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Застосування засобів ерготерапії та фізичної 
терапії в гострому періоді інсульту зменшує ризик 
виникнення різних ускладнень, сприяє відновлен-
ню порушених рухових та когнітивних функцій, 
сприяє поліпшенню самообслуговування. 

Мета – визначити ефективність застосування 
засобів ерготерапії у поліпшенні активності повсяк-
денного життя у осіб середнього віку після ішеміч-
ного інсульту.  

У дослідженні взяли участь 16 чоловіків після 
ішемічного інсульту, середній вік пацієнтів стано-
вив 52,7±1,4 років. Давність інсульту склала 
2,6±0,3 місяців. Дослідження було проведено з 
урахуванням принципів Гельсінської декларації та 
схвалено етичним комітетом Хортицької націо-
нальної навчально-реабілітаційної академії. Оціню-
вання активності у повсякденному житті та встано-
влення ступеня його незалежності здійснювалося 
за допомогою індексу Бартела. Оцінка функціо-
нальної спроможності пацієнта відбувалося за мо-
дифікованою Шкалою Ренкіна. Обстеження пацієн-
тів проводили двічі: на початку застосування ерго-
терапевтичних заходів та через 14 днів перебуван-
ня пацієнтів на стаціонарному етапі терапії.  

Після застосування ерготерапевтичних засобів 
у пацієнтів відзначалося достовірне поліпшення 
показника прийому їжі – на 3,66 бала (р<0,001), 
особистого туалету – на 3,66 бала (р<0,001), одя-
гання – на 3,00 бала (р<0,001), контролю дефека-
ції – на 3,33 бала (р<0,001); контролю сечовипус-
кання – на 3,00 бала (р<0,01), користування туале-
том – на 3,00 бала (р<0,001), пересування з ліжка в 
крісло і назад – на 4,66 бала (р<0,001), здатності 
до пересування по рівній площині – на 3,34 бала 
(р<0,001), подолання сходів – на 1,66 бала 
(р<0,01), що свідчить про поліпшення активності у 
щоденному житті. 

Встановлено, що диференційоване застосу-
вання засобів ерготерапії сприяло зниженню ступе-
ня інвалідизації у пацієнтів середнього віку після 
інсульту за шкалою Ренкіна, а також поліпшенню 

показників активності у щоденному житті за індек-
сом Бартела. 

Ключові слова: ішемічний інсульт, ерготера-
пія, втручання, повсякденна активність.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота виконана відповід-
но до теми науково-дослідної роботи Хортицької 
національної навчально-реабілітаційної академії 
«Інклюзивний підхід до фізичної реабілітації на су-
часному етапі розвитку системи охорони здоров'я в 
Україні», № державної реєстрації 0117U003039. 

Вступ. На сьогоднішній день в Україні, як і в 
інших країнах світу, є тенденція до зростання нев-
рологічних захворювань. У структурі неврологічної 
патології найбільш актуальними та соціально зна-
чущими залишаються гострі порушення мозкового 
кровообігу [1-3]. Аналіз сучасної науково-
методичної літератури, узагальнення досвіду про-
відних фахівців свідчать про те, що відновлення 
пацієнтів з ішемічним інсультом, залежить від пра-
вильності ведення ерготерапевтичних та реабіліта-
ційних заходів на всіх періодах відновної терапії, 
адекватності ерготерапевтичного втручання [4-7]. 
Ерготерапія фокусується на розвитку необхідних 
для здійснення діяльності в повсякденному житті 
навичок [8], тому вона є основою для покращення 
здатності функціонувати, підвищення рівня актив-
ності та участі пацієнта з ішемічним інсультом, яко-
сті життя хворих та близького оточення. 

Доведено, що застосування засобів ерготерапії 
та фізичної терапії в гострому періоді захворюван-
ня зменшує ризик виникнення різних ускладнень, 
сприяє відновленню порушених рухових та когніти-
вних функцій, сприяє поліпшенню самообслугову-
вання. У роботах [9, 10] підкреслюється важливість 
активної участі пацієнта в ерготерапевтичному 
процесі та клієнтоцентричністі ерготерапевтичного 
втручання. 

Таким чином, постає актуальним питання від-
новлення функціональної спроможності пацієнтів 
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середнього віку після ішемічного інсульту засобами 
ерготерапії. 

Мета дослідження – визначити ефективність 
застосування засобів ерготерапії у поліпшенні ак-
тивності повсякденного життя у осіб середнього 
віку після ішемічного інсульту. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проводилося на базі Комунального закладу 
«Запорізька обласна клінічна лікарня» м. Запоріжжя 
з хворими середнього віку з діагнозом «ішемічний 
інсульт». У дослідженні взяли участь 16 чоловіків, 
середній вік пацієнтів становив 52,7±1,4 років. Дав-
ність інсульту склала 2,6±0,3 місяців. Дослідження 
було проведено з урахуванням принципів Гельсін-
ської декларації та схвалено етичним комітетом 
Хортицької національної навчально-реабілітаційної 
академії.  

Оцінювання активності у повсякденному житті 
та встановлення ступеня його незалежності здійс-
нювалося за допомогою індексу Бартела. Оцінка 
функціональної спроможності пацієнта відбувалося 
за модифікованою шкалою Ренкіна [11]. Обстежен-
ня пацієнтів проводили двічі: на початку застосу-
вання ерготерапевтичних заходів та через 14 днів 
перебування пацієнтів на стаціонарному етапі те-
рапії. Застосування ерготерапевтичних заходів 
починалося після оцінки пацієнта та продовжува-
лося впродовж всього курсу стаціонарної терапії.  

В основу розробленої програми ерготерапії 
було покладено принципи щоденної повсякденної 
активності людини. Заняттєва форма стосується 
контексту «створювати ситуацію», що забезпечує її 
метою і сенсом. Заняття містить завдання, які вза-
ємопов'язані певними характеристиками і, найголо-
вніше, щоб вони мали сенс для особи, яка виконує 
їх. В основу ерготерапевтичного втручання було 
покладено Канадську модель заняттєвого виконан-
ня та залучення. Занятість у цій моделі розподіле-
на на три категорії: самообслуговування, продукти-
вність і відпочинок, які визнано Міжнародною кла-
сифікацією функціонування, обмеження життєді-
яльності та здоров'я, що свідчить про вагому роль 
занятості у здоров’ї та благополуччі людини. На 
підставі попереднього оцінювання пацієнта визна-
чалися ерготерапевтичні цілі та плани. При визна-
ченні цілей і планів врахували думку пацієнта та 
його пріоритети. Комплексне визначення ерготера-
певтичної цілі та плану називається Ерготерапев-
тичний план втручання включав короткострокові та 
довгострокові цілі, що були орієнтовані на функцію 
(моторна та когнітивна складова, діапазон руху 
тощо) та на активність (активність повсякденного 
життя). В ерготерапевтичному плані й у терапії 
використані нейро-розвиваючі, біомеханічні, психо-
соціальні та когнітивні підходи, концепцію Бобата 

терапії, метод Аффольтер та Базальної стимуля-
ції, тренування пам'яті. 

Отримані дані оброблені в статистичному про-
грамному забезпеченні Statistica v. 12.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Тест Бартела є найбільш інформативним і випро-
буваним довготривалим досвідом методом оцінки 
повсякденної активності хворого. За допомогою 
цього методу було охарактеризовано різні аспекти 
життєдіяльності хворих як контроль дефекації і 
сечовипускання, персональну гігієну, відвідування 
туалету і прийом ванни, прийом їжі, одягання, пе-
реміщення, мобільність і підйом по сходах. Резуль-
тати проведеного дослідження (таблиця) свідчать, 
що у осіб середнього віку після ішемічного інсульту 
на момент початку дослідження спостерігалася 
виражена залежність та тяжка інвалідність. Вихідні 
середні значення індексу Бартела становили 
29,33±4,36 балів зі 100 можливих.  

Вихідний рівень пацієнтів за субшкалою прийо-
му їжі характеризувався необхідністю часткової 
допомоги при розрізанні їжі, намазуванні масла на 
хліб і т.д., без допомоги обходилось шестеро паці-
єнтів. Половина хворих повністю контролювала 
процеси дефекації та сечовипускання, інша – пот-
ребувала допомоги при використанні клізми, сві-
чок, траплялися випадкові інциденти неутримання 
калу. 

При виконанні процедур персональної гігієни 
незалежними були лише двоє хворих, усі інші  

Таблиця – Зміна індексу активності у щоденному жит-
ті за Бартелом у пацієнтів під час ерготерапевтичного 
втручання (M±m) 

Показник До  
втручання 

Після  
втручання p 

Прийом їжі 4,00±0,53 7,66±0,66 <0,001 

Купання 1,00±0,53 1,33±0,59 >0,05 

Особистий туалет 
(вмивання,чищення 
зубів) 

1,00±0,53 4,66±0,33 <0,001 

Одягання 2,66±0,66 5,66±0,66 <0,001 

Контроль дефекації 6,00±0,87 9,33±0,45 <0,001 

Контроль сечовипус-
кання 6,33±0,90 9,66±0,33 <0,01 

Користування туале-
том 2,66±0,66 5,66±0,66 <0,001 

Пересування (з ліжка 
в крісло і назад) 4,00±1,00 8,66±0,90 <0,001 

Здатність до пересу-
вання по рівній пло-
щадці 

1,66±0,62 5,00±0,97 <0,001 

Подолання сходів 0,00±0,00 1,66±0,62 <0,01 

Загальний індекс 29,33±4,36 59,33±3,89 <0,001 
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потребували допомоги. Майже всі пацієнти серед-
нього віку після ішемічного інсульту були повністю 
залежними від оточуючих під час пересування по 
рівній площадці, доланні сходів та купанні. Перемі-
щатись з ліжка на крісло і навпаки чотири особи 
могли з незначною фізичною або вербальною до-
помогою оточуючих, шестеро чоловік потребувало 
значної фізичної допомоги, жодний хворий не міг 
пересуватися самостійно. 

Під час одягання шестеро осіб повністю зале-
жали від допомоги оточуючих, четверо хворих бі-
льше половини дій виконували самостійно, однак 
відчували труднощі під час виконання складнокоо-
рдинованих рухів. 

Такий стан пацієнтів після ішемічного інсульту 
характеризувався значними обмеженнями під час 
здійснення повсякденної активності, що потребу-
вав значної допомоги з боку оточуючих. Це потре-
бувало внесення в програму ерготерапевтичного 
втручання засобів, що сприяли б формуванню не-
залежності пацієнта. 

Як видно з результатів, представлених у таб-
лиці, після застосування ерготерапевтичних засо-
бів у пацієнтів відзначалося достовірне поліпшення 
показника прийому їжі – на 3,66 бала (р<0,001), 
особистого туалету – на 3,66 бала (р<0,001), одя-
гання – на 3,00 бала (р<0,001), контролю дефека-
ції – на 3,33 бала (р<0,001); контролю сечовипус-
кання – на 3,00 бала (р<0,01), користування туале-
том – на 3,00 бала (р<0,001), пересування з ліжка в 
крісло і назад – на 4,66 бала (р<0,001), здатності 
до пересування по рівній площині – на 3,34 бала 
(р<0,001), подолання сходів – на 1,66 бала 
(р<0,01), що свідчить про поліпшення активності у 
щоденному житті. 

Результати впливу ерготерапевтичних засобів 
на ступінь інвалідизації після інсульту за шкалою 
Ренкіна (рисунок) свідчить про поліпшення цього 
показника на 0,53 бала (р<0,01). У пацієнтів було 
відзначено помірне порушення життєдіяльності, 
вони потребували мінімальної допомоги, проте 
здатні були ходити без сторонньої допомоги. 

Отримані результати власного дослідження уз-
годжуються з даними авторів [8, 9, 10], що застосу-
вання засобів ерготерапії в ранньому періоді після 
інсульту сприяє статистично значущому поліпшенню 
більшості показників повсякденної активності. 

Таким чином, підібрані засоби ерготерапевтич-
ного втручання сприяли збільшенню ступеня неза-
лежності пацієнтів у повсякденній активності. 

Висновки. Загалом, диференційоване засто-
сування засобів ерготерапії сприяло зниженню 
ступеня інвалідизації у пацієнтів середнього віку 
після інсульту за шкалою Ренкіна, а також поліп-
шенню показників активності у щоденному житті за 
Бартелом. 

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають визначення особливостей функціонально-
го стану опорно-рухового апарату у осіб середньо-
го віку після перенесеного ішемічного інсульту. 

Рис. Зміна функціональної незалежності пацієнтів за 
модифікованою шкалою Ренкіна під час ерготерапев-

тичного втручання 
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УДК 616.8-005 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ЭРГОТЕРАПИИ  
В ВОССТАНОВЛЕНИИ АКТИВНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Тоцкая А., Одинец Т. 
Резюме. Применение средств эрготерапии и физической терапии в остром периоде заболевания 

уменьшает риск возникновения различных осложнений, способствует восстановлению нарушенных дви-
гательных и когнитивных функций, способствует улучшению самообслуживания. 

Цель – определить эффективность применения средств эрготерапии в улучшении активности повсе-
дневной жизни у лиц среднего возраста после ишемического инсульта.  

В исследовании приняли участие 16 мужчин после ишемического инсульта, средний возраст пациен-
тов составил 52,7±1,4 лет. Давность инсульта составила 2,6±0,3 месяцев. Исследование было проведе-
но с учетом принципов Хельсинкской декларации и одобрено этическим комитетом Хортицкий нацио-
нальной учебно-реабилитационной академии. Оценка активности пациента в повседневной жизни и уста-
новление степени его независимости осуществлялось с помощью индекса Бартела. Оценка функцио-
нальной способности пациента происходила по модифицированной шкале Рэнкина. Обследование паци-
ентов проводили дважды: до начала применения эрготерапевтических мероприятий и через 14 дней пре-
бывания пациентов на стационарном этапе терапии. 

После применения эрготерапевтических средств у пациентов отмечалось достоверное улучшение 
показателя приема пищи – на 3,66 балла (р<0,001), личного туалета – на 3,66 балла (р<0,001), одева-
ния – на 3,00 балла (р<0,001), контроля дефекации – на 3,33 балла (р<0,001); контроля мочеиспускания - 
на 3,00 балла (р<0,01), пользования туалетом – на 3,00 балла (р<0,001), передвижения с кровати в крес-
ло и обратно – на 4,66 балла (р<0,001), способности к передвижению по ровной плоскости – на 3,34 бал-
ла (р <0,001), преодоления лестницы – на 1,66 балла (р<0,01), что свидетельствует об улучшении актив-
ности в повседневной жизни. 

Установлено, что дифференцированное применение средств эрготерапии способствовало снижению 
степени инвалидизации у пациентов среднего возраста после инсульта по шкале Рэнкина, а также улуч-
шению показателей активности в повседневной жизни по индексу Бартела. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, эрготерапия, вмешательство, повседневная активность. 
 
UDC 616.8-005 
Effectiveness of Ergotherapy Means in Restoring the Activities  
of Daily Living in Patients of Middle Age after Ischemic Stroke 
Totska А., Odynets T. 
Abstract. Today there is a tendency for an increase in neurological diseases. Stroke is the most acute and 

socially significant disease in the structure of neurological pathology and cerebral circulation. Using ergotherapy 
and physical therapy in the acute period of the stroke reduces the risk of various complications, helps to restore 
impaired motor and cognitive functions, and improves activities of daily living in patients. 

The purpose of the study was to determine the effectiveness of using ergotherapy means in improving the 
activities of daily living in middle-aged patients after ischemic stroke. 

Material and methods. The study was conducted on the basis of the Municipal Institution "Zaporizhzhya 
Regional Clinical Hospital" in Zaporizhzhya with patients of middle age. The study involved 16 men after 
ischemic stroke; the average age of the patients was 52.7±1.4 years. The stroke duration was 2.6±0.3 months. 
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The study was carried out taking into account the principles of the Helsinki Declaration and approved by the 
ethics committee of the Khortytsya National Training and Rehabilitation Academy. The patient’s activities of 
daily living and the degree of independence were assessed using the Barthel index. The functional ability of the 
patient was assessed using a modified Rankin scale. The examination of patients was carried out twice: at the 
beginning of using ergotherapeutic means and 14 days after patients staying in the hospital on therapy. 

Results and discussion. After using ergotherapeutic means, patients showed a significant improvement in 
food intake – by 3.66 points (p<0.001), personal toilet – by 3.66 points (p<0.001), dressing – by 3.00 points 
(p<0.001), defecation control – by 3.33 points (p<0.001); urination control – by 3.00 points (p<0.01), using the 
toilet – by 3.00 points (p<0.001), movement from bed to chair and back – by 4.66 points (p<0.001), ability to 
move on a flat surface – by 3.34 points (p<0.001), overcoming the stairs – by 1.66 points (p<0.01), which indi-
cated the improvement in activities of daily living.  

Conclusion. The obtained results showed that the differentiated use of ergotherapy helped to reduce the 
degree of disability in middle-aged patients after a stroke by the Rankine scale, as well as to improve the activity 
indicators in everyday life by the Barthel index. 

Keywords: ischemic stroke, ergotherapy, intervention, daily activities.  
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