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Не съществува познато лекарство за множествена склероза.
Лечението е насочено към възстановяване на функциите след пристъп,
превенция от нови пристъпи и предотвратяване на трайната
инвалидизация. Медикаментите използвани за лечение на МС могат да
имат негативен ефект или да са слабо поносими от пациентите.
Въпреки липсата на подкрепящи научни изследвания, много от
заболелите се насочват към алтернативни методи на лечение. Трудно
е да се прави прогноза. Тя зависи от формата на заболяването,
индивидуалните характеристики и особености на болния, от
началните симптоми, както и от степента и темпа на развитие и
инвалидизация.
Средната продължителност на живот при
засегнатите пациенти е с 5 до 10 години по-ниска от останалата част
на населението.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕ И БАЛАНС
Двигателната координация е едно от сложните свойства на двигателната активност и се
осъществява от прецизните координационни отношения в централната нервна система.
Координацията на движенията е предпоставка за развитие на самостоятелност, която
осигурява възможност да се осъществяват на практика различни видове дейности. Само
при наличие на координационни способности е възможно да се осъщесвява планомерно
постигане на ефективан резултат във всяка дейност.
Балансът е важен компонент от плавното и безпроблемно придвижване на пациентите с
МС у дома или навън. Нерядко те губят равновесие, падат и се нараняват, защото
стратегиите глезен, таз и пристъпване за запазване на равновесие, не работят. Интересен и
полезен тест на баланса е скалата Берг.
Параметрите и характеристиките на походката като скорост, стабилност, издръжливост,
цикъл на ходене и неговите елементи,
трябва да бъдат изучени и разгледани, за
да се преценят подходящи средства. Не
рядко се налага пациента да бъде обучен
да използва помощни средства с цел
придвижване и самообслужване.
Малко
мозъчни
нарушения, като
атаксия, невъзможност да се запази
стойката и дискоординация са често
срещани при пациенти с МС. Нарушена
дълбока сетивност, намалено или
променено зрение и нарушения във
вестибуларния апарат, промените в
активация на мускулните модели поради
спастичност, инхибиция и цялостна
слабост,
поставят
изисквания
и
предизвикателства пред пациент и
терапевт.
Бавен темп
Баланс върху топката
Повдигане на противоположен крак
и ръка
5-6 повторения

Функционални дейности като ходене, стоене прав, изправяне от седеж до стоеж могат да
се окажат сами по себе си ценни упражнения, ако се изпълняват под надзора на
рехабилитатор. Техники от ПНМУ: ритмична стабилизация, апроксимация на ставите, бавно
обръщане, използване на диагонално-спирални модели за таз, лопатка и крайници. С
напредването на пациента, трябва да се включат упражнения за стабилност на коремната
мускулатура( извършване на различни ротационни и диагонални движения с топка или
пясъчна торбичка през средната ос на тялото върху швейцарска топка от седеж).

Функционални упражнения с пристъпване върху стъпало и протягане, пристъпване върху
твърда или по-нестабилна повърхност, пристъпване с ловене на средно голяма и малка
топка, извършване на елементарни функционални упражнения със затворени очи,
преодоляване на пътечка с препятствия за подобряване на координация и баланс. Пациент
с МС може да има полза от упражнения в басейн. Облекчен от гравитацията , но поставен в
различна среда, която предоставя нови предизвикателства за баланса и координацията на
пациента. Водната среда забавя движенията на пациента, което може да е от полза при
наличието на атаксия, но също така и поддържа пациента прав. ПЛФК е чудесно средство
за засилване на увереността и самостоятелността на пациента при изпълняване на
упражненията. Друго функционално упражнение може да е храненето с тежки прибори,
което да добави леко съпротивление към този ДЕЖ. Много от симптомите, нарушаващи
баланса и координацията, могат да се засилят от стрес, пренапрежение или чисто вълнение
и желание да се изпълни упражнението. Важна е правилната комуникация на терапевт с
пациент, спокойния и уверен тон, работна среда лишена от стресори и бавната и
методична работа.

Баланс със седеж върху топката
Правят се странични наклони на трупа
Изправен гръг и събрани крака
Бавен темп
5-6 повторения

Стоеж и ходене по права линия
Крак пред крак с ръце встрани за запазване на баланса и равновесието
Бавен темп
10-15 крачки

Стоеж на един крак,
другият свит в коляното
Повдигната ръка
Задържане до
максимална
възможност

Ходене на пръсти по права линия
Ръце встрани за баланс на тялото
10-15 крачки

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ
Изправеният стоеж и ходенето на два крака е присъщо само за човека. Стоежът и
функцията на гръбначния стълб имат основна роля това да се осъществи. Вследствие на
вродени причини или външни фактори, гръбначния стълб може да се деформира т.е да се
получи гръбначно изкривавяне. Това води до нарушена стойка, което е предпоставака и за
други усложнения. Всяко придобито гръбначно изкривяване подлежи на корекция в
началния си етап само чрез подходящи упражнения и промяна на порочни двигателни
навици в трудово-битовите дейности. Изкривяванията естествено предизвикват и
скъсяване на гръбнака – съответно дискомфорт и затруднена работа за всички вътрешни
органи, разположени в гръдната, коремната кухина и по-малко в таза. Могат да са
съпроводени с болки в крайниците и деформираната област, изтръпвания и усещане за
скованост, лесна уморяемост и т. н. Условия за потенциални деформации се създават при
преболедуването от рахит и бързото израстване в детска възраст и пубертета, придружено
с лошо хранене или недохранване. Друга важна причина са слаби и/или скъсени мускули,
както и липса на балансираност в работата и силата им. До деформации и изкривявания на
гръбнака води и неправилното седене на работното място въобще. В комбинация с някои
от другите фактори, лошата стойка с много голяма вероятност води до функционални и
структурни промени на гръбначния стълб. Сколиоза, кифоза и лордоза могат да се окажат
следствие на други възпалителни заболявания във всяка възраст – особено в детска.
Причините за появата им са:
 Неправилна стойка.
 Слаба мускулатура на тялото, поява на мускулен дисбаланс между гръбна и коремна
мускулатура основно:
 Неправилно натоварване при спортни занимания.
 Костни и нервно-мускулни заболявания.
 Вродени деформации на структурата на прешлените и др.
Гръбначните изкривявания могат да се развият и да прогресират до завършване на пълно
костно израстване. До тогава чрез подходяща програма по кинезитерапия може да се
повлияе и спре хода на прогресиране на съответното гръбначно изкривяване. След
завършване на костното израстване гръбначното изкривяване се фиксира и вече не може
да се повлияе, но и прогресирането му спира. Тук чрез кинезитерапия се въздейства върху
подобряване на мускулния тонус, поддържане на подвижността на гръбначния стълб,
облекчаване на болката.

Обикновено сколиозата започва
незабелязано, без болки. Развива
се бавно със слабо отклонение на
гръбначния
стълб
встрани.
Постепенно това може да доведе
до симптоми, като чувство за полесно
уморяване,
преходни
болки.

Тилен лег с топка между
краката.
Топката трябва да премине в
ръцете със сгъване в
тазобедрените стави.
Връщане обратно, бавен
темп.
2-3 повторения

От колянна опора повдигане на
горен и долен крайник
Изправен гръб и глава на нивото на
раменете
5-6 повторения
Бавен темп

Котешки гръб - максимално сгъване
и разгъване на гръбначния стълб
5-6 повторения

Лег с ръце зад тила
Повдигане на трупа с отлепване на гърдите
5-6 повторения

Седеж върху подбедриците с
изправяне на тялото до колянна
опора.
Ръце на кръста, изправен гръб
5-6 повторения
Бавен темп

Упражнения с тояжка
Изправено тяло
Бавен темп

Лечебна (изправителна) коригираща гимнастика, която включва специално подбрани и
целенасочени упражнения за корегиране на стойката, подобряване силата, еластичността и
издръжливостта на мускулатурата на тялото. Дихателни упражнения, в съчетание с
движение на крайниците. Различни позиции и пози за изтегляне и подобряване
подвижността на гръбначния стълб. Започва се с по-леки упражнения и съобразени
изходни позиции. Постепенно се вдига натоварването. В процедурата се включват голяма
топка, ластици, леки тежести, балансираща плоча за баланс и правилна стойка от стоеж, и
др. Мобилизационни и мекотъканни стречинг техники – за подобряване подвижността на
гръбначния стълб и релаксиране на напрегнатата мускулатура.
Упражненията имат профилактичен и лечебен ефект:
 изграждат добър мускулен корсет на тялото
 подобряват подвижността на гръбначния стълб
 изграждат самоконтрол за поддържане на правилна стойка, необходимо за
предпазване от различни травми и заболявания (хернии) на гърба
 позволяват безболезнени движения и поддържане на мускулния тонус при наличие
на болка в гърба и шията
 позволява аналитично засилване на определена мускулна група, работа за симетрия
и балансирано развитие мускулатурата на тялото
Лечебната гимнастика се изразява в:
 Статични и динамични упражнения за мускулатурата на корема гърба и седалището
 Дихателни упражнения в съчетание с движение на крайниците и статично
поддържане на правилна стойка (стабилизация на трупа)
 Различни позиции и пози за изтегляне на гръбначния стълб
 Упражнения с различни кинезитерапевтични уреди (голяма швейцарска топка fitball, ластици, леки тежести, балансираща табла, балансираща възглавница и др.)
Започва се с по-леки упражнения и съобразени изходни позиции. В началото от положение
на лег и тилен лег, постепенно преминаване и трениране на правилна стойка от седеж и
стоеж. Индивидуалният подход е приоритет, прогресията на упражненията е в зависимост
от състоянието и индивидуалните особености на клиента.
Лечебната изправителна гиманастика се препоръчва при:







Травми и заболявания, предизвикали нарушаване на стойката
Заседнал начин на живот и обездвижване
Болка в кръста, гърба и шията
Начални форми на дискова херния
Гръбначни изкривявания
Бременност и послеродовия период

 Болка след претоварване и необходимост от адаптирано натоварване
В много от случаите на болки в гърба и леки гръбначни изкривявания, физическите
упражнения и физиотерапията са незаменимо средство за профилактика и лечение.
Основната цел на следващите физически упражнения е да засилят дълбоките мускули на
гърба и корема, да се подобри мускулният баланс и така да се повиши стабилността на
гръбначния стълб. Благодарение на тези упражнения може в значителна степен да се
противодейства на проблемите в гърба предизвикани от статичната работа и да се повлияе
положително при лека степен на гръбначни изкривявания.
Правилната стойка, оптималното хранене и физическо натоварване е необходимо във
всяка възраст. Също и редовните профилактични прегледи.
Упражнения на шведска стена
С изправен гръб
Бавно темпо

Упражнения за шиен дял
Подобрява вестибулярния апарат
Наклони и ротации
5-6 пъти

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ФИНИ ДВИЖЕНИЯ НА РЪКА И ПРЪСТИ
Редица автори формулират различни класификации от игри и упражнения за стимулиране
и развиване на фината моторика. Те са насочени към укрепване на ръката, умерен натиск
при писане, различни плавни движения (размах и непрекъснатост), ритмичност, симетрия,
качества като точност, сръчност, ловкост. Представените игри и упражнения стимулират
развитието на фините движения на китката, което влияе благоприятно върху адекватната
подготовката на децата за обучение в училище.
 Развитие на движенията на китката на ръката за добиване на сръчност. Средства:
музикални и подвижни игри, игрови упражнения, игри с кукли и др.
 Усложняване на раздвижването на китката и пръстите (всички пръсти, поотделно
всеки пръст, палец и показалец, палец и малък пръст). Средства: имитационни,
подражателни движения, изпълнения на залъгалки и народни игри с пръсти, игри с
търкаляне на топка и т.н.
 Формиране на представа за движения и действия. Изграждане на зрителен и
кинестетичен образ. Формиране на сензомоторните способности на основата на
психичните процеси. Развитие на наблюдателност, умение за концентрация и
желание за изпълнение на определена сензомоторна задача. Отчитане на резултата
от движенията и действията. Средства: различни дидактични игри за развитие на
психичните процеси (дидактични игри с разрязани картинки, кубчета с картинки и
др.).
 Развитие на умения за рисуване и овладяване на различни движения при рисуване.
Средства: игрови упражнения и упражнения на Комарова за усвояване на технически
умения и формообразуващи движения.
 Регулиране на силата на ръката (натиска на молива). Средства: рисуване на кълбо,
рисуване на тънки и дебели линии.
 Развитие на пространствени представи и умения за ориентиране в пространството на
листа, блокчето. Средства: игри със скрит предмет, подреждане и поставяне на
определено място на дадена играчка, игри лабиринти, упражнение при рисуването
за определяне на център и т.н.
 Развитие на плавни движения и размах и непрекъснатост. Средства: занимателно
рисуване върху голяма площ с различна техника, упражнения с рисуване на различни
линии и в различна посока, рисуване без ограничения и т.н.
 Изработване на чувство за хармония, симетрия, на ритмични движения и точен
окомер. Средства: рисуване на орнаменти и тяхното редуване, декориране на
предмети, битово-приложни художествени дейности и различни действия.

 Изработване на точни движения и действия, извършвани в ограничени пространства,
регулиране на силата на движението, размаха и точността му. Средства: оцветяване с
различна техника, щриховка в различни посоки, декориране на предмети с
орнаменти.
 Усъвършенстване на редица технически умения. Средства: художествени дейности и
въвеждане на тетрадка-блокче за упражнения.
 Развитие на скорост на движенията и регулиране на темпото, съобразно със
задачата. Средства: народни игри с конци и копче, словесна диктовка за изпълнение
на орнаменти и др.
 Развитие на ловкост и точен окомер. Средства: игри за сглобяване на дребни
конструкции, упражнения за завързване и отвързване, провиране, изработване на
играчки самоделки.

Бавен темп
5-6 повторения

МАСАЖ НА ГРЪБ И ДОЛЕН КРАЙНИК
Масажът е известна още от древността техника за успокояване и релаксация, тонизиращо и
лечебно средство. Масажът е предпочитано средство за профилактика на различни
заболявания, премахване на умората, възстановяване и повишаване на
работоспособността. Често се прилага и при лечение на различни заболявания – травми на
опорно-двигателния апарат, проблеми, свързани с нервната система, заболявания на
сърдечно-съдовата система и обмяната на веществата.
Масажът постига своя положителен ефект, въздействайки върху кожните и мускулни
рецептори, както и тези, които се намират около ставите. Чрез тези рецептори се изпращат
сигнали до мозъка, който на свой ред праща импулси до отделните органи и системи в
човешкия организъм и така повишава ефективността на тяхното функциониране. Ефектът
върху нервната система е тонизиране и премахване на стреса; нормализира кръвното
налягане и ритъма на сърцето при сърдечно- съдовата система; подобрява дейността на
бъбреците чрез стимулиране на кръвния и лимфния поток и отделяне на излишните
течности в организма.
За възстановяване функциите на организма и особено на опорно-двигателния апарат
водеща роля имат активните упражнения. Масажът има за задача да подготви тъканите за
тях. Затова той се прилага непосредствено преди лечебната гимнастика. Погрешно е
гимнастиката да се прилага няколко часа след масажа, защото загряването на тъканите,
хиперемията, омекотяването и обезболяването им ще отзвучат и тя няма да се проведе
върху най-благоприятния
терен. Много благоприятно е прилагането на масаж
непосредствено преди екстензионната терапия за релаксиране на мускулатурата. Масажът
може да се използва като възстановителна процедура след значителни физически
натоварвания.
Тъй като масажът има най- благоприятно влияние върху ставите и мускулите, той е особено
подходящ за спортисти, хора, чиято основна дейност е свързана с физическо натоварване и
страдаши от различни заболявания. Резултатът е повишена работоспособност и липса на
умора, подобряване на общото състояние, тонизиране или релаксиране на организма.
Масажи се прилагат при хора със ставно-мускулни заболявания и болки, проблеми с
опорно-двигателния апарат, дископатия, неврологични заболявания и др. Подпомага
профилактиката на образуването на декубитални рани в съчетание с подходящи препарати
и добра хигиена.
При хора, които водят по- застоял начин на живот масажът е препоръчителен, тъй като
подобрява кръвообращението и спомага за разграждането на мазнините. В съчетание с

подходяща диета и упражнения
килограми и добро здраве.

масажите са особено резултатни за поддържане на

Целта на масажа при неврологичните заболявания е да се възстанови равновесието между
възбудно-задръжните процеси в ЦНС, равновесието между всички органи и системи в
организма. Има за цел да релаксира и обезболи напрегнатата мускулатура, както в
засегнатата зона, така и в целия организъм, да подобри общото самочувствие на болния,
функцията на всички органи и системи, жлезите с вътрешна секреция и не на последно
място повишаване на имунобиологичните защитни сили на организма. При болните от МС
освен посочените, масажът има за цел да релаксира спастичните мускули, преодоляване
на мускулния дисбаланс и ставните контрактури.

Препоръчително е продължителността на масажа да бъде в рамките на 15,20 или 30
мин.След приключване на масажа е необходимо да се остане за известен период от време
в легнало положение, на спокойствие, а тялото трябва да бъде добре завито.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА МУСКУЛАТУРАТА
Силата е способност (двигателно качество) на човека да въздейства или да противодейства
на външни съпротивления за сметка на мускулни усилия /напрежения/. Мускулната сила
зависи от някои особености, свързани със строежа на мускулната тъкан, т.нар. бързи
/бели/ мускулни влакна и бавни /червени/. Първите осигуряват бързи и значителни по
размах движения /спринт, скокове, хвърляния в леката атлетика, стартовите ускорения,
отскоци в спортни игри и др./. Вторите, осигуряват бавни и малки по амплитуда движения
/гребане, плуване, ски бягане, кану-каяк, дълги бягания в леката атлетика, борба и др./.
При увреждане на различни структори на НС настъпват болестни промени на мускулния
тонус, които се изразяват в неговото намаляване или повишаване.
o Мускулната хипотония е състояние при което мускулния тонус е понижен.
Мускулатурата е отпусната.
o Мускулната хипертония е болестно състояние при което мускулния тонус е
повишен.
Преди всичко трябва да споменем, че упражненията не са панацея, но са основен
компонент в лечението на МС. Доказано е, че упражненията има изключително
положителен ефект както върху физическия напредък на болните, така и върху
психоемоционалното им състояние. Наблюдавани са повишаване на мускулна сила,
толеранс към различни упражнения, обем на движение при различни дейности. Има
доказателства, но не твърди, че се подобрява емоционалност състояние от изпълняване на
упражнения. Проучванията установяват, че няма специфичен вид упражнения или
„магически комплекс“, който да превъзхожда друг вид упражнения, в това да се да се
повиши нивата на активност на пациента . Няма доказателства, че упражненията
повлияват умората или усещането за „инвалидност“ на пациента. Експертите казват, че
най-добрият подход към възстановяване или поддържане на мускулната маса и силата са
упражненията, и в частност силовите упражнения със съпротивление. Най-добър отговор
на упражненията се получава от пациенти с оценки 0 до 6 по модифицираната скала на
Куртцке. Комплексът е с ниска интензивност, която се извършва с повече почивки между
упражненията. Помещението трябва да е хладно. Повишената температура в околната
среда не се отразява добре на болния. Да не се достига до преумора.
Какво може да повлияе върху изпълнението на упражненията?
•

Тремор

•

Нарушен баланс

•

Нарушена координация

•

Изтощеност/отпадналост

•

Спастичност

•

Непоносимост към прегряване

•

Депресия

Увеличаването на мускулната сила е предизвикателство, което изисква внимателно
обмисляне и взимане под внимание на различни елементи. За целта можем да използваме
различни уреди и пособия, като ластици, топки, пясъчни торбички и т.н.
Сутрин е подходящо време за изпълняване на упражнения, подари ниската телесна
температура. Упражненията не бива да водят до умора, темпото трябва да е по-бавно от
това, което се използва при здрави пациенти и е нужно да има адекватна почивка. При
атаксия или тремор упражнения от тип затворена верига са по-подходящи, както и постабилни изходни положения.
.

Засилване на мускулите около глезена
от тилен лег с леко съпротивление
Извършва се в пълем обем на движение
5-6 повторения с ляв и десен крак

Засилване на мускулите-сгъвачи на
бедрото с оказване на съпротивление
Извършва се в пълен обем на
движение
Бавен темп
5-6 повторения

Преодоляване на спастичността на
мускулите на долните крайници с
помощ
Извършва се пасивно във възможния
обем на движение
Бавен темп
5-6 повторения

Бавен темп, противоравно 5-6 повторения

Преодоляване на спастичността на мускулите на трупа с помощ.
Извършва се пасивно във възможния обем на движение.
Бавен темп ,противоравно

5-6 повторения.

