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Табір реабілітації ЧМТ 

• До табору було 
запрошено 9 
учасників із ЧМТ та 
ГПМК різного 
генезу. 

 

 

 

 

• Протягом 12 днів 
проводилась 
активна 
реабілітація 
учасників  

 

 

Програма реабілітації включала:   
• Фізичну терапію 
• Ерготерапію 
• Рекреаційну терапію 



Обстеження 
• На початку табору було проведене обстеження всіх учасників та поставлені цілі 

реабілітації. 
• Для фізичної терапії були проведені такі обстеження:  

– Шкала ЧМТ Ранчо 
– Тест пропріоцептивної чутливості 
– Моторний контроль вертикалізації 
– Шкала Ашворта 
– Тест балансу Берга 
– Індекс динамічної ходьби 
– 10 метровий тест ходьби 
– 6 хвилинний тест 

 

• Для ерготерапії були проведені такі обстеження:  
– Монреальський когнітивний тест (Moca) 
– Тест Фугельмаєра (для верхньої кінцівки) 
– Шкала Бартела  

 

• В кінці табору було проведене кінцеве обстеження, контроль та інтерпретація 
результатів.  

• Кінцеве обстеження мало однаковий обсяг тестів як і попереднє. 
 



Фізична терапія 

• Фізична терапія проводилась із урахуванням цілей та запиту учасників.  

• Було проведено попереднє та заключне обстеження, задля підтвердження 
результативності. 

• Цілі були встановлені за МКФ та у SMART форматі.  

• Заняття проводилось з кожним учасником індивідуально. 



Ерготерапія 

• Ерготерапія проводилась із урахуванням цілей та запиту 
учасників.  

• Було проведено попереднє та заключне обстеження, 
задля підтвердження результативності. 

• Цілі були встановлені за МКФ та у SMART форматі.  

• Заняття проводилось з кожним учасником 
індивідуально та інколи по двоє. 

 



Рекреаційна терапія 

• Рекреаційна терапія проводилась із 
урахуванням цілей та запиту учасників.  

• Заняття проводилось з кожним учасником як 
індивідуально, так і групами. 

• Проводилось: спортивне орієнтування, шахи, 
футбол, боча, походи, стрільба з луку та багато 
іншого. 



Похід в гори як частина рекреаційних занять  

• Похід проводився  під пильним 
наглядом  та допомогою  
фізичних терапевтів. 

 
• Результатом даної рекреаційної 

терапії було значне підвищення 
загальної витривалості та 
нормалізації АТ та ЧСС, а також 
підвищення мотивації та 
позитивного настрою.  

 
 



Приготування учасникам вечері 
в кінці табору, самостійно та задля контролю 

здобутих навичок. 

• Учасники повністю самостійно організували 
вечірній захід, приготували їжу та 
підготували бенкетний стіл. Після чого 
самостійно прибрали та помили посуд. 
 

• Даний захід  був проведений задля 
контролю результатів ерготерапевтичних 
занять.  

 
 



Дякую за увагу! 


