібно походити по 
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кімнаті. В нормі  застійні вени вивільнюються за рахунок 

колатерального кровообігу в глибоких венах. Стан  поверхневих 

вен  визначається наступною пробою : при горизонтальному 

положенні досліджувана кінцівка піднімається вертикально. В 

нормі опорожнення вен  триває 2 - 5 хвилин, при венозній 

недостатності  час опорожнення  триваліший. Рухова активність 

найкращий спосіб втекти від  венозної недостатності. Певні 

фізичні  вправи корисні як  в початкових стадіях хвороби, так і 

при  сформованих вже ускладненнях (додаток 6).  

Розвиток опорно-рухового апарату лежить в 

основі постави - звичного положення тіла при сидінні, стоянні, 

ходьбі, яке починає формуватися з раннього дитинства. 

Нормальною, або правильною, вважається постава, що 

характеризується помірними природними вигинами хребта, 

розташованими паралельно і симетрично (без випинання 

нижнього краю) лопатками, розгорнутими плечима, прямими 

ногами і нормальними склепіннями стоп. Вона найбільш 

сприятлива для функціонування рухового апарату і внутрішніх 

органів. Неправильна постава негативно позначається на 

функціях м'язів, суглобів, внутрішніх органів: ускладнюється 

робота серця, легень, шлунково-кишкового тракту, зменшується 

життєва ємність легенів, знижується обмін речовин, з'являються 

головні болі, підвищується стомлюваність. Правильна постава – 

результат  виховання, навчання, тренування і своєчасного 

лікування різних функціональних  деформацій. Вона  залежить  

від  розвиненості м’язового апарату і  його здатності до 

довготривалої статичної напруги , від еластичних властивостей 

міжхребцевих дисків, хрящових і сполучно- тканинних  

утворень суглобів хребта , а також  тазу і нижніх 

кінцівок. Ознаки неправильної постави:  сутулість, посилення 

природних вигинів хребта в грудній області (кіфотична постава) 

або поперекової області (лордотична постава), плоска спина 

(сплощення природних вигинів), а також сколіоз - бокове 

викривлення хребта (додаток 7). Орієнтовно для оцінки постави 

необхідно: стати  упритул до шафи або стіни, зімкнути   стопи, 

дивитися вперед (голова притиснута до шафи), руки опущені по 

швам. Якщо  ваша долоня не проходить між попереком і стіною, 

то постава  хороша. При цьому голова і тулуб находяться на 

одній осі. Плечі розвернуті на одному рівні, лопатки не 

випирають і знаходяться на одному рівні.  Хребет в сагітальній 



 29 

площині має нормальні фізіологічні вигини вперед в шийному і 

поперековому відділі (2 – 4 см). Рухливість  хребта вперед, 

вліво, вправо і назад вимірюється в сантиметрах. Ізометрична 

витривалість розгиначів  оцінюється хронометрією  в позі 

«Ластівки»  і згиначів в позі лежачи з припіднятими ногами (не 

менше 1,5 – 2 хв.).  Дефекти постави, пов’язані зі зменшенням 

або збільшенням фізіологічних вигинів хребта (плоска  або  

сутула спина), є одним із проявів функціональної 

неповноцінності опорно-рухового апарату і викликає повільні 

але постійні  деформації хребта з подальшим  дегенеративними 

процесами в ньому. Порушення постави у фронтальній площині 

приводить  до порушень симетрії  між правою  і лівою  

половинами тулуба. Для корекції плоскої спини необхідні 

вправи:  на  згинання і розгинання хребта в грудному відділі, 

зміцнюючи ізометричну витривалість м’язів спини, грудної 

клітки і плечового поясу з  обтяженнями і висами  на 

гімнастичній стінці, ігри з м’ячем, плавання. Для корекції 

плоско-ввігнутої спини     перелічені вище вправи 

доповнюються вправи,  які можуть  зменшити лордоз  і  нахил   

тазу (для м`язів живота, розгиначів стегна - присідання з 

обтяженням та інші). Для корекції круглої спини 

використовуються вправи, які можуть   розтягти  м’язи живота , 

зміцнити  м’язи спини , зменшити кут нахилу тазу (на 

розгинання стегна) зміцнити  плечовий пояс, збільшити 

рухливість грудної клітки. При кругло-ввігнутій спині 

використовуються  вправи, які можуть зменшити грудний кіфоз, 

поперековий лордоз і кут нахилу тазу, сприяти  корекції 

відстаючих лопаток і виступаючих наперед плечей. Для 

виховання правильної постави необхідно  підбирати меблі у 

відповідності до росту, стільці повинні мати  високі спинки 

(плечі сидячого на рівні її краю). Під час роботи передпліччя 

паралельні долівці не слід сидіти косо або положивши ногу на 

ногу, сидіти на зігнутій нозі і звисаючою лівою рукою.  

Більшість стоматологів (80%) в своїй професії страждають  

від міофасціального больового синдрому (МФБС) -  болів в 

спині, шийній  і плечовій ділянці. Найчастіше це - хронічний 

патологічний стан, пов’язаний з формуванням в м’язовій 

тканині локальних ущільнень, так званих «тригерних  точок» - 

твердий гіперчутливий вузлик , який  при пальпації викликає 

випромінюючий біль при  натисканні. Причиною їх розвитку 
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можуть бути: аномалії опорно-рухового апарату, позиційне 

напруження м’язів  в анти фізіологічному положенні, що роботу 

стоматолога надзвичайно часто супроводжує, переохолодження, 

перевантаження нетренованих м’язів, розтягнення та забиття 

м’язів, емоційна перенапруга та вірусні інфекції. Зменшенню 

інтенсивності  больових відчуттів може  допомогти  розтягнення 

вражених м’язів  спеціальною лікувальною позою і  самомасаж 

цих тригерів  чітким і сильним тисненням , прямим і круговим  

розтиранням впродовж  м’язових волокон, прагнучі їх  

здовжити.  

Для попередження розладів ОРА у стоматолога необхідно  

дотримуватись  певної  пози  і періодично  зміни її під час 

роботи. Положення сидячи вважається більш раціональним 

(Додаток 8). Оптимальним можна вважати динамічне 

положення:  60 % робочого часу лікар  знаходиться в положенні 

сидячи і при цьому   виконує кропіткі довготривалі маніпуляції, 

які  потребують  точних рухів, решту часу -  стоячи  виконує 

роботу, яка потребує значних фізичних зусиль. При роботі 

сидячи стоматолог повинен дотримуватись наступних правил:  

тримати передпліччя і стегна паралельно підлозі під прямим 

кутом до тулуба, опиратись п’ятами на підлогу, голову нахиляти 

не більше, ніж на 15 градусів (лінія від очей до області 

лікувальної маніпуляції повинна  бути  близька до  

вертикальної), кут нахилу тулуба  вперед не  повинен   

перевищувати 20 градусів (уникати  надмірного згинання 

спини), плечі і стегна  горизонтально розташовані між собою 

(уникати пози з піднятим плечем  і вперед, вага тіла розподілена 

переважно на одне стегно).   

Приховану схильність до артеріальної  гіпертензії 
можна виявляти   способами, які включають оцінку величини  

змін  середньо динамічного артеріального тиску  відносно 

спокою  під час  гіпоксичної проби Штанге і проби з 

ізометричним кистьовим  напруженням (потужністю 50 %  від  

виявлених максимальних можливостей індивіда).  Розраховують 

середній АТ за даними суми  третини пульсового АТ  і ДАТ. 

Для  попередження  прогресування   артеріальної гіпертензії 

використовуються методи ФР, які тренують  загальну аеробну 

витривалість (дозовану ходьбу,  велотренування, лікувальну 

гімнастику і масаж). Для індивідуалізації інтенсивності,  

тривалості і кратності фізичних навантажень необхідно 
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визначити фізичну працездатність за способом кафедри. Для 

цього  необхідно  піднятися на чотири поверхи  стандартної 

будівлі (88 сходинок) в темпі 80 кроків за хвилину з 

визначенням пульсу на сонній артерії  за 10 секунд  зразу ж 

після цього.  Потужність виконаного   фізичного навантаження   

визначається за формулою:  

W = М   1,83, де : W – потужність  в ватах (Вт); М – маса 

тіла  в кілограмах.  

Отриману величину фізичної працездатності оцінюють за 

таблицею: 

Рівень фізичної працездатності ,уд/хв/Вт 

Низький Нижче 

середнього 

Середній Вище 

середнього 

Високий 

жінки 

>1,30 

 

1,21-1,30 

 

1,11-1,2 1,01-1,1 

 

0,8-1,0 

 

чоловіки 

>1,0 0,91-1,0 0,81-0,9 0,71-0,8 0,6-0,7 

 

Параметри оздоровчих фізичних навантажень в 

залежності від визначеного рівня фізичної працездатності 

індивіда наведені в таблиці: 

Параметри  

фізичного 

навантаження 

Визначений рівень фізичної працездатності 

низь-

кий 

нижче 

серед-

нього 

серед-

ній 

вище 

серед-

нього 

висо-

кий 

Інтенсивність, 

ЧСС трен. 

90 -100 101 - 110 111 - 

120 

121 - 150 >150 

Тривалість, 

хвилин 

40 - 60 30 - 40 30 30 10 – 15 

Кратність 
3 рази на тиждень ( п’ятикратні заняття не  

покращують ефекту) 

 

Масаж  і самомасаж проводиться в положенні сидячи  

щадними прийомами (погладжування, легке розтирання) 

коміркової зони, голови, шиї, надпліччя, області серця,  

регіонально-точковий . 
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Протокол визначення стану організму  для індивідуалізації   ФР 

лікаря-стоматолога 

ПІБ  

Оцінка стопи за даними плантографії___________________________ 

 

рекомендації_________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Оцінка постави: 

соматоскопічна________________________________________________ 

функціональна________________________________________________ 

 

рекомендації_________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Визначення гіпермобільності в суглобах за шкалою Бейтона в 

балах: 

1. пасивне розгинання мізинця  ≥90 ___ 

2.пасивне притискання великого пальця до внутрішньої поверхні 

передпліччя____ 

3.перерозгинання руки в ліктьовому суглобі  ≥ 10°_____ 

4.перерозгинання ноги в колінному суглобі  ≥ 10°_____ 

5.передній нахил тулуба з дотиканням долонями підлоги_____ 

 

Висновок____________________________________________________ 

Проба Штанге з вимірюванням АТ 

АТ до проби = АТ при пробі Штанге = 

Середній АТ =ПАТ/3+ДАТ, (мм.рт.ст) = Середній АТ=ПАТ/3+ДАТ, 

(мм.рт.ст) = 

= = 

∆ середнього АТ (мм.рт.ст.)= 

Висновок і рекомендації Норма -∆ середнього АТ  < 21(мм.рт.ст.) 

 АГ I-∆ середнього АТ  21-55(мм.рт.ст.) 

 АГ II-∆ середнього АТ > 55(мм.рт.ст.) 

Проба з дозованим ізометричним навантаженням з вимірюванням 

АТ: 

Максимальна сила кисті =                         кг 

АТ  до навантаження              мм.рт.ст., АТ на пробу                мм.рт.ст. 

Висновок і 

рекомендації 

Середній АТ при пробі 

<126,4 нормотонічна 

 126,4-139,9 гранична 

 140 і > гіпертонічна 
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Визначення  рівня фізичної працездатності (ФП)  за величиною 

пульсової вартості 1Вт  1 навантаження  при  сходженні (80 

кроків/хв) на 4 поверхи стандартної будівлі: 

 

W (потужність навантаження) = маса тіла (кг) х 

1,83=_____________Вт; 

 

пульс у спокої(Рs1)_____уд/хв; 

зразу ж після сходження за перші 10с ____уд; 

Рs  під час виконання тесту за 1 хв (Рs2= пульс за перші 10с х 6) 

_________ уд/хв 

Рівень ФП=Рs2/W _____________________уд/хв/Вт 

Висновок і рекомендації_______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Для  індивідуалізації інтенсивності фізичних навантажень  

в ФР  стоматолога,  схильного до артеріальної гіпертензії 

слід провести наступну функціональну пробу: 

a) гіпоксичну; 

b) ортостатичну; 

c) Мартіне-Кушелевського; 

d) Гарвардський степ-тест; 

e) велоергометрію. 

2. Про ефективність  фізичної реабілітації стоматолога , 

схильного до артеріальної гіпертензії   свідчить: 
a) зниження  середньодобового АТ; 

b) зниження  активності депресорних систем; 

c) збільшення потреби міокарду в кисні; 

d) підвищення ЧСС у стані спокою;  

e) зменшення  фібринолітичної активності крові. 

3. Масаж комірцевої  зони у стоматолога, схильного до 

артеріальної гіпертензії, проводиться прийомами: 

a) інтенсивного розтирання; 

b) розминання; 

c) переривчастої вібрації; 

d) погладжування; 

e) усіма вище зазначеними прийомами. 

4. Для зменшення лімфо – венозного стазу стоп у 

стоматолога з плоскою стопою рекомендовано виконувати 
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масаж з використанням прийому: 

a) розтирання; 

b) поверхневого погладжування від проксимальних до 

дистальних відділів кінцівки; 

c) глибокого циркулярного погладжування від периферії до 

центру; 

d) розминання литкових м`язів; 

e) безперервної вібрації. 

5. Для плоско-ввігнутої спини  характерно: 

a) зменшення грудного вигину і збільшення поперекового 

вигину; 

b) зменшення грудного і поперекового вигинів; 

c) збільшення грудного, зменшення поперекового вигинів; 

d) збільшення грудного і поперекового вигинів; 

e) зменшення кута нахилу тазу. 

6. Для виявлення схильності стоматолога до артеріальної 

гіпертензії використовується функціональна проба: 

a) зі зміною положення тіла в просторі; 

b) з ізометричним фізичним навантаженням; 

c) зі сходженням на чотири поверхи стандартної будівлі; 

d) з хлоридом калію; 

e) Ромберга. 

7. Для попередження венозної недостатності  стоматологу 

під час робот слід: 

a) сидіти з опущеними ногами; 

b) стояти;   

c) періодично топтатися на робочому місці і підніматися 

навшпиньки; 

d) одягати тісні колготи, штани;  

e) сидіти зігнувшись. 

8. Для попередження остеохондрозу хребта стоматологу 

потрібно  звернути  особливу увагу на зміцнення м’язів: 

a) верхніх кінцівок; 

b) спини; 

c) черевної стінки; 

d) нижніх кінцівок; 

e) плечового поясу. 

9. Для  мобілізації  шийно-грудного відділу хребта 

стоматологу під час роботи потрібно періодично: 

a) скручувати хребет; 
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b) згинати хребет; 

c) піднімати руки над головою; 

d) присідати; 

e) вставати і сідати на стілець. 

10. При плоскостопості стоматологу потрібно  звернути увагу 

на фізичні вправи, які будуть сприяти моделюванню зводу 

стопи: 

a) атлетична гімнастика; 

b) їзда на велосипеді; 

c) біг підтюпцем; 

d) стрибки через скакалку; 

e) ходьба. 

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

1. При   обстеженні 19-річного студента – стоматолога  із 

зростом 176 см, вагою 73 кг, окружністю грудної клітки в 

спокої 84 см періодично турбує головний біль   виявлено:  

зменшені вигини хребта, зменшена гнучкість хребта, 

зменшена ізометрична витривалість  м’язів передньої і 

задньої  групи тулуба.  Визначити:  

 тип тіло будови за індексом Піньє; 

 тип порушення постави;  

 описати спеціальні  фізичні вправи;  

 надати рекомендації щодо способу життя в подальшій  

фаховій діяльності. 

2. При  проведенні проби з ізометричним навантаженням 

кистьовим динамометром у обстеженого студента – 

стоматолога зростом 189 см і масою тіла 100 кг виявлений 

гіпертонічний тип реагування, серед  родичів є випадки  

інсульту. Самопочуття  добре. Визначити:  

 тип прихованої патології;  

 індекс маси тіла; 

 запропонувати спеціальні вправи для корекції виявлених 

порушень;  

 надати рекомендації  способу життя в подальшій фаховій 

діяльності. 

3. При соматоскопічному обстеженні студентки 

стоматологічного факультету виявлені косметичні маркери 

дисплазії сполучної тканини (аномалія прикусу, міопія, 

викривлення носової перетинки).  На  відбитку вологої 
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ступні на  сухому лінолеуму  перешийок,  з’єднуючий 

плюснову і п’яткову частини, становить 2/3 всього 

поперечника стопи. Сколіотична постава. Пульсова вартість 

сходинкового тесту становить 1,6 ЧСС/Вт. Визначити:  

 тип прихованої патології;  

 наявність ризику хвороби;  

 запропонувати спеціальні вправи для корекції виявлених 

порушень;  

 надати рекомендації що до способу життя в подальшій 

фаховій діяльності. 

 

   

ДЛЯ НОТАТКІВ 

_______________________________________________________
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______________________________________________________
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ТЕМА  2. 

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ  ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ 

ЩЕЛЕПНО – ЛИЦЬОВОЇ  ДІЛЯНКИ. ЗАСТОСУВАННЯ 

ЛІКУВАЛЬНОГО МАСАЖУ В СТОМАТОЛОГІЇ. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ В СТОМАТОЛОГІЇ. 

 

Актуальність проблеми 

Терміном «реабілітація»  визначається  відновлення  будь 

– чого втраченого. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (англ. Physical 

therapy) -  це  один із напрямків медичної  реабілітації, який 

застосовує фізичні вправи і природні фактори з лікувальною і 

профілактичною метою  в комплексному процесі відновлення 

здоров'я, фізичного стану та працездатності хворих. Вона є 

невід'ємною частиною  будь – якого лікувального процесу  і 

застосовується на усіх етапах лікування. Масаж – найбільш 

адекватна фізіологічна  форма  фізичної реабілітації для 

організму людини. Своєчасне індивідуалізоване призначення 

масажу в комплексному лікуванні хворих стоматологічного 

профілю може сприяти прискоренню розсмоктування запальної  

після травматичної  і післяопераційної інфільтрації тканин 

обличчя,  а також попередженню дистрофічних ускладнень при 

різних захворюваннях  щелепно-лицьової ділянки,  відновленню 

втраченої або ослабленої функції. Використання біологічної 

суттєвості масажу, його доступність і матеріальна дешевизна,  

на відміну від медикаментозних засобів,  в лікуванні хворих 

стоматологічного профілю залежить тільки від обізнаності 

стоматологів. Для   об’єктивізації  функціональних розладів  

зубо-щелепної системи  в фізичній реабілітації  хворих 

стоматологу  необхідно   також вміти провести  і оцінити  ряд 

функціональних проб.  

 

Навчальні цілі: 

 навчити студентів призначати ФР хворим в комплексному 

лікуванні; 

 визначати критерії  адекватності і ефективності призначених  

засобів ФР хворим стоматологічного профілю;  

 навчити студентів призначати  масаж   хворим  

стоматологічного профілю;   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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  визначати за допомогою  спеціальних функціональних проб  

рівень  функціональних   порушень щелепно-лицьової ділянки 

на різних  етапах ФР. 

 

Студент повинен знати: 

 механізми лікувальної дії ФВ; 

 фізіологічну класифікацію ФВ; 

 засоби та форми ФР; 

 принципи дозування   ФВ; 

 методи і критерії оцінки адекватності та ефективності 

призначеного лікування;  

 механізми лікувальної дії масажу; 

 техніку основних прийомів масажу; 

 методи  визначення та оцінки функціонального стану  

щелепно-лицьової ділянки. 

 

Студент повинен вміти: 

 оцінити стан  функціональних порушень щелепно - лицевої 

ділянки та організму в цілому; 

 формулювати загальні і спеціальні задачі ФР; 

 складати план лікування з призначенням ФР; 

 дозувати ФВ; 

 оцінювати адекватність і ефективність ФР. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 призначати та демонструвати ФВ направлені на розвиток 

основних рухових якостей (загальної витривалості, сили, 

гнучкості, координації  рухів, рівноваги і швидкості рухової 

реакції); 

 призначати та демонструвати ФВ за обсягом залучених 

м’язів (локальні, регіональні, глобальні), за режимом роботи 

м’язів (динамічні, ізометричні), за ознакою активності 

(постуральні ФВ, пасивні, включаючи основні прийоми масажу, 

пасивно-активні, активні, активні з опором та обтяженням), за 

джерелами енергопостачання (аеробні, анаеробні, змішані), 

дихальні (статичні, динамічні), коригуючи (симетричні, 

асиметричні), ігрові; 

 призначати та демонструвати спеціальні вправи   хворим з 

патологією щелепно – лицьової  ділянки;  
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 призначати та демонструвати  прийоми самомасажу (язиком, 

пальцями, кригою, вібромасажерами, зубною щіткою) хворим  

стоматологічного профілю; 

 проводити та оцінювати  функціональні  дослідження  

щелепно - лицьової ділянки. 

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з матеріалами підручників і навчального 

посібника; 

 вивчити матеріали практикуму; 

 повторити нормальну та патологічну анатомію і фізіологію 

людини, біохімію м’язової діяльності людини, впливи локальної 

і глобальної гіпокінезії; 

 вирішити тестові завдання та виконати індивідуальне творче 

завдання. 

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 
Фізична реабілітація є невід'ємною і обов'язковою 

складовою частиною медичної реабілітації. В українському 

законодавстві під фізичної реабілітацією розуміють систему 

заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів 

фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що 

забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і 

розвивають резервні і компенсаторні можливості організму 

шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, 

користування технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення. 

До засобів фізичної реабілітації відносять лікувальну 

фізкультуру (ЛФК), фізіотерапію і деякі нетрадиційні засоби. В 

лікувальній фізичній культурі застосовуються основні і 

додаткові засоби. 

До основних засобів ЛФК відносяться: фізичні вправи, 

режими рухової активності (охоронні рухові режими), 

лікувальний масаж і природні фізичні фактори; до додаткових - 

механотерапія, трудотерапія, мануальна терапія, аутогенне 

тренування, а також деякі нетрадиційні засоби (анімалотерапія, 

танцювально-рухова терапія та ін.) 

Рухові режими:  при стаціонарному лікуванні хворого: 

ліжковий - хворий має потребу в постійному медичному нагляді 
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і в допомозі при самообслуговуванні; напівліжковий, або 

палатний - хворий має потребу в постійному медичному нагляді, 

але може себе обслуговувати; вільний - хворий не потребує 

постійного медичного нагляду і може себе обслуговувати.  В 

амбулаторних (санаторно-курортних умовах): щадний - стан 

хворого потребує строгої регламентації інтенсивності і 

тривалості фізичних навантажень; щадно-тренуючий - стан 

хворого потребує строгої регламентації тривалості 

нерегламентованих за  інтенсивністю фізичних навантажень ; 

тренуючий - стан хворого дозволяє включати в заняття 

спортивні ігри без строгої регламентації інтенсивності і 

тривалості заняття; інтенсивність навантаження обумовлена 

технічністю і витривалістю хворого і його партнерів по грі. 

Основними прийомами массажу є: погладжування, 

розтирання, розминання, вібрація.   

Клінічні ефекти: 

• погладжування поверхневе - розслабляє м’язи, знижує 

емоційну напругу 

• розтирання поверхневе - збільшує всмоктування рідини, 

зменшує лімфо- венозний застій (дренажний масаж) 

• розтирання глибоке - стимулює крово- і лімфообіг, 

обмін речовин (підвищує розтяжність, еластичність, 

скоротливість м’язів, покращує реологію мокротиння, сприяє 

ліквідації рубців і спайок та ін.) 

• розминання - «пасивна гімнастика» для м’язів, яка 

підвищує тонус, скоротливу здатність м’язів, активізує трофіку 

окістя, рухову і секреторну функцію органів травлення, 

попереджає утворення спайок. 

• вібрація безперервна - має спазмолітичну дію, стимулює 

секреторну функцію органів травлення, знижує тонус скелетних 

м’язів 

• вібрація перервна - має тонізуючу дію, активізує 

моторику шлунково- кишкового тракту і жовчного міхура, 

стимулює відходження мокроти 

Загальні протипоказання до призначення масажу: 

• грибкові захворювання та піодермії 

• закриті гнійні процеси, інфіковані рани шкіри 

• чужорідні тіла поблизу великих судин 

• гострі патологічні процеси 
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Серед факторів  зовнішнього середовища в ФР хворих 

використовуються: повітря  - з поступовим зниженням його 

температури і тривалості   впливу  на оголене тіло; сонце – з 

поступовим збільшенням часу перебування  в оголеному стані 

під прямими  променями та в тіні; вода  (обтирання, обливання, 

купання у водоймах) з поступовим зниженням температури її та 

тривалості впливу. 

Форми проведення лікувальної фізкультури 

До основних форм ЛФК відносяться: ранкова гігієнічна 

гімнастика, процедура лікувальної гімнастики і самостійні 

заняття хворого за вказівкою лікаря. До додаткових форм ЛФК 

відносяться: лікування положенням; дозована лікувальна 

ходьба, прогулянки і теренкур; гімнастика в воді; заняття 

оздоровчими формами фізичної культури (біг, плавання і т.і.); 

заняття на тренажерах - механотерапія (Додаток 12), спортивні 

ігри та ін. 

Методи проведення занять ФР: індивідуальний (методист  

займається з окремим  хворим), мало груповий (методист 

займається з групою хворих в палаті), груповий  (методист 

займається  з групою хворих в залі ЛФК) та  самостійний   (після 

отриманої консультації лікаря або методиста ЛФК хворий 

займається самостійно). 

Механізмами лікувальної дії ФВ, які здатні вирішити 

спеціальні та загальні задачі ФР, є : компенсуючий, тонізуючий, 

відновлюючий і трофічний. 

Сприяють: 

 компенсації порушень функції жування, ковтання, мови за 

рахунок неуражених тканин; 

 стимуляції крово- і лімфообігу працюючих м’язів і всього 

організму в цілому; 

 відновленню сили і тонусу скелетної, мімічної і жувальної 

мускулатури, об’єму рухів в ЩНЧС, носового дихання, жування 

і мови; 

 стимуляції процесів  регенерації і репарації, резорбції 

запального ексудату. 

 Інтенсивність фізичного навантаження в заняттях 

визначається величиною  прискорення пульсу відносно спокою 

за формулою: 

Пульс трен.= Пульс спокою + К  х  (хронотропний резерв), 

де: К - відсоток хронотропного резерву, який становить різницю 
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між  пульсом порога толерантності до фізичного навантаження 

або 200 мінус вік хворого і пульсу спокою. 

Спеціальні фізичні вправи для мімічної і жувальної 

мускулатури дозуються  темпом виконання, їх амплітудою,  

кількістю  і кратністю їх повторень (починаючи з 4 – 5  разів 

підряд не менше 5 разів на день  і поступово збільшуючи до 10 – 

15 повторів кожну годину щоденно).  

Шкіряні покрови  обличчя відрізняються складністю 

структури і полі функціональністю. Жировий шар, який 

пом’якшує зовнішні механічні впливи, розташований 

нерівномірно, що сприяє швидкому розповсюдженню 

крововиливів і набряків на обличчі. Артерії, які живлять м’які 

тканини  поверхневого шару обличчя, утворюють суцільну 

артеріальну мережу, і основні з них розташовані паралельно 

ходу м’язових  жмутків. Венозна мережа, за виключенням вен 

лоба, двошарова. Поверхневі вени розташовані в підшкірній 

основі над поверхневою фасцією і тому доступні дії навіть 

легких погладжувань. Лімфатична система також двошарова і 

віялоподібно розходиться в праву і ліву сторони від середньої 

лінії обличчя. Механічна дія, яка лежить в основі різних 

прийомів масажу, викликає подразнення багатьох рецепторів 

шкіри, м’яких тканин і періосту. Масаж  обличчя проводиться: 

по обидві сторони від середньої лінії (у напрямку лімфатичних 

судин) до  нижнього кута нижньої щелепи у напрямку судин 

носа, очей і верхньої половини щік; під кут нижньої щелепи (у 

напрямку судин губ і нижньої частини щік) після перегину; вниз 

до грудини по передній поверхні шиї  (у напрямку судин 

підборіддя). Масаж проводиться двома руками в положенні 

пацієнта сидячі на стільці. Масажист стоїть позаду  пацієнта 

(Додаток 13). Після масажу виконуються пасивні і активні рухи 

голови ( м’язи, які скорочуються вичавлюють з себе лімфу і 

венозну кров, продовжуючи при цьому процедуру масажу). 

Тривалість процедури масажу складає 5-15 хвилин і залежить 

від характеру і стадії захворювання (травми), загального стану і 

віку пацієнта. Інколи масаж проводиться курсами з невеликими 

перервами, роками. Протипоказання до  призначення масажу: 

грибкові і гнійничкові захворювання шкіри, гнійні процеси 

(абсцес, флегмона, лімфаденіт), остеомієліт, пухлини, запальний 

набряк щелепно-лицьової ділянки, інфіковані рани, обширі  

крововиливи м’яких тканин щелепно-лицьової ділянки, 
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наявність  чужорідних тіл  поблизу  великих судин обличчя і 

шиї, загострення патологічного процесу. Масаж проводиться 

пальцями,  долонями, льодом,  спеціальними приборами. Масаж  

льодом (кріомасаж) проводиться від 2 – 3 хвилин але не більше 

– 5, щоб не викликати стійкого звуження судин. 

Використовується  для локальної  стимуляції крово- і 

лімфообігу при травмах, запальних процесах при хірургічних 

втручаннях. 

Для  індивідуалізації засобів ФР хворих стоматологічного 

профілю використовуються  ряд функціональних проб.  

Схема  дослідження скоротливої  здатності м’язів ЩЛД 

М’язи Діагностичні вправи 

Круговий  

м’яз ока 

Вказівні пальці розміщують на зовнішньому краї  

очної орбіти в скроневих ямках, злегка  натягуючи 

шкіру назовні. Просять  хворого  максимально 

зажмурити очі. Виділяють 4 ступеня 

функціональних порушень: важка – повна  

відсутність  всяких рухів; середня - ледве помітна  

фібриляція м’язів; легка - недостатньо  повне  

тягове зусилля; задовільна - повний об'єм  рухів. 

Круговий 

м’яз рота 

Вказівними пальцями фіксується шкіра  в кутах 

роту, злегка натягуючи її назовні. Просять хворого 

зжати губи в трубочку. Виділяють 4 ступеня 

функціональних порушень: важка – повна  

відсутність  всяких рухів; середня - ледве помітна  

фібриляція м’язів; легка - недостатньо  повне  

тягове зусилля; задовільна - повний об'єм  рухів.  

М’язи 

язика 

1.Вказівний палець (обгорнутий  марлевою 

серветкою) покласти на кінчик язика хворого і  

попросити його  висунути язик 

2.Хворий висовує язик, лікар   вказівним і великим 

пальцями  (обгорнутими марлевою серветкою) 

захвачує і утримує кінчик язика і просить  хворого  

втягти язик назад Виділять 4 ступеня 

функціональних порушень: важка – повна  

відсутність  всяких рухів; середня - ледве помітна  

фібриляція м’язів; легка -  недостатньо  повне  

тягове зусилля; задовільна - повний об'єм  рухів. 

М’язи  

м’якого 

Визначається  спірометрією за величиною різниці 

між  «звичайною» ЖЕЛ і  ЖЕЛ з  затиснутим 
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піднебіння 

і глотки 

носом. В нормі ці  показники  ідентичні, різниця  

свідчить  про   наявність функціональної 

неповноцінності легка – до 500 мл, середня -  до 

1000 мл і  тяжка – більше 1000 мл. 

 

Для об’єктивізації   сили  і рухливості жувального апарату 

в стоматології використовують: гнатодинамометрію, 

мастикаціографію, електроміографію, проби Христиансена, 

Рубінова (Додаток 14). Гнатодинамометрія визначає величину  

(кг) жувального тиснення на різних зубах зубного ряду і в 

цілому зубного ряду.  Мастикаціографія - визначає біомеханіку 

жувального апарату за величинами амплітуди, крутизни її 

низхідного коліна і частоти хвилеподібних рухів кривої. 

Електроміографія – визначає  тривалість і амплітуду 

біоелектричної активності жувальної і мімічної мускулатури. В 

нормі  тривалість біопотенціалу жувальної  мускулатури 

становить 9-10 мс і амплітуда  не перевищує 3000 мкВ,  

тривалість біопотенціалу мімічної мускулатури становить 5-7 мс 

і амплітуда не перевищує 3000 мкВ. Проба Христиансена - 

визначає  ефективність жувального апарату: обстеженому дають 

для жування  5 грамів  миндальних горіхів і  пропонують 

здійснити  50 жувальних рухів; прожована маса висушується 

при температурі 100
0
 на протязі  1 години. Висушена маса 

просіюється через  3 стандартних ситечка з різними за 

величиною дірочками; зважується величина просіяних частинок 

горіхів і  тих, які залишились в ситечку і  за вагою визначається 

їх співвідношення. Позитивна динаміка характеризується 

збільшенням ваги просіяних  частинок  прожованих горіхів. 

Ефективність жувального апарату визначається також пробою 

Рубінова. Для цього пропонується  прожувати  одне зерно 

лісного горіху вагою 800 мг. Період жування визначається  

появою рефлексу ковтання , який в середньому становить 14 с. 

При виникненні ковтального рефлексу  прожовану масу 

спльовують в чашку, просушують і просіюють через спеціальне 

ситечко. В нормі вся прожована маса просіюється, що свідчить  

про 100% ефективність жування. При наявності залишку в 

ситечці, його  зважують і з допомогою  пропорції визначається 

відсоток порушення ефективності жування, тобто  відношення 

залишку до всієї маси  жувальної проби. Позитивна динаміка  

характеризується  зменшенням   відсотка  залишку  прожованих 
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горіхів в ситечку. 

 

Протокол призначення фізичної реабілітації хворим 

Стать ______, Вік _________, Ps сп. ________________________ 

Діагноз_________________________________________________ 

Лікувальний період ______________________________________ 

Спеціальні задачі: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Засоби ФР: 

руховий режим _________________________________________ 

фізичні вправи за фізіологічною класифікацією:______________ 

_______________________________________________________ 

спеціальні фізичні вправи 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозування фізичного навантаження у процедурах ФР: 

Інтенсивність: ЧСС тренувальна основної частини 

процедури______________________________________________ 

Форма ФР Метод Тривалість 

процедури 

Кратність 

    

    

    

    

процедура масажу: 

зона___________________________________________________ 

прийоми________________________________________________

_______________________________________________________ 

Методи та критерії визначення адекватності ФН: 

Суб’єктивні_____________________________________________

_______________________________________________________ 
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Об’єктивні______________________________________________

_______________________________________________________ 

Оцінка ефективності призначеного лікування: 

Суб’єктивні_____________________________________________

_______________________________________________________ 

Об’єктивні______________________________________________

_____________________________________________________ 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Заняття ЛГ груповим методом призначається хворому, 

який перебуває на наступному руховому режимі: 

a) суворому постільному; 

b) палатному; 

c) вільному; 

d) розширеному постільному; 

e) напівпостільному. 

2. Дозоване лікувальне плавання це: 

a) спортивно-прикладна ФВ; 

b) форма ФР; 

c) засіб ФР; 

d) метод ФР; 

e) гімнастична ФВ. 

3. Хворий, який перебуває на палатному руховому режимі в 

умовах стаціонару: 

a) потребує допомоги при самообслуговуванні; 

b) потребує постійного медичного спостереження; 

c) не потребує постійного медичного спостереження; 

d) може рухатися тільки в межах лікарні; 

e) може виходити за межі лікарні. 

4. Прискорення резорбції запального інфільтрату за 

допомогою використання засобів ФР досягається в першу 

чергу за рахунок наступного механізму лікувальної дії: 

a) тонізуючого; 

b) трофічного; 

c) компенсаторного; 

d) стимулюючого; 

e) відновлення порушеної функції. 

5. За режимом роботи м’язів ФВ поділяються на: 

a) динамічні; 

b) аеробні; 
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c) субмаксимальні; 

d) ідеомоторні; 

e) активні. 

6. При запальних захворюваннях органів дихання 

акцентується увага  хворого на фізичні вправи: 

a) ізометричні;   

b) ідеомоторні;  

c) рефлекторні; 

d) локальні;   

e) дихальні. 

7. У ФР хворих на стаціонарному лікуванні груповий метод 

заняття лікувальною гімнастикою призначається хворим, 

які знаходяться на руховому режимі:  

a) строгому постільному;  

b) палатному; 

c) вільному;  

d) розширеному постільному;  

e) напівпостільному.  

8. Ходьба відноситься до фізичних вправ:  

a) гімнастичних;  

b) спортивно-прикладного циклічного характеру;  

c) ациклічного  характеру; 

d) пасивних; 

e) ізометричних.  

9. Який механізм лікувальної дії  ФВ реалізується в 

розсмоктуванні запальної інфільтрації тканин:  

a) компенсуючий; 

b) трофічний;  

c) відновлювальний;   

d) стимулюючий; 

e) тонізуючий.  

10. Дихальні вправи, які виконуються хворим тільки за 

допомогою основних дихальних м'язів, називаються: 
a) динамічними; 

b) статичними; 

c) ідеомоторними; 

d) пасивними; 

e) ізометричними.  

11. За допомогою гнатодинамометрії визначають:  

a) ефективність жувального апарату;  
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b) тривалість біоелектричної  активності жувального 

апарату; 

c) амплітуду  біоелектричної активності жувального 

апарату; 

d) величину  жувального тиску зубного ряду;  

e) біомеханіку жувального апарату; 

12. Позитивна  динаміка показників  проби  Рубінова 

характеризується:  

a) збільшенням тривалості біоелектричної активності 

жувального апарату; 

b) зменшенням  тривалості  біоелектричної активності 

жувального апарату;  

c) скороченням часу появи  ковтання прожованих горіхів;  

d) збільшенням амплітуди  біоелектричної активності 

жувального апарату; 

e) збільшенням жувального тиску. 

13. Проба Рубінова в стоматології визначає:  

a) величину жувального тиску; 

b) тривалість   біоелектричної активності  жувального 

апарату;  

c) амплітуду біоелектричної активності  жувального 

апарату; 

d) тривалість часу появи  ковтання прожованих горіхів;  

e) величину  маси  прожованих та просіяних горіхів.  

14. Показаннями до призначення масажу є:  

a) загроза виникнення тромбоемболії;  

b) порушення дренажної функції бронхів;  

c) наростання кількості лейкоцитів у крові; 

d) гнійні  ураження шкіри;  

e) гектичне підвищення температури тіла. 

15. Розслабленню м'язів сприяє масажний прийом:  

a) погладжування; 

b) переривчаста вібрація;  

c) інтенсивні розтирання;  

d) розминання;  

e) рубління.  

16. Збільшенню тонусу м’язів сприяє: 

a) лагідне погладжування; 

b) лагідне розтирання; 

c) струшування;  
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d) розминання; 

e) переривчаста вібрація. 

17. Для стимуляції крово-  і лімфообігу  тканин обличчя  в 

ФР  травмованого хворого на  ліжковому руховому режимі 

використовується: 

a) дозована ходьба; 

b) механотерапія; 

c) ідеомоторні фізичні вправи; 

d) кріомасаж; 

e) плавання. 

18. Для визначення  сили жувальних м’язів  в оцінці 

ефективності  ФР хворого  з порушеннями прикусу  можна  

використовувати: 

a) пробу Штанге; 

b) ортостатичну пробу;  

c) гнатодинамометрію; 

d) велоергометрію; 

e) спірометрію. 

19. Біоелектричну активність  жувальних  м’язів можна 

визначити: 

a) пробою Рубінова; 

b) гнатодинамометрією; 

c) спірометрією; 

d) електроміографією; 

e) велоергометрією. 

20. Біомеханіку жувального апарату  можна визначити: 

a) спірометрією; 

b) гнатодинамометрією 

c) електроміографією 

d) пробою Рубінова 

e) мастикаціографією 

 

СИТУАЦІЙНА КЛІНІЧНА ЗАДАЧА 

1. Хворий знаходиться на лікуванні з приводу флегмони 

лівої навколо вушної жувальної ділянки. Зроблений розтин у під 

нижньощелепній ділянці зліва. В теперішній час загальний стан 

хворого задовільний.  В загальному аналізі крові: Л 9,0х10
9
/ л, 

ШОЕ 10 мм /год. , температура тіла 36,8
0
. Рана вкрита шаром 

грануляцій, звільнена від дренажу. Призначити засоби ФР за 

схемою.  
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2. На стаціонарному лікуванні перебуває хвора з приводу 

флегмони під нижньощелепного трикутника. Флегмона була 

розкрити, рана дренована. Стан хворої задовільний. Аналіз 

крові: Л 8,0х10
9
/ л, ШОЕ 10 мм/год. Температура тіла 

нормальна. Призначити засоби ФР за схемою.   
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ТЕМА  3. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ГНІЙНО – 

ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЩЕЛЕПНО – ЛИЦЬОВІЙ   

ДІЛЯНЦІ, З ПЕРЕЛОМАМИ  ЩЕЛЕП ТА КІСТОК 

ЛИЦЬОВОГО СКЕЛЕТУ, З АРТРИТАМИ ТА 

КОНТРАКТУРАМИ СНЩС,З НЕВРИТАМИ  ЛИЦЬОВОГО 

І ТРІЙЧАСТОГО НЕРВІВ 

 

Актуальність: 

 Захворюваність на гнійно - запальні процеси в щелепно-

лицьовій ділянці значно збільшилась. Це обумовлено 

формуванням  резистентності бактеріальної флори до 

антибіотик терапії, зниженням імунологічної активності 

організму, формуванням алергійної чутливості  і  неадекватної 

реакції у відповідь на дію різних зовнішніх чинників і 

поширенням інфекцій з періодонту на кісткові та навколо 

щелепні м’які тканини. Особливу негативну дію на організм 

мають такі фактори, як переохолодження, інтоксикація, 

перевтома. Ці процеси супроводжуються різними за ступенем 

вираженості загальними і місцевими реакціями, порушеннями 

основних функцій щелепно-лицьової ділянки.  В комплексному 

лікуванні таких хворих засоби фізичної реабілітації можуть не 

лише сприяти розсмоктуванню запального ексудату і 

попередженню  виникнення грубих  рубцевих змін тканин, а і 

здатні підвищувати  загальну неспецифічну опірність організму, 

відновлювати порушені  функції. 

 Переломи щелеп – досить поширена травма і складає 

майже 15%  всіх  переломів кісток. Значно частіше (понад 85 % 

випадків) спостерігаються переломи нижньої щелепи. За 

численними даними зсув відламків з порушеннями прикусу при 

переломах нижньої щелепи більш всього залежить від 

скорочення волокон жувальної мускулатури. А при переломах 

верхньої щелепи – від сили і напрямку механічної дії і величини 

відламків. Переломи завжди супроводжуються крововиливами, 

інфільтрацією м’яких тканин і збільшенням тонусу жувальної 

мускулатури.  Іммобілізаційний період лікування часто 

ускладняється функціональними порушеннями щелепно-

лицьової ділянки, а внаслідок спотворення обличчя – 

психоемоційними розладами. Весь комплекс  порушень 

проявляється зменшенням амплітуди рухів в СНЩС, зниженням 
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сили і тонусу жувальної мускулатури,  болями в ділянці 

осифікації  м’язів, сухожиль і суглобових капсул. Після надання 

відповідної хірургічної допомоги ефективність лікування таких 

хворих залежить від  своєчасного і систематичного застосування 

адекватних  засобів фізичної реабілітації.  Фізична реабілітація 

значно прискорює формування і структуризацію кісткового 

мозолю, відновлює обсяг рухів в СНЩС, силу, швидкість і 

координацію жувальної мускулатури, допомагає відновити 

якість життя хворого.  

Запальні захворювання СНЩС часто ускладняються  

розвитком  анкілозу та артрозу, що потребує диференційного 

підходу при призначенні комплексного лікування. Внаслідок 

порушення функції жувальних та мімічних м’язів, м’якого 

піднебіння, слинних залоз, розвиваються розлади ковтання та 

мовлення, перегортання їжі у роті.  

Відносно часте враження лицьового нерву пояснюється  

особливістю  його анатомічного розташування і легкою 

ранимістю. Клінічно неврит лицьового нерву проявляється 

паралічем мімічної мускулатури ураженого боку обличчя (не 

закривається око, порушується мигання повік, рот перетягнутий 

на здоровий бік і кут його опущений, носо-губна складка 

згладжена, мова стає нерозбірливою, хворий не може 

наморщити лоба, насупити брови). Скорочення м’язів здорової 

сторони призводить до постійного  розтягнення і подальшого 

ослаблення паретичних м’язів. Одним із самих важких 

ускладнень є розвиток контрактури паралізованих м’язів і поява 

співдружніх рухів (сінкінезій). Неврит та невралгія трійчастого 

нерву характеризується больовими пароксизмами, які 

локалізуються в зоні іннервації однією з  гілок  нерву  

(найчастіше – другої). Напади  виникають без будь-яких причин, 

але часто провокуються жуванням, вмиванням, сміхом,  

торканням до певної ділянки обличчя і слизової оболонки рота. 

Для  відновлення порушених функцій застосування тільки 

медикаментозних та хірургічних методів  недостатньо. Фізична 

реабілітація  використовується як обов’язковий і повноправний 

елемент сучасного комплексного лікування таких хворих.  

 

Навчальні цілі: 

 навчити студентів призначати  засоби ФР хворим з гнійно-

запальними процесами щелепно-лицьової ділянки, з переломами  
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щелеп та кісток лицьового скелету, з артритами та 

контрактурами СНЩС, з невритами  лицьового і трійчастого 

нервів; 

 визначати критерії  адекватності і ефективності призначених 

процедур.   

 

 Студент повинен знати: 

 механізми лікувальної дії засобів ФР; 

 принципи дозування локальних і загальних фізичних вправ 

хворим  з патологічними процесами щелепно-лицьової ділянки; 

 методи  визначення та оцінки функціонального стану  

щелепно - лицьової ділянки; 

 методи і критерії оцінки адекватності та ефективності 

призначених засобів фізичної реабілітації.   

 

Студент повинен вміти: 

 визначати та оцінювати функціональні порушення щелепно-

лицьової ділянки;  

 формулювати загальні і спеціальні  задачі   ФР хворих з  

патологічними процесами в щелепно-лицьовій ділянці;  

 оцінювати адекватність і ефективність  ФР в стоматологічній 

практиці. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти: 

 призначати та демонструвати   спеціальні вправи хворим 

стоматологічного профілю;  

 проводити та оцінювати  функціональні  дослідження  

щелепно-лицьової ділянки; 

 призначати  засоби ФР хворим за  протоколом  та  оцінювати  

функціональні зміни  щелепно-лицьової ділянки  після  

проведеної фізичної реабілітації.  

 

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

занять: 

 ознайомитися з механізмами  лікувальної дії засобів ФР в  

матеріалах підручників і посібника; 

 вивчити матеріали практикуму; 

 повторити нормальну та патологічну анатомію і фізіологію 

щелепно-лицьової ділянки;  
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 біохімію м’язової діяльності людини, впливи локальної і 

глобальної гіпокінезії на неї; 

 вирішити тестові завдання та виконати індивідуальне творче 

завдання.  

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Фізичну реабілітацію  хворих  з  гнійно-запальними 

процесами щелепно-лицьової ділянки починають після  

хірургічного лікування вогнища запалення, зменшення 

больового синдрому та поліпшення загального  стану хворого, 

що настає через 1 – 2 дні після операції. Субфебрильна  

температура тіла й помірне підвищення ШОЕ не є  

протипоказанням до призначення засобів ФР. Спеціальні  

завданнями   ФР: 

 стимуляція  локального і загального крово- і лімфообігу для 

прискорення розсмоктування запального ексудату, гематоми; 

 активізація репаративно-регенеративних процесів та відтоку  

запального ексудату через дренаж; 

 компенсація порушеної функції жування, ковтання і мови за 

рахунок неуражених ділянок; 

 відновлення порушених функцій;  

 попередження розвитку грубих стягуючих рубців у ділянці 

слизової оболонки рота і шкіряних покривів; 

 попередження розвитку контрактури у СНЩ суглобі. 

Для вирішення  спеціальних завдань ФР в ранньому 

післяопераційному  періоді  використовують: лікувальне 

положення, спеціальні фізичні вправи  для інтактних м’язів - з 

урахуванням локалізації запального процесу, мімічних, 

жувальних, язика, які повторюють 5 – 6 разів поспіль кожні 2 

години. Інтенсивність загального навантаження залежить від 

функціонального стану систем  життєзабезпечення, для чого 

використовують фізичні вправи  з активізацією  кінцівок  в 

дистальних і середніх суглобах, дихальні вправи. Після зняття 

швів (на 5 – 7- день після операції) хворого переводять на 

вільний руховий режим,  до спеціальних вправ  включають 

вправи для м’язів , що залучені до патологічного процесу 

(мімічні, жувальні, язика), які повторюють 10 – 15 разів поспіль 

не менше 5 разів на день. Для загального навантаження 

включають в роботу  великі суглоби. У відновлюваному періоді  

ФР проводиться амбулаторно, інтенсивність фізичних 
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навантажень  індивідуалізується в залежності від 

функціонального стану системи кровообігу (активізується  50 – 

75 % хронотропного резерву). Використовують фізичні вправи в 

формі ЛГ, ДХ, масажу, механотерапії. Спеціальні вправи для 

жувальних м’язів виконують з опором рукою хворого або 

методиста, з допомогою механічних пристроїв. Адекватність 

виконання фізичних вправ  контролюється анамнестичними, 

соматоскопічними, пульсометричними і тонометричними  

показниками хворого. Ефективність реабілітаційних заходів  

визначається анамнестичним, соматоскопічним, 

інструментальними методами, функціональними пробами з 

визначенням  жувального тиску, біомеханіки жувального 

апарату, біоелектричної активності його та  ефективності 

жувального апарату 

Спеціальними завданнями ФР хворих з артритами та 

контрактурами СНЩС  є: стимуляція крово- та лімфообігу в 

ділянці ураженого суглоба для  прискорення розсмоктування 

ексудату, ліквідації запальних явищ у суглобі; попередження  

атрофії  зв’язково  – м’язового апарату, контрактури, анкілозу 

СНЩС; компенсація порушених функцій ковтання, мови за 

рахунок неуражених тканин. Відновлення порушеної функції 

мімічних, жувальних м’язів,  язика, м’якого піднебіння, обсягу 

рухів у СНЩС. Усунення порушень жування, ковтання, міміки, 

мови, при анкілозах - порушень травлення, дихання. Фізична 

реабілітація  таких хворих  проводиться в три періоди.  

Перший період – починається при зменшенні загальної 

реакції  організму на запалення, коли у суглобі ще є виражені 

ексудативні прояви. Для вирішення локальних завдань 

використовуються  спеціальні фізичні вправи для мімічних 

м’язів, короткострокові ізометричні напруження жувальних 

м’язів, вправи для м’язів язика, м’якого піднебіння.  Вправи 

виконуються в повільному темпі, перед дзеркалом, з 

мінімальною амплітудою. При масажі звертають увагу на  

поверхневе обережне погладжування обличчя у 

навколосуглобовій ділянці у напрямку від суглобу до 

підщелепних, передньо-шийних , завушних лімфатичних 

колекторів. Для вирішення  загальних завдань ФР 

використовуються фізичні вправи для дрібних та середніх груп 

м’язів шиї, голови, дистальних відділів кінцівок в повільному 

темпі, 5-6 повторів, чергуючи з дихальними вправами: 1:1. 
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Другий  період характеризується поліпшенням загального 

самопочуття хворого, але у зв’язку з наявністю залишкових 

ексудативних явищ у СНС повного відновлення порушених 

функцій жування, ковтання, мовлення немає. В цьому періоді 

використовуються фізичні вправи в формі лікувальної 

гімнастики, самостійних занять, масажу, механотерапії, 

дозованої ходьби. Інтенсивність фізичного навантаження 

залежить від функціонального стану кардіореспіраторної 

системи організму хворого (в межах  активізації 50% 

хронотропного резерву). Для локального впливу 

використовуються активні та активно-пасивні вправи для 

жувальних м’язів, активні вправи для мімічних м’язів. Перед 

виконанням  спеціальних вправ бажано проводити  теплові 

процедури і масаж, вправи для м’язів шиї, плечового поясу. 

Кожну вправу повторити 5 – 6 разів поспіль не менше 5 разів на 

день. 

В третьому   періоді - запальні явища у суглобі відсутні, 

загальний стан хворого не порушений. Характеризується 

залишковими порушеннями функцій щелепно-лицьової ділянки, 

жування, мовлення, обмеженням  відкривання роту. В 

лікувальній гімнастиці використовуються вправи  для всіх 

м’язів, включаючи вправи для жувальних м’язів, що 

виконуються без обмежень з максимальною амплітудою з 

максимальною статичною напругою і обтяженням. Обов’язково 

включається механотерапія - з використанням активно-пасивних 

апаратів для збільшення обсягу рухів нижньої щелепи: в 

вертикальній площині -  гумові стрічки різної товщини, клиння з  

пружних матеріалів, розширювачів щелеп з плоскими 

оклюзійними   площадками або хитними ложками, апарат 

«пружний круг». 

Контрактури СНЩС  можуть бути не тільки  внаслідок 

запальних та дистрофічних процесів але й  внаслідок 

рефлекторного  м’язового напруження в щелепно-лицьовій 

ділянці,  як наслідок тривалого болю  і  двощелепної  

іммобілізації при переломах щелеп. Спеціальні  фізичні вправи в 

ФР таких хворих : 

 повільне відкривання рота в положенні сидячи з відкинутою 

назад головою; 

 після максимально можливого  відкривання рота висунути 

нижню щелепу вперед; 
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 при відкинутій назад голові відтягувати нижню щелепу за 

допомогою рук, захоплюючи  великими пальцями підборіддя; 

 колові  і бічні рухи  щелепи (на перших заняттях необхідно 

допомагати хворому, тримаючи за  підборіддя); 

 вправи з опором тиском на підборіддя рукою методиста під 

час рухів щелеп а потім це робить сам хворий. 

Комплекс реабілітаційних  заходів для хворих з 

невритами  повинен сприяти ліквідації запальних явищ, 

відновленню провідної функції нервових тканин та збереженню 

трофічних процесів  в  денервованих м’язах. 

При невриті лицьового нерву з перших днів  надається 

лікувальне положення: спати на боці ураження, протягом 10 – 

15 хв. 3 – 4 рази на день сидіти, схиливши голову у бік ураження 

підпираючи її   тильною стороною кисті спираючись на лікоть, 

підв’язувати хустку, підтягаючи м’язи зі здорового боку на бік 

ураження - знизу вгору, прагнучі  при цьому відновити 

симетрію обличчя (додаток 15). Під час спілкування для 

усунення  асиметрії обличчя  та під час сну для збереження 

рогівки ока проводять  лейкопластирне натягування зі здорового 

боку на хворий ( додаток16). Лейкопластирне натягування в 

перші дні проводиться 2 – 3 рази на день по 30 – 60 хв. Потім 

час збільшується до 2 – 3-х  годин. Масаж  починають  з 

коміркової зони, проводять  за  щадною методикою, починаючи 

з  розслаблення  здорової  сторони переходять на вражену. 

Лікувальна гімнастика  проводиться в малих дозах і має суто 

вибірковий характер. Основна увага  на першому етапі 

приділяється м’язам здорового боку. З 10 – 12 дня від початку 

захворювання починається спонтанне відновлення функції, а 

також проводиться активне лікування спеціальними  фізичними 

вправами перед дзеркалом. Збільшується ступінь натягнення 

лейкопластиру і тривалість  лікувального положення  до 4 – 6 

годин на день.  Основний масаж проводиться  з середини рота. 

Загальне фізичне навантаження  залежить від функціонального 

стану  кардіореспіраторної системи в межах  активізації  50 % 

хронотропного резерву  хворого. 

Неврит ( невралгія ) трійчастого  нерву  часто хронічне 

захворювання і важко піддається лікуванню. При  ураженні 

другого або третього відгалуження нерву біль зазвичай 

захоплює зуби, триває до 2 хв, нагадує удар електроструму.  

Позитивний ефект відзначається при застосуванні безперервної 
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вібрації протягом  3 – 5 хвилин  щоденно або через день, 15 – 20  

процедур, та колове  ніжне розтирання в місцях виходу гілок 

нервів на обличчі.  Починаючи з малої вібрації поступово її 

збільшують. Масаж не повинен підсилювати больові відчуття. 

Курс масажу можна повторити через 2 місяці. За наявністю 

гіперестезії масаж  обличчя і шиї протипоказаний. Широко 

використовується фізіотерапевтичне лікування: ультрафіолетове  

опромінення, електрофорез анастетиків, ультразвук, 

гальванізація, парафінові або озокеритові  аплікації, 

електростимуляція м’язів, голкорефлексотерапія. 

 

 Протокол призначення фізичної реабілітації хворим 

Стать ______, Вік _________, Ps сп. ________________________ 

Діагноз_________________________________________________ 

Лікувальний період ______________________________________ 

Спеціальні задачі: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Засоби ФР: 

руховий режим _________________________________________ 

фізичні вправи за фізіологічною класифікацією:______________ 

_______________________________________________________ 

спеціальні фізичні вправи 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозування фізичного навантаження у процедурах ФР: 

Інтенсивність: ЧСС тренувальна основної частини 

процедури______________________________________________ 

Форма ФР Метод Тривалість 

процедури 

Кратність 
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процедура масажу: 

зона___________________________________________________ 

прийоми________________________________________________

_______________________________________________________ 

Методи та критерії визначення адекватності ФН: 

Суб’єктивні_____________________________________________

_______________________________________________________ 

Об’єктивні______________________________________________

_______________________________________________________ 

Оцінка ефективності призначеного лікування: 

Суб’єктивні_____________________________________________

_______________________________________________________ 

Об’єктивні______________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. Заняття ЛГ груповим методом призначається хворому, 

який перебуває на наступному руховому режимі: 

a) суворому постільному; 

b) палатному; 

c) вільному; 

d) розширеному постільному; 

e) напівпостільному. 

2. Вправи для мімічних м’язів  відносяться до: 

a) спортивно-прикладних ФВ; 

b) форми ФР; 

c) засобу ФР; 

d) методу ФР; 

e) глобальних ФВ. 

3. Хворий, який перебуває на палатному руховому режимі в 

умовах стаціонару: 

a) потребує допомоги при самообслуговуванні; 

b) потребує постійного медичного спостереження; 

c) не потребує постійного медичного спостереження; 

d) може рухатися тільки в межах лікарні; 

e) може виходити за межі лікарні. 

4. Прискорення резорбції запального інфільтрату за 
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допомогою використання засобів ФР досягається в першу 

чергу за рахунок наступного механізму лікувальної дії: 

a) тонізуючого; 

b) трофічного; 

c) компенсаторного; 

d) стимулюючого; 

e) відновлення порушеної функції. 

5. За режимом роботи м’язів ФВ поділяються на: 

a) динамічні; 

b) аеробні; 

c) субмаксимальні; 

d) ідеомоторні; 

e) активні. 

6. Вправи для жувальних м’язів  в ФР хворих 

стоматологічного профілю відносяться до: 

a) спортивно – прикладних;  

b) рефлекторних;  

c) гімнастичних; 

d) аеробних глобальних; 

e) анаеробних  ациклічних. 

7. Вправи для мімічних м’язів  в ФР хворих з запальними 

процесами обличчя використовуються для: 

a) відновлення  об’єму рухів  ВНЩС; 

b) відновлення  координації  жувального апарату; 

c) стимуляції кровообігу в  лицьовій ділянці; 

d) відновлення загальної працездатності хворого; 

e) компенсації  жування. 

8. Для визначення   сили  жувального апарату хворого після 

певного етапу ФР можна використати: 

a) динамометрію;  

b) спірометрію; 

c) велоергометрію; 

d) гнатодинамометрію; 

e) електроміографію. 

9. Для   стимуляції  глобального кровообігу в ФР  хворого з 

запальним процесом ЩЛД  доцільно використовувати: 

a) вправи для мімічних м’язів  в формі ЛГ; 

b) вправи для жувальних м’язів в формі механотерапії; 

c) велотренування; 

d) масаж комірцевої зони; 
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e) лікувальне положення голови. 

10. Адекватність виконання фізичних вправ визначається: 

a) спірографією; 

b) тонусометрією; 

c) пульсометрією; 

d) динамометрією; 

e) мастикаціографією. 

11. Позитивна  динаміка показників  проби  Рубінова 

характеризується:  

a) збільшенням тривалості біоелектричної активності 

жувального апарату; 

b) зменшенням  тривалості  біоелектричної активності 

жувального апарату;  

c) скороченням часу появи  ковтання прожованих горіхів;  

d) збільшенням амплітуди  біоелектричної активності 

жувального апарату; 

e) збільшенням жувального тиску. 

12. Показаннями до призначення масажу  хворому з 

артритом СНЩС є:  

a) загроза виникнення тромбоемболії; 

b) порушення дренажної функції бронхів;  

c) наростання кількості лейкоцитів у крові; 

d) гнійні  ураження шкіри;  

e) гектичне підвищення температури тіла. 

13. Гнатодинамометрією можна  визначити:  

a) ефективність жувального апарату;  

b) тривалість біоелектричної  активності жувального 

апарату; 

c) амплітуду  біоелектричної активності жувального 

апарату;  

d) величину  жувального тиску зубного ряду;  

e) біомеханіку жувального апарату. 

14. Розслабленню м'язів сприяє масажний прийом:  

a) погладжування; 

b) переривчаста вібрація;  

c) інтенсивні розтирання;  

d) розминання;  

e) рубління.  

15. Заняття ЛГ груповим методом призначається хворому, 

який перебуває на наступному руховому режимі: 
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a) суворому постільному; 

b) палатному; 

c) вільному; 

d) розширеному постільному; 

e) напівліжковому. 

16. За режимом роботи м’язів ФВ поділяються на: 

a) динамічні; 

b) аеробні; 

c) субмаксимальні; 

d) ідеомоторні; 

e) активні. 

17. Який прийом масажу і в якому стані м’язів буде сприяти 

відновленню  функції денервованих м’язів, попередженню  

прогресування  дистонії м’язів у хворої 40 років з невритом 

лицьового нерву  справа: 

a) розтирання справа без усунення  м’язової дистонії; 

b) переривчаста  вібрація  денервованих м’язів після  

розтягнення здорових м’язів;  

c) переривчаста вібрація денервованих м’язів без 

попереднього усунення дистонії м’язів; 

d) інтенсивне  розминання  зліва і справа одночасно; 

e) погладжування справа при розтягненні  і фіксації 

долонею лівої сторони. 

18. Яке лікувальне положення слід призначити  хворому з 

невритом лицьового нерву справа: 

a) періодично нахиляти голову вліво, сидячи підтримувати 

голову рукою  спираючись на лікоть; 

b) перетягувати  м’язи  з хворого боку в здоровий,  знизу 

вверх за допомогою хустки; 

c) перетягувати м’язи лейкопластиром справа вліво; 

d) спати на лівому боці; 

e) лейкопластирною тягою перетягувати мімічні м’язи 

зліва направо, звужуючи  очну щілину. 

19. Яке спеціальне завдання ФР можна вирішити, 

використовуючи лікувальне положення при невриті 

лицьового нерву: 

a) збільшити розтягнення  враженого нерву; 

b) збільшити розтягнення  судин з боку враженого нерву; 

c) попередити м’язову дистонію; 

d) збільшити  м’язів тонус здорової сторони; 
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e) збільшити силу м’язів враженої сторони. 

20. Відновленню сили вражених м’язів буде сприяти фізична 

вправа: 

a) ідеомоторне відтягування кутів рота; 

b) пасивне відтягування кутів рота; 

c) перетягування лейкопластиром денервованих м’язів в 

бік здорових; 

d) активне  витягування губ; 

e) пасивне  закривання очей. 

 

СИТУАЦІЙНІ КЛІНІЧНІ ЗАДАЧІ 

1. У пацієнтки 25 років  тиждень  тому назад після 

гострого респіраторного захворювання розвинувся неврит 

лицьового нерву  зі всіма симптомами порушення рухової  і  

чутливої функції.  Рухові порушення по типу паралічу.  

Гематологічні  і гемодинамічні показники в межах фізіологічних 

коливань.  Призначити засоби ФР за протоколом. 

2. У пацієнта Н, 20 років, гострий правобічний отит 2 

тижні поспіль ускладнився артритом СНЩС. На сьогодні 

пред'являє скарги на незначну болючість в ділянці правого 

СНЩ суглобу при жуванні, різких рухах, невелику припухлість, 

відмічає обмеження відкривання рота до 2-3 см. Загальний стан 

задовільний, температура тіла нормальна, в крові 

спостерігається 6 х10
9
 /л лейкоцитів, ШОЕ =10 мм/год. При 

пальпації - припухлість в ділянці правого СНЩ суглобу. На 

рентгенограмі  суглобова щілина нормальна за розмірами. 

Призначити засоби ФР за протоколом.. 

3.Хворий 48 років прооперований з приводу 

післятравматичної  (перелом кута нижньої щелепи) 

контрактури правого СНЩСЧ. Сьогодні були зняті шви. Стан 

задовільний, скарги на помірну болючість в ділянці суглобу при 

відкриванні рота, спробі жування, обмеження відкривання рота 

до 2-х см. Температура тіла нормальна, в крові - 8 х10
9
 /л 

лейкоцитів, ШОЕ -8 мм/год. На рентгенограмі - суттєве 

зменшення суглобової щілини, ознаки остеопорозу суглобових 

поверхонь правого СНЩС. Призначити засоби ФР за 

протоколом. 

4. Хворому  28 років проведено розкриття абсцесу 

трикутника  підборіддя, дренована гнійна порожнина. На 15 

добу після операції відмічається загоєння післяопераційної рани 
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вторинним натягненням. Сформований рубець  твердий, 

спаяний з підлеглими тканинами, трохи болючий при пальпації. 

Гематологічні і гемодинамічні показники в межах фізіологічних 

коливань.  Призначити ФР за протоколом 
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ТЕМА 4. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ  З ПОРУШЕННЯМИ 

ПРИКУСУ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ  ПРИ 

РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТА ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ 

У ЩЕЛЕПНО – ЛИЦЬОВІЙ  ДІЛЯНЦІ. 

 

Актуальність  

Статистика свідчить, що  більше 80 % людей мають  

неправильний прикус. Аномалія розвитку зубощелепної системи 

проявляється патологічним  розвитком зубів (прорізуванням, їх 

кількістю, положенням, величиною, формою і структурою) і 

щелеп (вроджені вади розвитку, порушення росту щелеп, їх 

деформації, неправильне розташування щелеп в черепі). 

Клінічні деформації і зміни зубних рядів характеризуються 

змінами в сагітальному, трансверсальному, вертикальному і 

одночасно в  декількох напрямках. При аномаліях прикусу 

порушується фізіологічна рівновага м’язів навколоротової 

ділянки, змикання губ, відбувається  функціональна зміна 

жувальних м’язів (знижується їх тонус, біоелектрична 

активність), порушується функція м’язів язика, нормальний 

взаємозв’язок між формою і функцією губ, спостерігаються 

зміни характеру дихання (переважає носо-ротовий або ротовий 

тип дихання), що призводить до захворювань верхніх дихальних 

шляхів. При аномаліях прикусу порушення жування  негативно 

впливає на функцію  травлення. Порушення мови, зміни форми 

обличчя, відставання у фізичному розвитку  негативно 

відбиваються на психоемоційному стані хворого і роблять його 

менш комунікабельним. Використання засобів ФР найбільш 

ефективно  в періоди молочного і змінного прикусів, коли 

відбувається інтенсивний ріст зубощелепної системи.    

Оперативні втручання у ЩЛД суттєво  відрізняються від 

операцій в інших  областях організму. Ці особливості 

обумовлюються  складністю анатомічної будови та 

різноманітністю фізіологічних функцій, які виконуються  

органами  і тканинами ЩЛД. Великою проблемою в 

хірургічному лікуванні  є ранні післяопераційні ускладнення, 

формування спайок і  рубців, розлади функцій органів ЩЛД. До 

якості післяопераційних рубців, форми, поверхні, сформованою  

в результаті операції,  більшість хворих  пред’являє особливо 

високі вимоги , а найменші порушення звичних  контурів 
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обличчя може викликати тяжкі психічні зрушення.  Своєчасне, 

систематичне і адекватне  функціональному стану хворого  

застосування засобів ФР сприяє попередженню глобальних і 

локальних  післяопераційних ускладнень, відновленню функцій 

жування, мови дихання  і в цілому – відновленню якості життя 

хворого.   

 

Навчальні цілі: 

 навчити студентів призначати  засоби ФР хворим з  

порушеннями прикусу та після реконструктивних і пластичних 

операцій ЩЛД;  

 визначати критерії  адекватності і ефективності призначених 

процедур.   

 

Студент повинен знати: 

 механізми лікувальної дії засобів ФР; 

 принципи дозування локальних і глобальних фізичних вправ 

хворим   з  порушеннями прикусу  та  після реконструктивних і 

пластичних операцій ЩЛД; 

 методи  визначення та оцінки функціонального стану ЩЛД;  

 методи і критерії оцінки адекватності та ефективності 

призначених засобів фізичної реабілітації.   

 

Студент повинен вміти: 

 визначати та оцінювати  стан  функціональних порушень 

ЩЛД;  

 формулювати загальні і локальні  задачі   ФР хворих з 

порушеннями прикусу та  після реконструктивних і пластичних 

операцій ЩЛД; 

 оцінювати адекватність і ефективність  фізичної реабілітації 

в стоматологічній практиці. 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен 

засвоїти: 

 призначати та демонструвати   спеціальні вправи  хворим  з 

порушеннями прикусу,  після реконструктивних і пластичних 

операцій ЩЛД; 

  проводити та оцінювати  функціональні  дослідження  ЩЛД; 
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 призначати  засоби ФР хворим за  протоколом  та  оцінювати  

функціональні зміни  ЩЛД  після  проведеної фізичної 

реабілітації. 

  

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до 

заняття: 

 ознайомитися з засобами ФР та  механізмами  їх  лікувальної 

дії  в  матеріалах підручників і посібника; 

 вивчити матеріали практикуму; 

 повторити нормальну та патологічну анатомію і фізіологію 

ЩЛД;  

 біохімію м’язової діяльності людини, впливи локальної і 

глобальної гіпокінезії на неї; 

 вирішити тестові завдання та виконати індивідуальне творче 

завдання.  

 

СТИСЛИЙ ЗМІСТ ТЕМИ 

Реабілітувати хворих з  аномаліями  прикусу ніколи не 

пізно, проте необхідно пам’ятати, що чим  раніше  почати 

реабілітацію, тим   результати будуть ефективнішими. Сучасні 

методи корекції прикусу включають  в себе  механічні та 

функціональні засоби. Механічні в свою чергу  діляться на 

знімні (пластинки, капи) та  незнімні (брекети). В сучасній 

ортодонтії використовують також трейнери - апарати, які 

можуть  стимулювати або сповільнювати зростання щелепи, 

змінювати  ширину неба і форму  щелепних кісток і  одягаються 

тільки на ніч. Реабілітація  проводиться  в залежності від стану 

дитини та її віку. Після появи  постійних  зубів  ортодонтичні  

методи вже не так  ефективні і тому їх  часто поєднують з  

хірургічним.   Ортодонтичне і оперативне лікування аномалій 

зубощелепної системи без ФР неможливе, так як усунення 

тільки морфологічних порушень не приводить до відновлення  

порушених функцій, а  припинення занять  фізичними вправами 

веде  навіть до зниження ефективності ортодонтичного і 

оперативного  лікування і  рецидивів аномалій.  

Спеціальні завданнями  ФР хворих з  аномаліями прикусу: 

 відновлення носового типу дихання; 

 нормалізація відкушування, жування, ковтання; 

 відновлення мови; 

 стимуляція росту при недорозвитку, або затримка  його при 
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надмірному розвитку щелеп; 

 зміцнення навколоротових м’язів; 

 зміцнення м’язів, які висовують і піднімають нижню щелепу, 

піднебіння, порожнини рота, язика; 

 нормалізація положення щелеп. 

Загальні завдання ФР хворих з аномаліями  прикусу: 

 відновлення секреторної та моторно-евакуаторної функції 

травлення і попередження структурних змін слизової шлунку; 

 нормалізація стереотипу  дихання  за рахунок поглиблення і 

зменшення частоти дихання, попередження запальних процесів 

дихальних шляхів; 

 нормалізація постави; 

 нормалізація  психоемоційного стану хворого; 

 стимуляція імунної системи  організму хворого. 

 Для  вирішення спеціальних завдань ФР хворих з 

аномаліями прикусу використовуються фізичні вправи в формі  

лікувальної гімнастики індивідуальним і консультативним 

методом серіями по 4-6 вправ з повторенням кожного руху 10-

15 разів і більше. Корекція аномалій прикусу  потребує 

диференційованого підходу при  виборі фізичних вправ 

(додаток 17): 

 при патологічній прогнатії (дистальному прикусі)  

звертається увага хворого  на  вправи для колового м’язу рота, 

щічних м’язів, латерального крилоподібного м’язу; 

 при  патологічній прогенії (медіальний прикус) –  вправи для 

м’язів язика, нормалізації ковтання , носового дихання; 

 при глибокому прикусі у вертикальному напрямку –  вправи 

для жувальних м’язів, язика,  нормалізації ковтання; 

 при відкритому прикусі в вертикальному напрямку -  вправи 

для колового м’язу, м’язів язика, жувальних  і мімічних м’язів. 

Для вирішення  загальних завдань ФР хворих з 

аномаліями прикусу використовуються фізичні вправи (активні, 

пасивні, аеробні, гімнастичні, спортивно-прикладні, які 

тренують  витривалість, гнучкість, силу, рівновагу і 

координацію) в формі лікувальної гімнастики, ігор, плавання, 

купання, масажу. При цьому обов’язково  враховується  рівень  

фізичного і психомоторного розвитку дитини. Інтенсивність 

фізичного  навантаження   визначається   функціональним 

станом систем життєзабезпечення. Тривалість  занять 30 – 40 

хвилин 2 рази на день щоденно.  Адекватність виконання 
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фізичних вправ контролюється  анамнестичним , 

соматоскопічним і пульсометричним методами. Ефективність  

проведеного  курсу  ФР  об’єктивізується  жувальними 

функціональними пробами (гнатодинамометрією, 

мастикаціографією, електроміографією, пробою Христиансена, 

Рубінова),  спірографією, соматоскопією, акустикометрією.   

При  реконструктивних і пластичних  операціях  у  ЩЛД з 

приводу  травм м’яких тканин, опіків і видалення новоутворень  

нерідко  закінчується обмеженням рухів нижньої щелепи, 

звуженням ротової щілини, обмеженням рухливості язика, губ, 

щік, що приводить до порушення функції жування, мовлення і 

дихання. Для попередження рубцевих контрактур в ФР хворого 

необхідно  своєчасно  включати вправи для  мімічних м’язів, 

язика , нижньої щелепи. До  періоду рубцювання рани слід 

надавати перевагу активним вправам, що дозволяє регулювати  

навантаження на  вражену ділянку до появи  больових відчуттів. 

Тривалість вправ і амплітуда рухів поступово зростає. 

Використання фізичних вправ в формі ЛГ в ранній 

післяопераційний   період сприяє розсмоктуванню набряку, 

крововиливів та попереджує розвиток стягуючих рубців. При 

враженні тканин  приротової області слід починати  вправи для 

губ а потім  переходити  до вправ для щік і кутів рота. 

В період загоювання рани (стадія гранулювання) ЛГ   

сприяє  формуванню більш ніжного і  рухливого рубця, 

відновленню  функцій. В гімнастичний комплекс цього періоду 

вводиться  масаж язиком ушкодженої слизової оболонки, 

активні рухи для мімічних і жувальних м’язів, механотерапія з 

допомогою різних апаратів (додатки 9, 10, 11, 12).  

Відновлення функції язика залежить  від успішності 

хірургічного втручання і  методів   реабілітації. Для відновлення  

рухливості язика починають виконувати вправи  в порожнині 

рота  та вимовлянням  звуків «д»,» «р», «г». Через 5 – 7 днів 

використовуються вправи   поза ротовою порожниною  і вимова 

голосних звуків з поступовим  читанням вголос і  наспівуючи 

(додаток 18). Проводиться пальцевий масаж рубців. 

  При відновлювальних операціях ЩЛД місцевими 

тканинами і філатовським стеблом спеціальні вправи 

підбираються в залежності від локалізації оперативного 

втручання і функціональних порушень ЩЛД. При операціях в 

приротовій області  - вправи для колового м’язу рота  і  щічних 
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м’язів  (додаток 18). При  заміщенні дефектів піднебіння  ЛГ 

призначається з перших годин після оперативного втручання 

для попередження  легеневих ускладнень. При цьому   50%  

заняття ЛГ  становлять  статичні і динамічні дихальні вправи з 

акцентом на носовий тип дихання,  включаються  вправи для 

мімічних м’язів. На 10 – 12 день включаються вправи з вимовою 

звуків. З 20 дня  призначають пальцевий масаж м’якого 

піднебіння і вправи для нього (додаток 18). Логопедичні заняття  

проводяться після зняття швів. 

 При фіброзному переродженні мімічної мускулатури в 

результаті  різних  причин (інфекційні враження лицьового 

нерву , травми , опіки, новоутворення) в стоматології часто  

використовується міопластика. В ранньому післяопераційному 

періоді основним завданням ФР є попередження атрофії 

жувальних м’язів і контрактури СНЩС. Включаються  дихальні 

вправи, відкривання рота, бокові рухи нижньою щелепою, 

висування  її вперед, надування щік і втягування їх.  З 12 – 14 

дня основним завданням ФР є розвиток спів дружніх рухів  -  

стиснути зуби і одночасно виконувати вправи для мімічних 

м’язів  (додаток 11). 

При розвитку контрактур особливу роль  відіграють 

механотерапія і масаж.   Вони сприяють розтягненню рубців, які 

ще формуються або вже сформувались, збільшують амплітуду 

рухів нижньої щелепи. Кращі результати дають  апарати  з 

еластичною тягою (додаток 12). Найгірше  піддаються  

реабілітації рефлекторно-м’язові контрактури щелеп. Вони  

пов’язані  з  враженням групи  жувальних м’язів піднімаючих  

нижню щелепу.       

Для вирішення  загальних завдань ФР хворих  при 

реконструктивних та пластичних операціях у ЩЛД 

використовуються фізичні вправи (активні, пасивні, аеробні, 

гімнастичні, спортивно-прикладні, які тренують  витривалість, 

гнучкість, силу, рівновагу і координацію) в формі ЛГ, ігор, 

плавання, купання, масажу. При цьому обов’язково 

враховується  рівень  фізичного розвитку хворого і супутня  

патологія. Інтенсивність фізичного  навантаження   визначається   

функціональним станом систем життєзабезпечення. Тривалість  

занять 30 – 40 хвилин 2 рази на день щоденно.   

Адекватність виконання  спеціальних фізичних вправ 

контролюється  самовідчуттям  хворого і соматоскопією. 
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Адекватність вправ глобального спрямування  контролюється  

анамнестичним, соматоскопічним і пульсометричним методом. 

Ефективність  проведеного  курсу  ФР  об’єктивізується 

жувальними функціональними пробами (гнатодинамометрією, 

мастикаціографією, електроміографією, пробою Христиансена, 

Рубінова), спірографією, соматоскопією , акустикометрією.   

 

Протокол призначення фізичної реабілітації хворим 

Стать ______, Вік _________, Ps сп. ________________________ 

Діагноз_________________________________________________ 

Лікувальний період ______________________________________ 

Спеціальні задачі: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

Засоби ФР: 

руховий режим _________________________________________ 

фізичні вправи за фізіологічною класифікацією:______________ 

_______________________________________________________ 

спеціальні фізичні вправи 

1.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4.______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дозування фізичного навантаження у процедурах ФР: 

Інтенсивність: ЧСС тренувальна основної частини 

процедури______________________________________________ 

Форма ФР Метод Тривалість 

процедури 

Кратність 

    

    

    

    

процедура масажу: 

зона___________________________________________________ 
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прийоми________________________________________________

_______________________________________________________ 

Методи та критерії визначення адекватності ФН: 

Суб’єктивні_____________________________________________

_______________________________________________________ 

Об’єктивні______________________________________________

_______________________________________________________ 

Оцінка ефективності призначеного лікування: 

Суб’єктивні_____________________________________________

_______________________________________________________ 

Об’єктивні______________________________________________

_____________________________________________________ 

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

1. В ФР дитини з дистальним прикусом  звертається увага 

на вправи для: 

a) жувальних м’язів; 

b) м’язів  язика; 

c) колового м’язу рота; 

d) носового дихання; 

e) колового  м’язу  ока.  

2. Фізичні вправи для колового м’язу рота можна  віднести 

до вправ: 

a) глобальних; 

b) анаеробних; 

c) локальних; 

d) спортивно-прикладних; 

e) пасивних. 

3. В ФР  дитини з медіальним прикусом звертають увагу на 

вправи для: 

a) колового м’язу рота; 

b) колового м’язу ока; 

c) м’язів язика 

d) жувальних м’язів; 

e) м’язів  ковтання. 

4. В ФР дитини з глибоким прикусом у вертикальному 

напрямку звертають увагу на вправи для: 

a) колового м’язу рота; 

b) колового м’язу ока; 

c) жувальних м’язів; 
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d) латеральних крилоподібних м’язів; 

e) нормалізації носового дихання. 

5. Розслабленню м'язів сприяє масажний прийом:  

a) погладжування; 

b) переривчаста вібрація;  

c) інтенсивні розтирання;  

d) розминання;  

e) рубління. 

6. Заняття ЛГ груповим методом призначається хворому, 

який перебуває на наступному руховому режимі: 

a) 1– суворому постільному; 

b) 2 – палатному; 

c) 3 – вільному; 

d) 4 – розширеному постільному; 

e) 5 – напівпостільному. 

7. За режимом роботи м’язів ФВ поділяються на: 

a) динамічні; 

b) аеробні; 

c) субмаксимальні; 

d) ідеомоторні; 

e) активні. 

8. Вправи для колового м’язу рота  в ФР   дітей з 

порушеннями прикусу можна віднести до: 

a) методу   ФР; 

b) форми  ФР; 

c) засобу ФР; 

d) анаеробних фізичних вправ; 

e) глобальних фізичних вправ. 

9. Для відновлення носового типу дихання в ФР  дітей з 

порушеннями прикусу необхідно виконувати вправи: 

a) піднімання кінчика язика; 

b) колові рухи язиком; 

c) надування щік; 

d) протяжне вимовляння звуку «му», «ну» із закритим 

ротом; 

e) втягування щік в порожнину рота. 

10. Для зміцнення колового м’язу рота в ФР дітей з 

порушеннями прикусу необхідно виконувати вправи: 

a) подовжений і ритмічно переривчастий видих через ніс; 

b) колові рухи язиком; 
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c) витягування губ трубочкою та вимовою звуку «фу»; 

d) жування жувальної гумки; 

e) висування  вперед нижньої щелепи. 

11. В ФР хворого після   оперативної реконструкції язика в 

ранньому післяопераційному періоді  звертається увага на 

вправи для: 

a) жувальних м’язів; 

b) м’язів язика;  

c) колового м’язу рота; 

d) носового дихання; 

e) колового м’язу ока.  

12. Фізичні вправи для колового м’язу рота можна  віднести 

до вправ: 

a) глобальних; 

b) анаеробних; 

c) локальних; 

d) спортивно-прикладних; 

e) пасивних. 

13. В ФР   хворого  після  заміщення  дефекту  піднебіння 

місцевими тканинами в ранньому післяопераційному 

періоді  звертають увагу на вправи для: 

a) колового м’язу рота; 

b) колового м’язу ока; 

c) м’язів язика; 

d) жувальних м’язів; 

e) для м’язів шиї. 

14. В ФР хворого  після  міопластики в ранньому 

післяопераційному періоді звертають увагу на вправи для: 

a) колового м’язу рота; 

b) колового м’язу ока; 

c) жувальних м’язів; 

d) латеральних крилоподібних м’язів; 

e) нормалізації носового дихання. 

15. Розслабленню м'язів сприяє масажний прийом:  

a) погладжування; 

b) переривчаста вібрація;  

c) інтенсивні розтирання; 

d) розминання;  

e) рубління.  
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16. Для  попередження формування  контрактури СНЩС  

використовуються фізичні вправи для: 

a) мімічних м’язів; 

b) м’язів язика; 

c) щічних м’язів; 

d) жувальних м’язів; 

e) колового м’язу рота. 

17. Механічні пристрої в ФР  хворих стоматологічного 

профілю використовуються для: 

a) відновлення  рухливості язика; 

b) стимуляції провідності імпульсу по  лицьовому нерву; 

c) відновлення  сили  і рухливості  жувальних м’язів; 

d) компенсації  мови; 

e) компенсації жування. 

18. Кріомасаж  в ранньому післяопераційному періоді ФР 

хворих стоматологічного профілю  проводиться для: 

a) відновлення  сили  мімічних м’язів; 

b) відновлення   об’єму рухливості СНЩС; 

c) стимуляції крово- і лімфообігу; 

d) зниження  м’язового тонусу в області післяопераційної 

рани; 

e) підвищення  м’язового тонусу в області  

післяопераційної рани. 

19. В ФР хворого після заміщення дефекту піднебіння 

місцевими тканинами 50% вправ складають  дихальні 

вправи для: 

a) попередження контрактури жувальних м’язів; 

b) компенсації жування; 

c) попередження  легеневих ускладнень; 

d) збільшення тонусу  мімічних м’язів; 

e) попередження контрактури СНЩС. 

20. Адекватність виконання  спеціальних вправ  в ФР хворих  

після оперативних  втручань визначається : 

a) пульсометрією; 

b) спірометрією; 

c) відсутністю больових відчуттів 

d) тонометрією; 

e) гнатодинамометрією. 
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СИТУАЦІЙНІ КЛІНІЧНІ ЗАДАЧІ 
1. Хворий  23 років виписався зі стаціонару, де була 

проведена  реконструктивна операція з приводу  травми язика. 

Гематологічні і гемодинамічні показники в межах фізіологічних 

коливань . Пульс спокою = 72 уд/хв. , АТ = 120 /80 мм.рт.ст ст.  

Призначити засоби ФР за протоколом.  

2. Хворому  35 років  вчора проведена  міопластика з 

приводу фіброзного переродження м’язів в результаті 

травматичного  невриту лицьового нерву. Гематологічні і  

гемодинамічні показники  в межах фізіологічних коливань. 

Пульс спокою = 75уд./хв., АТ = 120/80 мм.рт.ст ст. Призначити 

засоби ФР за протоколом. 

3. До стоматолога  звернулись батьки  з приводу  

порушень прикусу  у  дитини 8 років (верхній  зубний  ряд  

значно  виступає над  нижнім), порушена  мова по типу 

картатості. При обстеженні встановлений дистальний прикус. 

Призначити засоби ФР за протоколом. 

4. До стоматолога  звернулась мати з дитиною 8 років  з 

приводу  порушень прикусу   (нижній  зубний  ряд значно 

виступає вперед верхнього, збільшені розміри нижньої   

щелепи), порушена  мова і носове дихання. Діагностовано 

істинну прогенію. Призначити засоби ФР за протоколом. 

5. До стоматолога звернулась дівчинка 13 років з приводу  

порушення прикусу (розширення зубних рядів зліва). 

Діагностовано   трансверзальне однобоке зворотне   змикання 

передніх и бокових  зубів Призначити засоби ФР за протоколом. 

6. До стоматолога  звернувся  хлопчик 10 років  з приводу  

порушення прикусу (передні зуби значно перекривають коронки 

нижніх, зменшено підборіддя). Діагностовано  вертикальне 

порушення прикусу по типу  глибокого прикусу. Призначити 

засоби ФР за протоколом.  

 

ДЛЯ НОТАТКІВ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 
Форма спини в сагітальній площині: пряма, кругла, плоска, 

плоско-ввігнута і  кругло-ввігнута 

 

 
 

Додаток 2. 

Форма спини у фронтальній площині: пряма і сколіотична 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти 

науки 

України20.07.2009 N 518/674( z0772-09 ) 

 

Методи діагностики функціонального стану серцево-

судинної системи дітей шкільного віку.  Методика проведення 

функціональної проби Руф’є: 

Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед 

руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно 

проводити рахунок ("один", "два" та ін.), що дозволяє уникнути 

затримки дихання.  

Після 3-5 хв відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного 

підраховують пульс кожні 15 с, доки не буде отримано 2-3 однакові 

цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується 

виконати навантаження.  

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням 

стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками 

втоми дитини.  

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться 

підрахунок пульсу за перші 15 с першої хвилини відновлення та за 

останні 15 с першої хвилини відновлення.  

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи 

проводять за індексом Руф’є (ІР), що розраховується за формулою: 

 

ІР =  4*(Рs1+Рs2+Рs3)-200  

10 

де: Ps1 - пульс за 15с у стані спокою; Ps2 - пульс за перші 15с  першої 

хвилини відновлення;  Ps3  - пульс за останні 15 с першої хвилини 

відновлення.   

 

Рівні функціонального   резерву    серця    визначаються    з 

урахуванням п'яти градацій:  

     ≤ 3 - високий рівень;  

     4-6 - вище середнього (добрий);  

     7-9 - середній;  

     10-14 - нижче середнього (задовільний);  

      ≥ 15 - низький;  

     Ps - частота серцевих скорочень.  

 

Директор Департаменту  материнства,  

дитинства та санаторного  забезпечення МОЗ Р.О.Моісеєнко  
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Додаток 4. 
Медичні групи, їх  характеристика та  особливості організації  

занять фізичними  вправами   на уроках фізичною культурою в 

школах України (Наказ Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки  України від 20.07.2009 № 518/674) 

 

Назва  

медичної 

групи  

Медична 

характеристика групи 

Характеристика 

фізичних  навантажень  

у фізичному вихованні 

Основна 

 
1. Стан здоров’я –  

здорові;  

2. Фізичний розвиток  – 

середній або високий, 

гармонійний;  

3.Рівень функціонально-

резервних можливостей 

ССС  -  високий або 

вищий за середній; 

1.У повному обсязі 

навчальної програми.  

2.Заняття в спортивних 

секціях,  танцями після 

поглибленого медичного 

обстеження  

3.Участь у змаганнях  

Підготовча 1.Фізичний розвиток  – 

середній або нижчий за 

середній,  негармонійний;  

2.Стан здоров’я – діти в  

реабілітаційному періоді 

після випадку гострої 

захворюваності, які  не 

потребують  курсу ЛФК;  

3.Рівень функціонально-  

резервних можливостей 

ССС  -   середній  

1. Поступове збільшення 

навантаження без здачі 

нормативів.  

2.Додаткові заняття  у 

групах загально-фізичної 

підготовки або в домашніх 

умовах з метою  ліквідації 

недоліків у фізичній 

підготовці (за 

індивідуальними  

комплекс-завданнями 

вправ, спрямованими на 

підвищення рівня 

функціональних  

можливостей ССС та СД, 

на зміцнення певної групи 

м’язів, на оволодіння 

певними руховими 

навичками або 

підвищення рівня їх 

виконання)  

3.Заборонено заняття в 

спортивних секціях 
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Спеціальна 1.Фізичний розвиток – 

нижчий за середній, 

негармонійний  

2. Стан здоров’я -  значні  

відхилення постійного чи  

тимчасового характеру, 

які   

потребують обмеження 

фізичних навантажень і не   

перешкоджають навчанню 

в  школі  

3. Рівень функціонально-

резервних можливостей 

ССС  – нижчий за 

середній 

1.За спеціальними 

програмами з урахуванням  

характеру і ступеня 

відхилень в стані здоров’я 

і фізичному розвитку  

2.Проводиться вчителем з 

наданням  індивідуальних  

завдань безпосередньо на  

уроках 

 

Додаток 5. 

Примірний комплекс фізичних вправ при плоскостопості : 

 Ходьба: на носках, на п’ятках, на зовнішньому краю стопи, 

«ялинкою», по гімнастичній палиці, яка лежить на долівці, по 

гімнастичній лавочці, по нахилу на носках. 

 В п – сидячи, нога на нозі: обертати стопи 5 – 15 раз вліво і 

вправо кожною стопою; почергове згинання і розгинання стоп з 

напругою 20 – 30 разів кожною стопою. 

 Захват, піднімання і перекладання олівця 5 – 15 раз кожною 

стопою. 

 Переміщення стоп з допомогою пальців «гусениць» 2 – 3 хв. 

 В п – стоячи: перекати з п’ятки на носок і назад 1 – 2 хв. 

 Присідання, стоячи на гімнастичній палиці 5 – 10 раз 

 Катання малого м’яча стопами почергово по 2 – 3 хв. 

 Підскоки на носках 15 – 20 раз 

 Ходьба  качина, на носках, в полу присіді 15 – 30 раз ( 1 – 2 

хв.) 

 В п - сидячи на лавочці – робота стоп на масажері 1 – 2 хв, 

згинання і розгинання стоп почергово 1 – 2 хв. 

 Присідання на носках, тримаючись за лавочку 1 – 2 хв,  

ковзання однієї стопи по іншій 
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Додаток 6. 

Примірний комплекс фізичних вправ при   явній венозній 

недостатності і вродженій схильності до неї в роботі 

стоматолога: 

 Розвантаження вен ніг -  глибоко і рівномірно дихаючи, 

розслабляючись з заплющеними очима і припіднятими на 15-20° 

над підлогою ногами полежати 2 – 5 хвилин. 

 Лежачи на спині і рівномірно дихаючи, уявіть, що ви крутите 

педалі велосипеда. 

 Лежачи на спині з витягнутими ногами, зробіть глибокий 

вдих. При видиху зігніть праву ногу, підтягнувши коліно до 

грудей, при вдиху випрямити ногу вертикально вгору, при 

видиху  -  опустіть її. По черзі повторюйте цю вправу кожною  

ногою  до 10 – 15 разів поспіль 

 Лежачи на спині, розмістивши руки вздовж тіла, піднімуть 

ноги вертикально вгору. Покрутіть одночасно обома стопами 

всередину, потім назовні. По черзі згинайте  і розгинайте стопи 

в гомілковостопному суглобі, в суглобах  пальців стоп. 

 Станьте  прямо ноги разом, руки вздовж тіла. Зробивши 

глибокий вдих, повільно припідніміться навшпиньки, 

видихаючи, поверніться у початковий стан. 

 Лежачи на спині, розмістивши руки вздовж тіла, рівномірно 

дихаючи, поперемінно схрещуйте ноги  як ножиці не 

затримуючи дихання 

 Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах, не відриваючи стоп 

від підлоги. Покладіть руки на стегна. Повільно вдихаючи, 

підніміть голову і тулуб. Руки  ковзають по  колінах. Повільно 

видихаючи, поверніться у початковий стан. 

 Лежачи на спині, руки вздовж тіла, ноги підняті  над 

підлогою на  15-20°, між стопами затисніть маленьку подушку. 

Повільно вдихаючи, прогнутись в попереку, відірвавши сідниці 

від підлоги. Повільно видихаючи, поверніться у початковий 

стан. 

 Лежачи на спині, руки вздовж тіла  ноги зігнуті  в колінах, не 

відриваючи стоп від  підлоги повільно видихаючи втягніть 

живіт. Повільно вдихаючи, надуйте живіт 

 Лежачи на спині, ноги підняті над підлогою на 15-20°, 

зігнути праву ногу, підтягнувши коліно до грудей при цьому 

щільно обхопіть стопу. Повільно випрямляйте ногу вертикально 

вгору. Руки, щільно обхоплюючи ногу, ковзають по ікрі  на рівні 
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коліна. Повільно опускайте ногу, руки ковзають по стегну. 

Вправа повторюється іншою ногою. 

 Контрастний душ на ноги. Чергування тугих струменів 

теплою і прохолодною води, 5-10 хвилин  кожну ногу. 

 Закріпити лікувальний результат  фізичних вправ  дозволяє 

спеціальний медичний компресійний трикотаж, виготовлений з 

допомогою найсучасніших  технологій. 

 

Додаток 7. 

Примірний комплекс фізичних вправ, які рекомендується 

виконувати при остеохондрозі  шийно-грудного відділу 

хребта для  попередження  його прогресування  та зміцнення  

м’язово - зв’язкового апарату. 

Вправи, які розвантажують грудний відділ хребта. Їх слід 

виконувати протягом дня під час коротких перерв у роботі 

стоматолога. Їх  можна включати в ранкову гімнастику. Дуже 

корисно виконати кілька рухів після роботи. Головне, щоб 

профілактичний комплекс  виконувався  щодня.  Після вправ 

доречно провести  самомасаж або апаратний вібромасаж м’язів 

шиї і спини. Більшість вправ треба виконувати  лежачи або в 

упорі стоячи на колінах. У вільний час рекомендується 

займатися  плаванням на спині.  Плавати рекомендується 2 - 3 

рази на тиждень по 1 - 1.5 години. В осінньо-зимовий період 

плавати краще в закритому басейні, щоб уникнути охолоджень, 

які вкрай небажані для хворих на остеохондроз.   

Комплекс  фізичних вправ: 

 Злегка схиляємо голову вперед і кладемо долоні на лоб. 

Потім натискаємо протягом 30 секунд головою на руки. Після 

натискаємо пальцями на скроні і  потилицю. 

 Відводимо голову назад, повільно повертаємо вліво і вправо. 

У цій позі знаходимося хвилину. Вправа покращує в венах 

кровоток. 

 Піднімаємо одночасно плечі вгору, намагаємося дістати ними 

до вух - опускаємо. Потім по черзі - одне плече вниз, інше 

вгору. 

 З'єднуємо над головою долоні, лікті при цьому відведені в 

сторони. Інтенсивно надавлюємо долонями протягом 2-5 секунд, 

потім руки розслабляємо. Повторюємо 3 рази. 

 Здійснюємо головою плавні нахили вперед - на видиху, назад 

- на вдиху (3 рази). 
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  Схиляємо голову вліво на вдиху, повертаємося на видиху у 

вихідне положення (в кожну сторону по 3 рази). 

 Сидячи на стільці. Заведіть руки за голову - вдих, 

максимально прогніться назад 3 - 5 разів, спираючись лопатками 

об спинку стільця, - видих.  

 Встаньте на карачки. Максимально прогніть спину і 

затримайтесь на 2 - 3 секунди в цьому положенні. Голову 

тримайте прямо. Поверніться в  вихідне положення і знову 

виконайте ту ж вправу 5 - 7 разів.  

 Ляжте на живіт і упріться руками в підлогу. З силою 

максимально прогніться назад, намагаючись відірвати корпус 

від долівки.  

 Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогніться в грудному 

відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і 

ноги. . 

 Стоячи виконати кругові рухи надпліччя вперед і назад. 

Повторити 4-6 разів у кожному напрямку, темп середній.  

 Стоячи  або сидячи підняти руки через сторони вгору над 

головою і з'єднати кисті рук тильними поверхнями - вдих, 

опустити - видих. Повторити 3 рази, темп повільний.  

 Стоячи або сидячи  підняти кисті рук до плечей; підняти 

лікті, потім опустити їх. Повторити 6 разів, темп 

середній. Дихання вільне.  

 Сидячи нахилити голову вперед, намагаючись торкнутися 

підборіддям грудей, і максимально відкинути голову назад. в 

середньому темпі і з середньою амплітудою. 

Вправи  можуть виконуватися  з гімнастичною палицею 

завдовжки один метр або 1,5 метра.  

 Палицю тримаєте за спиною на рівні попереку двома руками 

(руки розвести якомога ширше) долонями вперед. Переведіть 

палицю через голову і переступіть її почергово ногами, потім 

проробіть усе в зворотному напрямку, повернувшись у 

початкову позицію. Про людей, які не можуть виконати цієї 

вправи, можна стверджувати, що у них слабка рухливість 

суглобів плечового поясу грудного та поперекового відділів 

хребта. 

Вказівним пальцем лівої руки візьміться за кінець палиці, 

розміщеної горизонтально на підлозі. Притуліть її до кінчика 

носа, зафіксуйте правою рукою та поверніть голову праворуч. 

Таким чином у цьому місці відміряєте висоту прогинання. Далі 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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прогинаєтесь назад, намагаючись вільним кінцем палиці дістати 

підлоги. У цій вправі найбільше задіяний шийно-грудний відділ 

хребта. Якщо зможемо виконувати цю вправу, можемо бути 

спокійні за свій хребет і не  боятися шийно-грудного 

остеохондрозу. Звичайно, не треба сподіватися, що вийде 

відразу, особливо якщо людина вже в літах. Але віддайте цьому 

хоча б півгодини щоранку, зробіть хоч по кілька спроб - і буде 

щоразу краще.   

 

Додаток 8. 

Робоча поза стоматолога 
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Додаток №9 

Фізіологічна класифікація фізичних вправ 

1.  Фізичні вправи   

a) гімнастичні: спеціально підібрані поєднання природніх для 

людини рухів  

b) спортивно-прикладні циклічні: ходьба (звичайна,  теренкур -  

ходьба  по  місцевості  з певним кутом підйому); плавання, їзда 

на велосипеді; ходьба на лижах  

c) ігрові: малорухливі, рухливі, ігри на місці   

d) ідеомоторні: ті, які виконуються в думках  

e) рефлекторні: вправи, які засновані на вроджених безумовних 

рухових рефлексах дітей  

2.  За режимом м’язового скорочення  

a) ізометричні  (статичні):  напруження  м’язів  без  зміни  їх  

довжини  і  відсутності  рухів  в просторі  

b) динамічні: чергуються  фази  напруження  і  розслаблення 

м’язів  з  приведенням  в  рух суглобів змішані  

3.  За об’ємом мускулатури, що бере участь у роботі  

a) локальні: бере участь менше 1/3 м’язової маси (для м’язів 

голови і шиї чи лише для рук)  

b) регіональні: бере участь від 1/2 м’язової маси (лише для 

м’язів рук і поясу верхніх кінцівок або лише для м’язів тулуба)  

c) глобальні: бере  участь  більш,  ніж 1/2 м’язової  маси  (біг,  

їзда  на  велосипеді,  ходьба, плавання)  

4.  За ознаками активності  

a) лікування положенням: спеціальне укладання кінцівок чи 

тулуба. постуральні ФВ  

b) пасивні: виконуються методистом ФР   

c) активні: виконуються самим пацієнтом   

d) пасивно-активні  

5.  За типом енергозабезпечення:   

a) аеробні: у % від максимального споживання кисню  

b) анаеробні: максимальної, субмаксимальної анаеробної 

потужності змішані  

6.  За розвитком рухових якостей  

a) загальну  витривалість,  фізичну  працездатність  і  аеробні  

можливості:  циклічні спортивно прикладні: ходьба, біг, 

плавання  

b) силу (здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому 

завдяки напруженню м’язів)  
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c) швидкісна-силові: «динамічна сила при швидких рухах»  

d) власне  силові:  в  статичному  і  близьких  до  нього  режимах  

(вправи  з  використанням зовнішнього  опору  -  вага  

предметів,  опір  пружних  предметів,  зовнішнього  середовища; 

вправи, що обтяжені вагою власного тіла)   

e) гнучкість (властивості опорно-рухового апарату які 

визначають ступінь рухомості його ланок):  ФВ  на  

розтягування  –  пасивні,  активні,  з  обтяженням  та  без  нього;  

зберігати нерухоме положення в умовах максимальної 

амплітуди  

f) спритність  і  координацію  рухів  (здатність  швидко  

оволодівати  новими  рухами  і перебудувати  рухову  

діяльність):  боротьба  з  тонічною,  швидкісною  і  

координійною напруженістю – потряхування, вільні махові 

рухи; вправи у прискореному темпі: вправи із незвичайних 

вихідних положень та ін.  

g) рівновагу  (статичну  і  динамічну):  рухи  і  пози  в  умовах,  

що  утруднюють  збереження рівноваги; з прямолінійним і 

кутовим прискоренням   

h) швидкість  рухових  реакцій:  швидке  повторювання  

реагування  на  об’єкт,  що  раптово з’являється 
 

Додаток №10. 

 Мімічні м’язи і їх функція 

М’яз Функція 

Потилочно- 

лобовий 

Розширює  очну  щілину,  піднімає  брову,  утворює 

горизонтальні зморшки на лобі 

Зморщував 

брови 

Зближує (хмурить) брови, утворює вертикальні 

зморшки на переніссі, створює вираз страждання, 

болю 

Гордіїв 
Відтягує донизу шкіру в ділянці корінця носа, утворює 

вертикальні борозни і зморшки на переніссі 

Коловий ока 

Зміщує брову вниз, зтулює повіки, зажмурює око, 

згладжує горизонтальні зморшки лоба, забезпечує 

сльозотечу 

Підіймач кута 

рота 
Піднімає кут рота, зміщує його вбік 

Виличний 

Піднімає та зміщує кут рота вбік, забезпечує 

висалювання верхніх зубів, міміку сміху, утворює 

носо-губну складку 
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Підіймач 

верхньої губи 

Піднімає верхню губу, розширює ніздрю, створює 

носо-губну складку, забезпечує висалювання верхніх 

зубів 

Носовий Звужує ніздрю, опускає крило носа 

Сміху 
Відтягує кут рота вбік, вискалює зуби, утворює ямку 

на щоці, забезпечує міміку сміху 

Щічний 

Надуває щоку, бере участь у видуванні повітря, 

відтягує кут рота назовні, притискує внутрішню 

поверхню щоки до зубів 

Опускач кута 

рота 

Тягне кут рота вниз і в сторону, загладжує носо-губну 

складку, забезпечує вираз смутку 

Коловий рота 
Стискує губи, закриває рот, забезпечує витягування 

губ вперед, втягування їх всередину (свист, поцілунок) 

Опускач 

нижньої губи 

Опускає і відтягує нижню губу в сторону, вискалює 

нижні зуби, випинає нижню губу, відкриває рот, 

забезпечує вираз огиди 

Підборідний 

Тягне шкіру підборіддя вгору й латерально, сприяючи 

підніманню верхньої губи, утворенню ямки на 

підборідді, бере участь у свистінні 

 

Спеціальні вправи для мімічних м’язів  
1. Відтягування кутів рота вниз і вгору.  
2. Надування по черзі правої і лівої щоки. 
3. Піднімання брів, намощування лоба, зажмурювання 
очей. 
4. Піднімання верхньої та опускання нижньої губ 
зімкнувши зуби. 
5. Витягування губ вперед, складання їх у трубочку, 
енергійне відтягування кутів рота в сторону.  
6. Витягування верхньої губи під верхні зуби з одночасним 
рухом нижньої губи вгору.  
7. Надання обличчю виразу здивування, радості, гніву, 
суму тощо. 
8. Відкривання широко очей, зажмурювання їх по черзі, 
надування щік, втягування їх, імітування усмішки з оголенням 
зубних рядів.  
9. Нюхальні (з втягуванням повітря) рухи ніздрями 
(одночасно обома і по черзі).  
Розслаблення м’язів лиця, зажмурювання очей, опускання 

нижньої щелепи, подовжений видих. 
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Додаток №11. 

 Жувальні м’язи і їх функція 

М’яз Функція 

Жувальний 
Піднімає нижню щелепу, бере участь у висуванні її 

вперед 

Лицьовий 
Піднімає нижню щелепу, відтягує назад висунуту 

вперед щелепу 

Крилоподібний 

медіальний 
Піднімає нижню щелепу, висуває її вперед 

Крилоподібний 

латеральний 

При односторонньому скороченні зміщує нижню 

щелепу в протилежний бік, при двосторонньому – 

висуває її вперед 

 

Спеціальні вправи для жувальних м’язів 
1. Повільне максимальне відкривання рота. 

2. Те саме з опором (тильним боком долоні підтримувати 

підборіддя). 

3. Коловий рух нижньої щелепи (підборіддям окреслити літеру 

“О”). 

4. Бічні рухи нижньої щелепи (при закритому і відкритому роті). 

5. Висування нижньої щелепи вперед (при закритому і відкритому 

роті). 

6. Те саме з опором (вказівним і середнім пальцями впертися в 

підборіддя). 

7. Максимальне відкриття рота з допомогою великих пальців 

(нігтьовими фалангами великих пальців впертися у верхні і нижні 

різці). 

8. Жування цукерок типу ірис або жувальної гумки (3-5 хв). 

9. Статичне напруження жувальних м’язів, не відкриваючи рота 

(міцно стискати зуби на два рахунки і повільно їх розціплювати). 

10. Відкривання рота з глибоким вдихом через рот (позіхання). 

11. Максимально часте відкривання рота з вимою звуків “па-па-па”. 
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Додаток 12. 

Механотерапія в стоматології 
В  комплексному лікуванні хворих  стоматологічного 

профілю також широко використовуються спеціально 

сконструйовані апарати. Всі вони  складаються з  жорсткого  

з’єднання між собою внутрішньо-ротової частини, яка  

опирається на зубні ряди і  поза ротовою частини, яка  

обладнана силовими елементами ( гумова тяга, пружини). 

Інтенсивність і  тривалість  механотерапевтичного  

навантаження  можна індивідуалізувати. Критерієм тривалості 

процедури  є поява стомлення. При відсутності передніх зубів 

використовують  знімальний протез , базис якого також 

використовується для підтримання пластичного матеріалу в 

області прилягання до операційного поля.  Механотерапія 

проводиться в  сполученні з лікувальною гімнастикою і 

масажем , можна без інтервалів між процедурами  

 

1.Губорозширювач: 

На протязі довгого часу може утримувати  рубці в розтягненому 

стані. Використовують  для активних рухів губ або для 

проведення масажу рубців 

 
 

2. Жомові апарати: 

При  відсутності  повного стиснення губів  проводити  

активні  вправи з допомогою.   Складаються з двох частин: 

опори для підборіддя і зігнутої чашечки, яка підвішена на 

металічний стержень В виконання цих вправ включаються 

також і мімічні м’язи. Підставка для підборіддя закріплена на  

повзунку. Відсторонення або  приближення підставки до 

чашечки  дають можливість для зменшення  або збільшення 

скорочення м’язів, які створюють і направляють струю повітря.    
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Другий жомовий апарат з лопастями  побудований по 

тому ж  принципу, що і попередній дає  можливість здійснювати 

диференційоване  тренування кутів  і губів рота. Видування  

струменя повітря  губами складеними  в трубочку приводить до  

оборотів передніх лопастів , а  пропускання струменю повітря 

через один  із кутів  рота приводить до оборотів  бокових 

лопастів .Направляючи струмінь повітря вниз верхньою губою  

здійснюються  оберти нижніх лопастів, а направляючи повітря 

нижньою губою здійснюються  оберти верхніх лопастів. 

4. Для лікування контрактур СНЩС використовуються: 

а)клини, пробки, конуси 

 

 
б) розтискувачі щелеп з плоскими  площадками, на браншах цих 

приборів   є  вимірювач  відстані між зубними рядами, 

здавлюванням рукою кінців бранш  при вході і розтиснення їх  

при виході. 
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в) розтискувачі щелеп з  гойдальними  ложками (апарат А.А. 

Лімберга), передають на весь зубний ряд  рівномірний тиск і не 

перенавантажують під час стискання  окремих груп зубів , що 

спостерігається при використанні вищезгаданого  пристрою з 

плоскими нерухомими  площадками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г)еспандери для тренування рухів щелеп в сторони, вперед і 

назад, а також кругових рухів використовуються апарати типу  

еспандера ,  прибор  дає можливість  здійснювати  плавні рухи 

нижньою щелепою хворого . 

 

Додаток 13. 

Схема проведення масажних процедур в стоматології 

 

 
 

а) Схема масажних ліній на обличчі 
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б) Схема масжних  прийомів погладжування 

 

 
 

в) Схема масажних прийомів розтирання 

 

 
 

г) Схема масажних прийомів розминання 



 93 

 

 
 

д) Схема  масажних прийомів  вібрації 

 
є) Схема масажу  підборіддя і шиї 
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Додаток 14. 

Функціональні проби в стоматології 

 

Гнатодинамометрія використовує гнатодинамометри: 1 – 

Блека; 2 – Тиссенбаума; 3 – Габера; 4 – електронний 

гнатодинамометр І.С.Рубінова і Л.М.Перзашкевича. 

 

 
 

Мастикаціографія: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилад для мастикаціографії 

 

 

 

 

 

Зразок графіки 
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Додаток 15. 

Лікувальне положення при враженні лицьового нерву     

хусткою: 

 

складена  по діагоналі хустка накладається на підборіддя і 

завязується на тімені. Під повязкою  мязи здорової сторони слід  

злегка змістити вниз, а хворої - підняти 

 

 
 

Додаток 16. Лікувальне положення при враженні лицьового 

нерву      лейкоплатирною пов’язкою  Геймановича:  
 

лейкопластирне розтягнення здорових м’язів   використовується 

переважно під час  активної мімічної діяльності хворого (при 

розмові, їді, спілкуванні з родичами ) 
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Додаток 17.  

Спеціальні вправи  при аномаліях прикусу 

 

Для відновлення носового типу дихання. Вдих через одну 

ніздрю, подовжених видих – через другу. Повільних видих через 

ніс на тильний бік долоні, або шматочок вати з поступовим 

збільшенням відстані. Протяжне і переривчасте вимовляння 

звуків  „м”, „му”, „ну” із закритим ротом Подовжений і 

ритмічно переривчастий видих через ніс, притиснувши великим 

пальцем одну ніздрю і ритмічно надавлюючи вказівним пальцем 

на  протилежну ніздрю.  Самомасаж крил носа. Переривчастий 

вдих (поштовхами) через одну ніздрю. Ці вправи протипоказано 

виконувати  при механічних перешкодах диханню через ніс 

(гіпертрофія носових раковин, поліпи носа, аденоїдні 

розростання, викривлення носової перегородки) і виконуються 

лише після хірургічного лікування  

 
Для м’язів   язика (особливо важливі при відкритих 

вертикальних прикусах). Висування язика и облизування губ 

при напіввідкритому та відкритому роті. Піднімання кінчика 

язика до верхніх різців і пружинисте проведення ним по 

твердому і м’якому піднебінню.  Надання висунутому язику 

форму трубочки, лопатки та максимально повертати його в різні 

сторони. Сильне спирання кінчиком язика  у верхні різці при 

стиснутих щелепах. Швидке згинання і розгинання язика, 

спираючись на тверде піднебіння, і висування його. Колові рухи 

язиком по язиковій та лицьовій поверхні зубів Цмокання 

язиком, зігнувши кінчик його догори і назад, тобто надавши 

йому форму гачка Вимова звуків „т-к”, „рт –тр”, „д-д-д”. 

Натиснення кінчиком язика  по черзі в кожну  щоку. Повільний 

рух кінчиком язика по зовнішній поверхні верхнього ряду зубів 

(рахувати зуби). Висовування язика із спробою дістати кінчик 
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носа. Ковтання слини або маленьких порцій води, піднявши 

догори кінчик язика і притиснувши його до передньої ділянки 

твердого піднебіння 

 

 

 
 

Для зміцнення  колового м’язу  рота  (особливо необхідні 

при дистальному прикусі, при низькому прикріпленні  

уздечки верхньої губи).  

Відтягування кутів рота вгору і в сторони (активно та з 

допомогою пальців). Випинання верхньої губи зі спробою 

дістати до носа підчас носового вдиху Надування повітрям 

простору над верхньою губою при випинанні  (протрузії) 

нижніх різців. Масаж язиком колового м’язу рота. Надування 

щік з наступним натисненням на них пальцями і повільним 

випусканням повітря через міцно стиснуті губи. Стискання 

губами кінчика олівця та „малювання” ним  в повітрі  різних 

букв і фігур. Витягування губ трубочкою та вимова звуків „фу”. 

Ритмічне стискання тонкої пластинки губами протягом 20-30 

секунд. Утримання губами в горизонтальному положенні 

лінійки з поступовим збільшенням тягаря на протилежному її 

кінці. Повільне розтягування пальцями кутів рота при зжатих 

трубочкою губах. Один з двох  ґудзиків, що поєднані шнуром, 

зажати губами, а  другий відтягувати рукою. Утримання між 

губами диска Фріеля  на протязі 15 хвилин,  складений вдвоє   

папір на протязі 30-50 хвилин. Нижню щелепу повільно 

висувають вперед, стараючись максимально перекрити нижніми 

різцями верхні, утримати в такому положенні 10-15 секунд, а 

потім вернутись в вихідне положення. Повторити 10-20 раз, 

чергуючи з вправами для колового м’язу рота. Така ж вправа 

виконується з  поворотом голови вправо і вліво, сидячи і стоячи. 

Після засвоєння вищезгаданих вправ нижня щелепа утримується 

в висунутому вперед положенні як  найдовше. Нижньою 
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щелепою виконуються рухи в право і вліво Для збільшення сили 

дії на крилоподібні м’язи здійснюється опір руками. Висувати 

нижню щелепи під час перегляду телепередач (екран телевізора 

знаходиться вище рівню обличчя, голова нахилена назад) 

 
Для тренування щічних  м’язів. Втягування щік в порожнину 

рота. Надування щік і переміщування повітря з правої щоки в 

ліву з закритим ротом. Відтягування кута рота назовні. 

 

  
 

Для м’язів,  які підіймають нижню щелепу. Стиснути і 

розтиснути зуби (сила скорочення м’язів контролюється 

пальцями, прикладеними до жувальних м’язів) Така ж вправа з 

опором пальцями на нижніх фронтальних зубах. Прикусити 

паличку і поступово перемістити її  вздовж зубному ряду. 

Жування  жувальної гумки  
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Додаток 18. 

Визначення гіпермобільності суглобів (ГМС) за шкалою 

Бейтона: 

 

 
1. пасивне розгинання мізинця  ≥90; 

2. пасивне притискання великого пальця до внутрішньої 

поверхні  передпліччя;  

3. перерозгинання руки в ліктьовому суглобі  ≥ 10°; 

4. перерозгинання ноги в колінному суглобі  ≥ 10°; 

5. передній нахил тулуба з дотиканням долонями підлоги. 

 

Максимальна ГМС – 9 балів (2 бали за кожний 1 – 4 пункт  з 

обох  сторін, 1 бал за 5 пункт)  
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