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Фізична активність для запобігання болю 

Біль, особливо хронічний біль, залишається важливою медичною та соціально-економічною 

проблемою і може турбувати значну частину популяції від дітей до людей похилого віку, 

залишаючись причиною значимої частки використання ресурсів охорони здоров'я у всьому світі 

[9,15,16,19]. Хронічні м’язово-скелетні болі, такі як біль у попереку та біль у шиї, є найбільш 

поширеними та найбільш затратними щодо обмеження щоденної та трудової активності особи 

[4,15]. 

Література надає надійні докази того, що в загальній популяції вплив фізичних навантажень та 

фізичних вправ має широкі економічні та оздоровчі переваги для здорового функціонування 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної та центральної нервової системи [7,22]. І навпаки, 

недостатня фізична активність згубна для здоров'я та являється фактором ризику неінфекційних 

захворювань (включаючи хронічний біль) [20] та четвертим провідним фактором ризику розвитку 

загальної смертності [8,14]. Хоча недостатність фізичної активності спочатку вважалася 

характерною ознакою для старших груп населення, насправді вона є поширеною в усіх вікових 

групах [10]. 

Фізична активність була визначена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) як "будь-

який рух тіла, здійснений скелетними м'язами, що вимагає енерговитрат" [26]. Вправи 

визначаються як "планові, структуровані та повторювані рухи тіла, які виконуються для поліпшення 

або підтримання одного або декількох компонентів фізичної підготовленості" [26]. Багато 

гайдлайнів виступають на користь фізичного навантаження як ефективного лікувального заходу 

для зменшення болю та втоми, а також покращення функціонування пацієнтів у широкому 

діапазоні хронічних больових станів, включаючи хронічний біль у шиї, остеоартрит, головний біль, 

фіброміалгію та хронічний біль у спині [13]. Регулярні фізичні навантаження та фізичні вправи 

можуть допомогти у запобіганні болю. Один з нових систематичних оглядів виявив докази 

середньої якості, що підтверджують ефективність програми вправ для зменшення ризику нових 

епізодів болю в шиї [5]. Також є дані, що фізичні вправи (у поєднанні з навчанням пацієнта) 

знижують ризик виникнення болю в попереку [25]. Очевидно, пацієнти з гострим або підгострим 

болем можуть бути важливою цільовою групою для втручання, спрямованого на запобігання 

значних індивідуальних та економічних негативних наслідків. 

Надавачам медичної допомоги варто знати, що фізичні навантаження знижують інтенсивність 

болю та термін втрати працездатності, а також надають ряд інших переваг, включаючи поліпшення 

сили, гнучкості та витривалості, зниження ризику серцево-судинних захворювань та метаболічного 

синдрому, покращення здоров'я кісток та покращення когнітивних здібностей і настрою [18]. 

Фізичні вправи також можуть розглядатися як цінна стратегія для зменшення ризику розвитку 

порушень психічного здоров'я, які часто асоціюються з хронічним болем [2,6,21]. 
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Таким чином, при призначенні фізичної активності медичні працівники повинні [3,7,24]: 

• Розглядати не тільки біомедичні аспекти, а й психологічні та соціальні аспекти. 

• Зробити вправи індивідуалізованими, приємними та пов'язаними з цілями пацієнта. 

• Забезпечити супервізію відповідно до конкретних потреб для кращого дотримання фізичних 

навантажень / фізичних вправ. 

• Персоналізувати навчання пацієнтів, включаючи в нього інформацію про вплив фізичних 

навантажень / фізичних вправ на організм, їх користь та усунення помилкових уявлень про фізичну 

активність / фізичні вправи та біль. 

• Визначити та подолати перешкоди на шляху дотримання фізичних навантажень / фізичних 

вправ, які включають індивідуальні фактори (інтенсивність болю, страх і уникнення руху, низький 

рівень медичної грамотності, депресія), а також фактори середовища (відсутність доступу до місця 

для занять спортом, відсутність часу для занять спортом та відсутність супервізії фізичних вправ. 

• Інструктувати пацієнта та просувати їх на шляху змін поведінки, щоб забезпечити дотримання 

терапії та досягнення результату. 

Додаток один. Зміст рекомендацій щодо фізичних вправ та фізичних навантажень при болю   

Профілактика 
персистуючого болю 
[5,11,25] 

Вправи ефективні (в поєднанні з навчанням пацієнта) при вторинній 
профілактиці болю в попереку та шиї 

Переваги фізичних 
вправ та фізичних 
навантажень [12] 

Поліпшують: 
• рівень функціонування в повсякденній та робочій діяльності 
• психічне здоров'я 
• фізичний стан 
• якість життя, пов’язана зі здоров’ям 
• силу 
• гнучкість 
• витривалість 

Сприятливі та 
несприятливі чинники 
для виконання вправ 
[18] 

Сприятливі чинники:  

 Здатність до самоорганізації 

 Залучення медичних працівників 

 Комунікація 

 Попередній досвід фізичної активності 
Несприятливі чинники: 

• Відсутність доступу до місця для занять спортом 
• Відсутність часу для занять спортом 
• Відсутність спілкування 
• Відсутність допомоги при заняттях 
• Відсутність достатньої супервізії 

Стратегії для занять 
фізичною активністю або 
програмою фізичних 
вправ [1,17,23] 

Прийняти біопсихосоціальну модель здоров'я 
 
Вправи 
Індивідуально підібрані вправи 
Групові заняття 
Підвищення продуктивності за допомогою відеозапису занять 
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Зверніть увагу на контрпродуктивні переконання:  
Зрозумійте страхи та контрпродуктивні переконання, поясніть користь 
вправ, допоможіть впоратись з бар'єрами 
 
Запропонуйте підтримку в навчанні, заохоченні, порадах і розкладі 
тренувань 
  

Характеристика вправ  Рівень супервізії:  

 Супервізія сам-на-сам 

 Групова супервізія 

 Домашня програма вправ 
 
Рекомендації ВООЗ 
Діти і підлітки віком 5–17 років:  
Щоденно мати мінімум 60 хвилин фізичної активності від помірного до 
інтенсивного рівня. 
 
Дорослі у віці 18–64 років: 
Щонайменше 150 хвилин помірної аеробної фізичної активності 
протягом тижня або щонайменше 75 хвилин інтенсивної фізичної 
активності протягом тижня або еквівалентна їх комбінація . 
 
Аеробну активність слід виконувати в підходах тривалістю не менше 10 
хвилин. 
 
Робота з силою м’язів повинна проводитися за участю основних 
м’язових груп 2 і більше днів на тиждень. 
 
Дорослі віком від 65 років: 
Щонайменше 150 хвилин помірної аеробної фізичної активності 
протягом тижня або щонайменше 75 хвилин інтенсивної фізичної 
активності протягом тижня або еквівалентна їх комбінація . 
 
Аеробну активність слід виконувати в підходах тривалістю не менше 10 
хвилин. 
 
Робота з силою м’язів повинна проводитися за участю основних 
м’язових груп 2 і більше днів на тиждень. 
 
Якщо люди похилого віку не можуть займатися рекомендованими 
фізичними навантаженнями через стан здоров'я, вони повинні бути 
настільки фізично активними, наскільки дозволяють їх можливості та 
фізичні кондиції 
 
*Більше деталей на сайті ВООЗ 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 
 

 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
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Медичні працівники повинні використовувати кожну консультацію пацієнта як можливість 

обговорити користь фізичних навантажень для фізичного та психічного здоров'я. У разі 

необхідності та за можливості, пацієнти повинні співпрацювати з відповідно підготовленими 

лікарями, які можуть допомогти у розробці покрокової та довготривалої програми фізичних 

навантажень. 
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