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Анотація. У статті викладені результати дослідження рівня рухової активності хворих, які перенес-
ли мозковий інсульт й знаходяться на диспансерному етапі реабілітації. Встановлено, що 74,1 % респонде-
нтів взагалі не займаються фізичними вправами та лише 22,6 % виконують фізичні вправи й мають достат-
ній рівень рухової активності впродовж тижня. Основними причинами, чому хворі не виконують фізичні 
вправи, є незадовільний стан здоров’я та відсутність сили волі.  
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Постановка проблеми. Інсульт посідає одне з основних місць серед причин смертності 
та перше місце у структурі стійкої втрати працездатності [2; 7]. 

Соціально значущими є той факт, що лише 10 – 15% хворих після перенесеного мозко-
вого інсульту повертаються до праці, а з 80% інвалідизованих 38,2% потребують стороннього 
догляду [5; 6]. 

Близько 75% всіх інсультів становить первинні інсульти й біля 25% – повторні. У віці 
після 45 років кожне десятиліття число інсультів у відповідній віковій групі подвоюється. 
Смертність при інсульті досить висока: зі 100 хворих у гострому періоді інсульту 35 – 
40 чоловік помирає [1].  

Рухові розлади в гострому періоді захворювання розвиваються в 75% хворих, а через 
півроку стійкий руховий дефект зберігається в 53% пацієнтів, які перенесли інсульт [3]. 

Доведено, що помірна чи висока рухова активність сприяє зниженню частоти інсульту 
більш як на 20 % порівняно з особами з низькою руховою активністю, позитивно впливаючи на 
модифікацію факторів ризику серцево-судинних захворювань загалом та інсульту зокрема [4].  

Для пацієнтів із ризиком повторного інсульту або транзиторною ішемічною атакою об-
меження рухової активності чи її відсутність ускладнює процес відновлення та підвищує ри-
зик повторного інсульту. Оскільки інсульт часто призводить до інвалідизації, а неврологічний 
дефіцит обмежує рухову та соціально-побутову активність, необхідно визначити безпечний 
режим фізичних навантажень, що дозволяє відновити передінсультний рівень активності, а 
потім підвищувати його для запобігання повторному інсульту [3; 4].  

У хворих на ішемічний інсульт або транзиторну ішемічну атаку здатність до збільше-
ння рухової активності принаймні до виконання помірно інтенсивних фізичних вправ упро-
довж 30 хвилин (більшість днів на тиждень), можна вважати засобом зниження повторного 
інсульту [4].  

Робота виконана в рамках державної теми “Комплексна фізична реабілітація після інфа-
ркту міокарда та інсульту” (номер державної реєстрації 0109U008697). 

Мета дослідження – дослідити стан рухової активності хворих після ішемічного інсу-
льту в резидуальний період захворювання.  

Методи ц організація дослідження. Для вивчення обізнаності хворих щодо основних 
факторів ризику серцево-судинної патології та заходів, які спрямовані для зменшення ризику 
можливих ускладнень, було проведено анкетування.  

Дослідження проводилося на базі Волинського обласного центру кардіоваскулярної па-
тології та тромболізису Луцької міської клінічної лікарні та науково-дослідної лабораторії 
функціональної діагностики і реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету 
„Україна”. Було обстежено 282 хворі на етапі амбулаторної реабілітації, у яких був ішемічний 
інсульт: із них чоловіків – 157 (55,67%), жінок – 125 (44,33%). Середній вік чоловіків стано-
вить 61,6±10,2 року, жінок – 64,4±9,7 року. 
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Матеріали дослідження. Знання хворих про застосування ними рухової активності як 
методу профілактики ускладнень та підвищення працездатності досліджували шляхом анке-
тування. Одним із варіантів відповідей на запитання «Які саме методи профілактики Ви за-
стосовуєте?» була відповідь «Підвищення рухової активності». Таку відповідь обрали лише 
8,9% респондентів: із них 1,7% жінок та 7,1% чоловіків. 

При аналізі відповідей на питання «Скільки часу Вам доводиться ходити пішки протя-
гом дня?» хворих було розподілено на чотири рівні рухової активності. До першого рівня на-
лежали особи, в яких рухова активність була менша за 15 хв на добу, до другого – 15-30 хв, 
третього – 30-60 хв, четвертого понад 60 хв на добу. Було виявлено, що в 26,64% обстежених 
рухова активність тривала менше ніж 15 хв на день, з них 43,84% жінок та 56,16% чоловіків. 
Рухова активність від 15 до 30 хв на добу була в 11,68% обстежених, з них 56,25% жінок та 
43,75% чоловіків. Рухова активність 30-60 хв на добу була в 20,07% обстежених, з них 49,09% 
жінок та 50,91% чоловіків. Варто відзначити, що рухова активність понад 60 хв на добу відмі-
чалася у 41,61% обстежених: з них 38,6% жінок та 61,4% чоловіків відповідно (рис. 1). 

20,1%

11,7%

26,6%

41,6%
>60 хв.

30-60 хв.

15-30 хв.

<15 хв.

 
Рис. 1. Рухова активність протягом дня 

 

При дослідженні вікових особливостей рухової активності впродовж дня були виявлені 
тенденції до її зниження з віком у кожній групі рухової активності. У віковій групі до 56 років 
9,9 % обстежених ходять вулицею протягом дня менше ніж 15 хв, така сама кількість хворих 
зазначили, що вони проходять пішки протягом дня від 15 до 30 хв, від 30 до 60 хв – 25,4 %, 
тоді як понад 60 хв ходять пішки впродовж дня 54,9 % осіб цієї вікової групи. 

У віковій групі 56-70 років прослідковується збільшення кількості осіб, які мають рухо-
ву активність менше ніж 30 хв та зменшення тих, які мають більше 60 хв рухової активності 
на день. Так, менше ніж 15 хв ходять пішки вулицею 24,6% обстежених цієї вікової групи, 15-
30 хв – 12,3%, відзначається зменшення кількості обстежених, які мають рухову активність 
30-60 хв та понад 60 хв на день (21% та 42% відповідно). 

У віковій групі понад 70 р. зменшується до 26,2% кількість осіб, які мають рухову актив-
ність більше ніж 60 хв на день та до 12,3% кількість осіб, які мають рухову активність 30-
60 хв й 15-30 хв на день. Відповідно збільшується кількість осіб, які мають рухову активність 
менше ніж 15 хв до 49,2% (рис. 2). 

При аналізі відповідей на запитання «Як часто Ви робите фізичні вправи тривалістю 
близько 30 хв?» відповіді розподілилися таким чином: 74,1 % респондентів взагалі не займа-
ються фізичними вправами, з них 34,7% жінок та 39,4% чоловіків; 2,6% респондентів займа-
ються лише 2-3 рази на місяць; 0,7% респондентів займаються раз на тиждень; 2,9% респон-
дентів займаються фізичними вправами 2-3 рази на тиждень, з них 0,4 % жінок та 2,5% чоло-
віків; 5,1% респондентів займаються 4-6 разів на тиждень, з них 2,2% жінок та 2,9% чоловіків; 
14,6% респондентів займаються руховою активністю близько 30 хв щодня, з них 4,7% жінок 
та 9,9 % чоловіків (рис. 3).  



Стан рухової активності хворих після ішемічного інсульту… 261 

54,9%

49,2%

9,9%9,9%

25,4% 24,6%

12,3%

21,0%

42,0%

12,3%12,3%

26,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

>60 хв 30-60 хв 15-30 хв <15 хв

<56 р. 56-70 р. >70 р.  
Рис 2. Вікові особливості рухової активності хворих, які перенесли 

 

На запитання «Чи займаєтеся Ви фізичними вправами, іншою фізичною активністю 
впродовж 30 хв без перерви ?» негативну відповідь обрали 72,4% жінок та 67,4% чоловіків. 
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Рис. 3. Частота виконання фізичних вправ 

 

Аналізуючи відповідь респондентів на запитання «Чому Ви не робите фізичних 
вправ?», отримали такий розподіл відповідей: 10,85% зазначили, що не мають часу, з них 
4,2% жінок та 6,6% чоловіків; 10,85% вважають, що це не допоможе їхньому здоров’ю, з них 
4,8% жінок та 6% чоловіків; 33,1% відповіли, що не мають сили волі, щоб себе змусити, з них 
11,4% жінок та 21,7% чоловіків; 41% дали відповідь, що через стан здоров’я (важко займати-
ся); 4,2% респондентів зазначили інші причини (рис. 4).  

Знання хворих щодо ролі рухової активності у вторинній профілактиці інсульту оціню-
валися шляхом аналізу відповідей на запитання “Як можна знизити ризик повторного інсуль-
ту?”. Лише 10,3% осіб обрали відповідь – “Шляхом підвищення рухової активності”: з них 
6,4% чоловіків та 3,9% жінок. 
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Рис. 4. Причини, через які хворі не виконують фізичних вправ 

 

Висновки. Рухова активність 30-60 хв на добу й більше виявлена в 81,5 % обстежених. 
Варто відзначити, що цю рухову активність можна позначити як не цілеспрямовану, а виму-
шену, тобто таку, що необхідна для забезпечення побутової активності. З віком вдвічі змен-
шується кількість осіб, які мають рухову активність упродовж дня понад 60 хв на день. 

Щодо цілеспрямованих занять фізичними вправами встановлено, що 74,1% респонден-
тів взагалі не займаються фізичними вправами та лише 22,6% виконують фізичні вправи й 
мають достатній рівень рухової активності протягом тижня.  

Основними причинами, через які хворі не виконують фізичні вправи, є незадовільний 
стан здоров’я та відсутність сили волі.  

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у пошуку шляхів 
підвищення рухової активності хворих після ішемічного інсульту в післялікарняний період 
реабілітації як чинника вторинної профілактики цереброваскулярної патології. 
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СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БОЛЬНЫХ  
ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

В РЕЗИДУАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Луцкий институт развития человека Университета "Украина" 
 

Аннотация. В статье изложены результаты исследования уровня двигательной актив-
ности больных, перенесших мозговой инсульт, которые находятся на диспансерном этапе 
реабилитации. Установлено, что 74,1% респондентов вообще не занимаются физическими 
упражнениями и лишь 22,6% выполняют физические упражнения и имеют достаточный уро-
вень двигательной активности в течение недели. Основными причинами, почему больные не 
выполняют физические упражнения, является неудовлетворительное состояние здоровья и 
отсутствие силы воли. 
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STATUS OF PHYSICAL ACTIVITY  
IN PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE  

IN THE RESIDUAL STAGE OF DISEASE 
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Annotation. The article presents the results of studies of physical activity level among patients 
who had stroke and are at dispensary stage of rehabilitation. It was observed that 74.1% of respon-
dents did not deal with physical exercise and only 22.6% performed physical exercise and have a suf-
ficient level of physical activity during the week. The main reasons why patients do not exercise are 
poor health and lack of will.  
 

Key words: stroke, risk, factors, physical, activity. 


