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ВСТУП

Фізіотерапія – наука, що вивчає дію на організм людини фізичних 
чинників зовнішнього середовища і використання їх з лікувальною, 
профілактичною та реабілітаційною метою. 

На сьогодні у галузі фізіотерапії використовують великий спектр 
лікувальних фізичних факторів, що відрізняються природою, мето-
диками та технікою застосування, механізмом дії та терапевтичною 
ефективністю. Весь цей арсенал фізичних методів, який постійно 
оновлюється, успішно використовується в кількох напрямках.

Перший напрямок – власне фізіотерапевтичний, тобто викорис-
тання фізичних факторів з лікувальною метою. Вони застосовуються 
при хронічному і підгострому перебігу захворювань, менше – у го-
стрій стадії хвороби. Без перебільшення можна вважати, що важко 
назвати захворювання, при якому не можна було б з користю для хво-
рого призначити той чи інший фізіотерапевтичний метод.

Широке і ефективне використання фізичних факторів при самих 
різних захворюваннях визначається їх седативною, знеболюючою, 
протизапальною, антисептичною дією, активним впливом на мікро-
циркуляцію і реологічні властивості крові, периферичну і централь-
ну гемодинаміку, трофіку тканин і обмін речовин, імунобіологічні і 
компенсаторно-пристосувальні процеси, реактивність організму, а 
також можливістю нормалізації функцій органів і систем.

Другий напрямок використання фізичних факторів – профілак-
тичний. Фізіопрофілактика – оздоровлення та попередження захво-
рювань людини шляхом застосування природних і преформованих 
факторів зовнішнього середовища. Вона ґрунтується на добре відо-
мому положенні, згідно з яким зміною умов навколишнього середови-
ща можна цілеспрямовано впливати на організм, його реактивність 
і опірність. Наявність зовнішніх подразнень до того ж є необхідною 
передумовою для правильного розвитку і нормального існування 
будь-якого живого організму, а відсутність їх тягне за собою ряд па-
тологічних порушень. Вельми важливо, що адаптація організму до 
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будь-якого одного фізичного фактору сприяє, як правило, підвищен-
ню його стійкості і до інших середовищних факторів.

Третій напрям використання фізичних факторів – реабілітацій-
ний. Немає сумнівів, що фізична терапія і її принципи повинні займа-
ти чільне місце в реабілітації хворих та інвалідів. Фізичні фактори, як 
відомо, здатні стимулювати різні механізми компенсації: формуван-
ня нових тимчасових зв’язків, що забезпечують мобілізацію резервів; 
включення в діяльність інтактних структур замість пошкоджених; 
утворення нових функціональних систем тощо. Обґрунтованість і 
перспективність використання лікувальних фізичних чинників для 
реабілітації багато в чому визначається тими особливостями і пере-
вагами, які відрізняють їх від інших лікувально-профілактичних за-
собів. В якості найважливіших з них необхідно назвати наступні: уні-
версальність дії фізичних факторів, фізіологічність дії на організм, 
тривалий період післядії, хороша сумісність з іншими реабілітацій-
ними засобами, відсутність токсичності, алергенності і системної по-
бічної дії.

Фізіотерапевтичні методи є невід’ємною частиною комплексного 
лікування і реабілітації хворих з різними нозологічними формами, 
так як мають виняткове значення для підвищення неспецифічної ре-
зистентності організму і дозволяють відновити механізми регуляції 
його функцій, порушення яких лежить в основі патогенезу більшості 
захворювань.

Раціональне використання фізіотерапевтичних факторів зна-
чно підвищує ефективність комплексного лікування і реабілітації 
хворих, сприяє швидшому відновленню або компенсації порушених 
хворобою функцій, перешкоджає розвитку ускладнень, скорочує тер-
міни тимчасової непрацездатності, знижує інвалідизацію, приско-
рює повернення до активного життя і творчої праці. У зв’язку з цим 
винятково важливе значення у підготовці кваліфікованих фахівців з 
фізичної реабілітації має набуття знань і вмінь у галузі фізіотерапії. 
Оволодіння необхідними навичками дозволить майбутнім реабіліто-
логам проводити ефективну комплексну реабілітацію хворих з різни-
ми формами нозологій. 

У даному підручнику висвітлено зміст теоретичних та прак-
тичних питань дисципліни «Реабілітація засобами фізіотерапії»: 
системно викладено предмет і завдання фізіотерапії, дана харак-
теристика основних природних і преформованих  лікувальних 
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фізичних факторів, розглянуті біофізичні основи їх лікувальної 
дії на організм людини, наведені показання і протипоказання  
до застосування фізіотерапії, апаратура та методі проведення фізіо-
процедур. 

Мета видання підручника – забезпечити студентам повний обсяг 
теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для його май-
бутньої професійної діяльності з раціонального використання засо-
бів фізіотерапії з профілактичною, оздоровчою та реабілітаційною 
метою. 

При викладенні навчального матеріалу використовуються за-
гальні положення та загальні поняття з анатомії та фізіології люди-
ни, спортивної медицини, лікувальної фізичної культури, масажу, 
основ фізичної реабілітації, фізичної реабілітації різних нозологіч-
них груп. Структура викладення матеріалу у даному підручнику дає 
можливість послідовного поглибленого вивчення загальних основ 
фізіотерапії, механізмів лікувальної дії основних фізичних факторів, 
показань і протипоказань до застосування тих чи інших видів фізі-
отерапії, ознайомлення з найсучаснішою фізіотерапевтичною апара-
турою та методиками проведення процедур.

Підручник складено згідно змісту робочої програми даної дисци-
пліни. У главах підручника висвітлені питання щодо застосування в 
системі фізичної реабілітації окремих фізіотерапевтичних чинників, 
серед яких електролікування, електричні та електромагнітні поля, 
фототерапія, акустичні коливання, інгаляторна терапія, теплові 
методи впливу. Кожен з цих розділів включає ряд відособлених або 
комплексних лікувальних методів, заснованих на використанні того 
чи іншого фізичного фактора. Наявність контрольних питань та тес-
тових завдань для самостійного контролю засвоєння матеріалу від-
повідає вимогам кредитно-модульної системи.

За допомогою матеріалів підручника студент може опанувати на-
ступні знання:

 y механізми фізіологічної та лікувальної дії постійного та змінного 
електричного струму;

 y механізми фізіологічної та лікувальної дії електромагнітних полів 
високої, ультрависокої та надвисокої частоти;

 y механізми фізіологічної та лікувальної дії постійного та змінного 
магнітного полю;

 y механізми фізіологічної та лікувальної дії акустичних коливань;
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 y механізми фізіологічної та лікувальної дії світлової енергії;
 y механізми фізіологічної та лікувальної дії теплових факторів;
 y показання та протипоказання до застосування фізіотерапевтич-

них процедур;
 y методики проведення основних фізіотерапевтичних процедур.

За допомогою підручника студент зможе сформувати наступні на-
вички:

 y практично застосовувати портативні фізіотерапевтичні апарата 
побутового призначення під контролем лікаря;

 y вміти добирати найбільш ефективні до певного стану здоров’я та 
фізичного стану людини фізичні фактори;

 y проводити основні кліматолікувальні процедури, зокрема визна-
чати біодозу для прийому процедур УФО та сонячних ванн;

 y контролювати стан людини в процесі прийому фізіотерапевтич-
них процедур;

 y надавати першу допомогу у випадках патологічних та парадок-
сальних реакцій на фізіотерапевтичні заходи, а також при нещас-
них випадках (ураження електричним струмом, опіки, алергічні 
реакції);

 y оцінювати ефективність залучення використаних засобів реабілі-
тації.

Автори сподіваються, що підручник буде сприяти підвищенню 
діагностичної компетентності майбутніх фізичних терапевтів.
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Фізіотерапія – це галузь науково-практичної діяльності, що вивчає 
вплив на організм людини природних або штучних (преформованих) 
фізичних факторів з метою профілактики й лікування захворювань і 
патологічних станів, а також медичної, психологічної й професійної 
реабілітації відповідного контингенту людей.

Предмет вивчення фізіотерапії – зовнішні фізичні фактори, які за-
стосовують для впливу на організм людини з лікувальною метою; 
об’єкт вивчення фізіотерапії – людина, його організм як цілісна сис-
тема, а також процеси формування й результати інтегральної реакції 
цієї системи на дію фізіотерапевтичних факторів.

Особливості та переваги фізіотерапії.
1. Однією з найважливіших переваг фізичних методів лікування є 

універсальність їх дії, завдяки чому один і той же фактор може за-
стосовуватися при самих різних захворюваннях. В основі універ-
сальної дії фізіотерапії лежать загальні механізми дії різних фі-
зичних факторів.

2. Фізичні фактори в терапевтичних дозах, як правило, не мають ток-
сичності, не викликають побічних ефектів і алергізації організму.

3. Істотною перевагою застосування преформованих фізичних чин-
ників є їх тривала післядія. Суть цього явища полягає в тому, що 
терапевтичний ефект зберігається протягом досить значного 
проміжку часу. Кожен фізичний фактор має свій період післядії, 
що і визначає доцільний термін його повторного призначення. Він 
коливається від декількох тижнів (для лікарського електрофоре-
зу, діадинамотерапії) до 4–6 місяців (грязелікування, бальнеоте-
рапія).

4. До переваг фізіотерапії належить її гарна сумісність з іншими лі-
кувальними засобами, можливість використання фізичних фак-

Р О З Д І Л  І

Фізіотерапія як складова фізичної реабілітації
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торів у різних реабілітаційних комплексах, що суттєво розширює 
діапазон можливих методів впливу, скорочує строки реабілітації, 
збільшує період ремісії хронічних захворювань.

5. Важливими перевагами фізичних методів лікування є їх доступ-
ність, можливість повсюдного використання, порівняльна деше-
визна.

Класифікація фізичних факторів та методів фізіотерапії.
Зовнішні фізичні фактори, які використовують для впливу на ор-

ганізм людини з лікувально-профілактичними і реабілітаційними 
цілями, класифікують залежно від виду енергії. 

Існуючі методи фізіотерапії підрозділяють на наступні основні 
групи.

 y І група – методи, що засновані на використанні впливу постійного 
електричного струму (гальванізація і лікарський електрофорез).

 y ІІ група – методи, що засновані на використанні впливу імпуль-
сних електричних струмів (електросонтерапія, діадинамотерапія, 
короткоімпульсна електроаналгезія, електростимуляція).

 y ІІІ група – методи, що засновані на використанні впливу перемін-
ного електричного струму низької напруги (ампліпульстерапія, 
інтерференцтерапія).

 y ІV група – методи, що засновані на використанні впливу перемін-
ного електричного струму високої напруги (дарсонвалізація).

 y V група – методи, що засновані на використанні впливу електрич-
ного поля (франклінізація, УВЧ-терапія).

 y VІ група – методи, що засновані на використанні впливу магнітно-
го поля (магнітотерапія – застосування постійного, імпульсного й 
змінного низькочастотного магнітного поля; індуктотермія – за-
стосування впливу змінного високочастотного магнітного поля).

 y VІІ група – методи, що засновані на використанні впливу електро-
магнітного випромінювання радіохвильового діапазону (ДМХ-, 
СМХ- і КВЧ-терапія).

 y VІІІ група – методи, що засновані на використанні впливу електро-
магнітного випромінювання оптичного спектра (світлолікуван-
ня – фототерапія інфрачервоним, видимим і ультрафіолетовим 
випромінюванням, у тому числі низькоенергетичним лазерним 
випромінюванням цих спектрів).

 y ІX група – методи, що засновані на використанні впливу механіч-
них факторів (вібротерапія, ультразвукова терапія).
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 y X група – методи, що засновані на застосуванні повітря з різним 
атмосферним тиском (гіпо- і гіпербаротерапія).

 y XІ група – методи, що засновані на застосуванні газів з різним 
парціальним тиском (нормобарична гіпоксітерапія, гіпербарична 
оксигенотерапія, карбогенотерапія, оксигеногеліотерапія).

 y XІІ група – методи, що засновані на застосуванні штучно змінено-
го повітряного середовища (аероіоно-, аерозоль-, гало- і спелеоте-
рапія).

 y XІІІ група – методи, що засновані на застосуванні термічних фак-
торів (застосування з лікувально-профілактичною метою гарячої 
або холодної прісної води, водяного пару, льоду, парафіну, озокери-
ту, хімічних теплоносіїв або холодоагентів).

 y XІV група – методи, що засновані на застосуванні водних процедур 
(вологі вкутування, душі, ванни, кишкові промивання тощо).

 y XV група – методи, що засновані на застосуванні лікувальної грязі 
(пелоїдотерапія).

За глибиною проникнення в біологічний об’єкт фізичні фактори під-
розділяються на:

 y фактори наскрізної дії (постійний струм – метод гальванізації; 
імпульсні струми – методи електросну, діадинамотерапії, елек-
троаналгезії, електростимуляції; змінний струм низької напру-
ги – ампліпульстерапія; електричне поле – методи франклінізації 
і УВЧ-терапії);

 y фактори глибокого проникнення (ультразвук; електромагнітне 
випромінювання – методи ДМХ- і СМХ-терапії; магнітне поле – дея-
кі методи постійної, низькоінтенсивної імпульсної й змінної низь-
кочастотної магнітотерапії, методи високоінтенсивної імпульсної 
магнітотерапії й індуктотермії; низькоенергетичне лазерне ви-
промінювання інфрачервоної частини спектра – деякі методи ла-
зерної терапії);

 y фактори поверхневої дії (змінний струм високої напруги – методи 
дарсонвалізації й ультратонотерапії; електромагнітне випромі-
нювання – КВЧ-терапія; електромагнітне випромінювання оптич-
ного діапазону – методи світлолікування й деякі методи лазерної 
терапії).




