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Dėl gyventojų senėjimo ir padidėjusio lėtinių
ligų, tokių kaip cukrinis diabetas,
hiperlipidemija ir hipertenzija, paplitimo per
pastaruosius dešimtmečius smarkiai
padidėjo insulto atvejų Europos šalyse.

Išgyvenamumo po insulto statistiką gerėja,
tačiau kartu auga ir žmonių, patyrusių insultą
bei turinčių gyventi su jo pasekmėmis,
skaičius. Insultą išgyvenę asmenys gali
patirti daugybę ilgalaikių neigiamų fizinių ir
psichinių padarinių, įskaitant judumo, regos,
kalbos ir atminties problemas, psichologinius
ir kognityvinius sutrikimus, nuovargį i
depresiją.
Insulto pasekmės turi įtakos gebėjimui atlikti
kasdienę veiklą namuose ir dalyvauti
visuomeninėje veikloje. Dėl to stipriai didėja
palaikomojo gydymo ir reabilitacijos poreikis.
Kartu auga ir specialistų, teikiančių
palaikomąjį gydymą ir reabilitaciją po insulto,
poreikis.

Reabilitacijos tikslas – suteikti insultą
patyrusiems asmenims galimybę pasiekti ir
palaikyti optimalią fizinę, kognityvinę,
psichologinę ir socialinę funkciją. Europos
insulto priežiūros gairėse (angl. European
stroke care guideline) pateikiamos
rekomendacijos dėl reabilitacijos aspektų.

Visgi tam, kad būtų pateiktas tikslus
rekomenduojamų terapijų turinys stinga
moksliniais tyrimais grįstų įrodymų. Svarbu
pažymėti ir tai, kad Europos Sąjungoje nėra
vienodo požiūrio į reabilitaciją po insulto, ir
nėra jokio bendro fizinio krūvio insulto
reabilitacijos protokolo tarp Europos

valstybių. Nepaisant to, fizinis aktyvumas ir
mankšta yra labai rekomenduojami siekiant
palaikyti reabilitacijos metu įgytas funkcijas ir
kaip ilgalaikės antrinės prevencijos dalį,
siekiant sumažinti pasikartojančio insulto
riziką.

Siekiant kovoti su didėjančiu žmonių,
gyvenančių su ilgalaikiais insulto padariniais,
skaičiumi, reikia veiksmingo sveikatos
priežiūros planavimo ir tinkamų išteklių
paskirstymo visoje Europoje. Visų pirma, turi
būti padidintos galimybės gauti reabilitaciją.
Siekiama ir tikimasi, kad Europos valstybėse
kiekvienas galės gauti ilgalaikę pagalbą,
kurios reikia norint atgauti kuo daugiau
nepriklausomybės. Tyrimai rodo, kad
pacientams po insulto gali būti naudinga
fizinės mankštos ir treniruotės, kurios gali
padidinti fizinį pajėgumą, padėti išvengti
pakartotinių insulto atvejų ir pagerinti
gyvenimo kokybę.

Fizinės, kognityvinės, psichologinės ir
socialinės funkcijos lygis, pasiektas per 3-6
mėnesius reabilitacijos po insulto, yra stipriai
susijęs su ilgalaikiu rezultatu. Fizinis
aktyvumas ir mankšta yra labai
rekomenduojami ir ilgalaikės reabilitacijos
fazėje, siekiant palaikyti funkcijas, įgytas
ankstyvosios reabilitacijos metu, ir kaip
ilgalaikės antrinės prevencijos dalis, siekiant
sumažinti pasikartojančio insulto atvejų riziką.
Taigi reikia sukurti naujas intervencijas, kad
padėtų insultą patyrusiems asmenims
aktyviau gyventi, kad būtų išlaikytas
funkcinis lygis, pasiektas ankstyvosios
reabilitacijos metu.

KONTEKSTAS
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MY WAY projektas finansuojamas „ERASMUS + SPORT“ programos. Jame dalyvauja įvairios
organizacijos (universitetai, reabilitacijos centrai, socialinės pacientų asociacijos, profesionalių
pedagogų grupės) iš Kroatijos, Čekijos, Graikijos, Italijos ir Lietuvos.

MY WAY projekto tikslas yra sukurti, plėtoti, įgyvendinti ir perduoti novatorišką praktiką, susijusią
su pacientų po insulto fizine veikla ir mankšta. Šiems tikslams pasiekti yra svarbi gerosios
patirties ir efektyvių strategijų, skatinančių dalyvauti sporto ir fizinėje veikloje, įtraukiančių ir
motyvuojančių insultą patyrusius pacientus vykdyti fizinę veiklą, keičiant savo gyvenimo būdą ir
palaikant aukštą fizinio aktyvumo, identifikavimas ir analizė.

Gerosios patirties analizė siekė išnagrinėti insultą patyrusių pacientų fizinį aktyvumą
motyvuojančius ir demotyvuojančius veiksnius. Tuo tikslu atlikta mokslinės literatūros apžvalga
bei nagrinėtos valstybėse taikomos praktikos. Vietinis kontekstas yra esminis dalykas, leidžiantis
suprasti bendrą požiūrį į nagrinėjamą problemą bei įvertinti ankstesnes patirtis.

Šis dokumentas yra ataskaitos santrauka. Visą ataskaitą anglų kalba galima rasti projekto
svetainėje https://www.myway-project.org/. Ataskaitoje pateikiami MY WAY projekto tyrėjų atlikto
„Gerosios patirties identifikavimo“ tyrimo rezultatai.

PROJEKTAS IR GEROSIOS PATIRTIES IDENTIFIKAVIMAS
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Kiekvienas projekto partneris atliko gerosios
patirties reabilitacijoje po insulto savo šalyje.
Tuo tikslu tirti pacientų fizinį aktyvumą
motyvuojantys ir demotyvuojantys veiksniai,
atlikta sėkmingos ir nesėkmingos vietos
patirties analizė bei analizuota tarptautinė
mokslinė literatūra. Remiantis skirtingų
Europos valstybių patirtimi, siūlomi
ekonomiški ir pritaikomi sprendimai ilgalaikei
reabilitacijai po insulto.

Geroji patirtis buvo surinkta per tarptautinių
mokslo leidinių literatūros apžvalgą ir
tiesiogiai iš šalių partnerių atliekant lokalius
tyrimus. Gerosios patirties rinkimas ir analizė
buvo atliekami trimis etapais:

1. Tarptautinių mokslo leidinių literatūros
apžvalgos metu buvo atrinkta 13
reabilitacijos pavyzdžių.

2. MY WAY projekto partneriai pagal
pateiktus kriterijus vertino
intervencijas bei pateikė jų privalumus
bei trūkumus.

3. MY WAY projekto partneriai atrinko
bei pateikė reabilitacijos pavyzdžius
savo šalyse.

Pirmajame etape, siekiant identifikuoti gerąją
ilgalaikės fizinės insulto reabilitacijos
praktiką, konsorciumas MY WAY atliko
išsamią literatūros apžvalgą.

Vienintelis naudojamas kriterijus buvo tas,
kad apie konkrečią taikytą intervenciją būtų
galima rasti pakankamai medžiagos anglų
kalba santraukai parengti.

Paieškos strategija mokslinėje literatūroje
buvo sukurta nustatant kai kuriuos paieškos
terminus (insultas +/- šalies ar regiono
pavadinimas + raktinis žodis arba raktinių
žodžių derinys; reabilitacija; fizinis
aktyvumas; mankšta). Buvo rasta 30
reabilitacijos programų, įgyvendintų
išsivysčiusiose pasaulio valstybėse.

Antrajame etape intervencijų skaičius buvo
sumažintas iki 13, remiantis šiais kriterijais:

 Aiški intervencijos vertinimo sistemą,
pageidautina, remiantis kiekybiniais
duomenimis,

 Pateikti pagrindinė informacija apie
intervencijos planą, dizainą, dalyvavusius
asmenis žmones, kliūtis, ribojimus, tvarumą
ir galimybes įgyvendinti,

 Perspektyvumas,
 Apibrėžta nauja idėja ar elementas,

kuris davė teigiamų rezultatų insulto
pacientų fizinio aktyvumo ir mankštų srityje,

 Tyrimo rezultatai lyginti su kontroline
grupe.

Visi MY WAY projekto partneriai užpildė
išsamų klausimyną apie kiekvieną
intervenciją. Rezultatas – 65 užpildyti
klausimynai, paruošti analizei. Iš klausimynų
surinkti atsakymai kartu su aukščiau
pateiktais duomenimis sudarė analizės
pagrindą.

Pagrindiniai kriterijai vertinimui ir analizei
buvo aktualumas, kokybė, efektyvumas ir
tvarumas. Intervencija buvo laikoma aktualia,
kai ji galėjo patenkinti nustatytus
suinteresuotųjų šalių poreikius ir buvo
naudinga minėtoms grupėms.

METODIKA
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Kokybė yra nuolatinis procesų kūrimo ir
palaikymo procesas, vertinant, numatant ir
tenkinant nurodytus ir numanomus poreikius.
Efektyvumas yra galimybė pasiekti norimą
rezultatą. Intervencija laikoma veiksminga,
kai ji yra įvertinta ir galutiniai rezultatai rodo,
kad pasiekė tikslinių rodiklių tikslą. Tvarumas
reiškia bendrą intervencijos ir jos rezultatų
tęstinumą.

Siekiant objektyviai įvertinti intervencijas
sudaryta sistema, o kiekvienam rodikliui
įvertinti skirta 100 galimų taškų. Be to,
išsamus intervencijos tekstų nagrinėjimas ir
atsakymai į nuodugnesnius klausimus buvo
laikomi kiekybiškai neįvertinamų įžvalgų
pagrindu. Kokybinė ir kiekybinė analizė
sudarė galimybę formuluoti išvadas.

Pagrindinis trečiojo etapo tikslas buvo
įvertinti intervencijas naudojamas realiame
gyvenime šalyse partnerėse. Buvo parengta
anketa MY WAY projekto partneriams, skirta
surinkti naujausias intervencijas iš jų pačių
nacionalinio konteksto. Kiekvieno partnerio
buvo paprašyta užpildyti mažiausiai dvi
anketas. Anketos tikslas buvo atskleisti,
kokios iniciatyvos galėtų būti naudingos
kiekvienoje šalyje, siekiant padidinti insulto
pacientų veiksmingą dalyvavimą fizinėje
veikloje. Tikslas buvo nustatyti gerus
pavyzdžius, bet ne pabrėžti valstybių insulto
valdymo sistemos būklę ir lygmenį. Analizės
tikslu buvo sukurta objektyvi vertinimo
sistema, pagrįsta aprašymuose pateiktais
faktais, neatsižvelgiant į intervencijos tipą.
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Literatūros apžvalga
13 pasirinktų mokslinėje literatūros aprašytų
intervencijų apėmė įvairaus pobūdžio
reabilitacijos programas, kurios gali būti
vertinamos kaip gerosios patirties pavyzdžiai,
susiję su fiziniu aktyvumu bei gerinantys
pacientų, patyrusių insultą, sveikatą.

Intervencijų aktualumas buvo atliktas
įvertinus atsakymus į klausimus apie
intervencijos galimybes patenkinti skirtingų
tikslinių grupių poreikius ir jų seką šiuo
atžvilgiu. Apskaičiuojant rezultatus taip pat
buvo atsižvelgta į intervencijų vietą ir laiką.
Atsakymai buvo kiekybiškai įvertinti,
atsižvelgiant į didžiausią galimą 100 balų
skaičių kiekvienoje rodiklio kategorijoje.
Nagrinėtos intervencijos buvo įvertintos labai
gerai.

Keturios iš nagrinėtų intervencijų surinko
daugiau nei 75 balus. Tik viena intervencija
surinko šiek tiek mažiau nei 50 balų.
Aukščiausius balus daugiausia lėmė tai, kad
aprašytos intervencijos buvo gerai
suplanuotos ir labai naujos, 12 iš 13 buvo
paskelbtos po 2016 m. Tik trys intervencijos
buvo vykdomos Europos Sąjungoje. Tai
atskleidžia aukšto lygio mokslinių tyrimų
skirtų pacientų reabilitaciją po insulto
Europoje poreikį.

Kalbant apie kokybę, nagrinėjamos
intervencijos vertintos gana prastai. Tyrimų
dalyvių skaičius 9 atvejais buvo mažesnis
nei 100 (6 intervencijose net mažiau nei 50).
Tik dvejose intervencijose dalyvavo daugiau
nei 300 dalyvių, ir vienoje dalyvavo daugiau
nei 400 dalyvių (n=408). Mažas dalyvių
skaičius mažina intervencijų įrodymų
stiprumą.

Gerai pagrįsti ilgalaikės reabilitacijos po
insulto ir ypač fizinių veiklų naudos įrodymai
leistų daug geriau pabrėžti mankštų svarbą
ne tik pacientams, bet ir gydytojams, kitiems
sveikatos priežiūros specialistams ir
suinteresuotosioms šalims, iš kurių daugelis
vis dar skeptiški ir neįtikinami fizinių veiklų
poveikio efektyvumu. Nedidelė tyrimų
dalyvių grupės suteikia silpną statistinės
analizės pagrindą, ir, dar svarbiau, jų
nepakanka pritraukti realių sprendimų
priėmėjų, kurie gali priimti sprendimus ir
įgyvendinti pokyčius insulto reabilitacijos
struktūroje, dėmesį. Galiausiai, kalbant apie
bendrą nagrinėtų intervencijų trukmę, tik 5 iš
13 tyrimų truko bent tris mėnesius. Tik
vienas jų truko daugiau nei metus (18
mėnesių).

Kalbant apie nagrinėtų intervencijų tvarumą
manoma, jog jis turi reikšmingą sąsają su
aktualumu, kokybe ir efektyvumu. Įdomus
rezultatas tas, kad skirtingų 5 valstybių
vertintojų išvados dėl tų pačių intervencijų
tvarumo buvo labai skirtingos. Rezultatai
rodo, kad kiekviena šalis turi savo insulto
reabilitacijos sąlygas ir yra sunku įgyvendinti

REZULTATAI
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naujas intervencijas didesniu mastu.
Sėkminga intervencija tam tikroje aplinkoje
negarantuoja panašių rezultatų, jei
suinteresuotųjų šalių požiūris skiriasi.
Nepaisant to, vertintojai sutinka, kad
pagrindinės insulto reabilitacijos
intervencijos suinteresuotosios šalys yra
pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai.

Kalbant apie efektyvumą, projekto partneriai
sutarė dėl visų intervencijų. Panašu, kad
požiūris į intervencijų efektyvumą yra daug
vieningesnis nei požiūris į tvarumą.

Galiausiai apibendrinant vertintas
intervencijas galima daryti prielaidą, jog
dauguma intervencijų buvo gerosios patirties
ir šiek tiek nerealių lūkesčių derinys,
teikiantis daugybę pamokų bei įžvalgų
planuojant, kuriant ir vykdant geresnes
reabilitacijos programas ateityje.

Šalių partnerių intervencijų analizė
Iš kiekvieno partnerio buvo surinktos po du
ilgalaikės insulto reabilitacijos intervencijos
pavyzdžius. Analizės tikslais, remiantis
aprašuose pateiktais objektyviais kriterijais,
buvo sukurta vertinimo sistema, kurioje
minimalus balas yra 1, o maksimalus - 3.

Vertinimo kriterijai buvo tyrimo vieta,
tiriamųjų grupės dydis, tyrimo laikotarpis,
fazė, matavimas, į pratimus / fizinę veiklą
orientuoti, pažangūs metodai. Bendras balas
buvo apskaičiuotas susumavus atskirų
kriterijų vertinimus. Ši vertinimo sistema
buvo naudojama nagrinėjant šias
intervencijas, palyginti su kiekvienos šalies
vietos kontekstu (WP3 ataskaita), siekiant
pateikti trumpą kiekvienos šalies partnerės
analizę. Analizės tikslas buvo išryškinti

įdomius ir į ateitį orientuotus kiekvienos
intervencijos elementus ir tiksliai apibrėžti
pamokas, kurių galima pasimokyti iš jų.

Kroatijoje galioja nacionalinės insulto
reabilitacijos gairės, tačiau trūksta ilgalaikio
reabilitacijos plano ir rekomendacijų dėl
ilgalaikio fizinio aktyvumo palaikymo.
Dviejose Kroatijos intervencijose buvo
naudojami individualizuoti metodai, siekiant
sumažinti kliūtis ir šalutinį poveikį bei
padidinti pacientų motyvaciją. Pirmasis
Kroatijos tyrimas parodė, kad individualus
požiūris į kiekvieną insultą patyrusį pacientą,
įvertinant rizikos veiksnius, gretutines ligas,
socialinę ir ekonominę situaciją, amžių ir lytį,
leistų parinkti tinkamiausią reabilitacijos
būdą, užtikrinant ekonominį efektyvumą.
Antrasis Kroatijos tyrimas atskleidė
veidrodžio terapijos efektyvumą gerinant
viršutinės galūnės motorinę funkciją
pacientams, patyrusiems insultą.

Čekijos insulto pacientų reabilitacijos
organizacija pabrėžia, kad reikia daugiau
dėmesio skirti fizinei, sportinei ir kūrybinei
veiklai. Organizacija teikia konsultacijas,
rengia kursus bei aktyvina insulto pacientų
klubus visoje šalyje, tačiau jos veikla yra
tobulintina ir plėstina. Du atlikti tyrimai buvo
susiję su naujų robotinių metodų naudojimu
siekiant pagerinti reabilitacijos rezultatus ir
pacientų motyvaciją. Pirmajame Čekijos
tyrime daroma išvada, kad robotinės
technologijos, užtikrinančios optimalų
pakartotinį spastinių raumenų reabilitacinį
tempimą, gali būti naudojamos kaip tempimo
technikos papildymas ar pakaitalas. Antrame
Čekijos tyrime daroma išvada, kad
naudojant naujus robotinius metodus,
sukurtus per pastarąjį dešimtmetį, galima
pagerinti reabilitacijos rezultatus, nes
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metodai pasirodė naudingi didinant motorinę
veiklą. Be to, pacientai labai teigiamai
vertina robotizuotą gydymą.

Graikijoje reabilitacijos centrai ir savanorius
vienijančios organizacijos remia vietinius
pacientus po insulto, tačiau nacionalinių
insulto reabilitacijos gairių šalyje nėra.
Organizacijos Hellenic Alliance/Action for
Stroke tikslas – informuoti ir šviesti
visuomenę ir sveikatos politikos formuotojus
apie insulto gydymą, siekiant gerinti insulto
pacientų reabilitacijos ir sveikatinimo
paslaugas nacionaliniu lygiu. Dviejų
Graikijos tyrimų tikslas buvo nustatyti
skirtingų intervencijų būdų veiksmingumą
siekiant gerinti reabilitacijos intervencijų
kokybę. Pirmasis Graikijos tyrimas parodė,
kad kaklo izometriniai pratimai pacientams,
sergantiems hemiparetiniu insultu, turintiems
disfaginį sindromą, buvo naudingi, padedant
pacientams pagerinti kaklo slankstelių
judumą ir įveikti rijimo sutrikimus. Antrasis
Graikijos tyrimas atskleidė, kad muzika
pagrįstos mankštos programos teigiamai
veikia insulto pacientų nuotaikos pobūdį, o
sveikimo rodikliai yra geresni, kai
reabilitacijos programą lydi tinkama garso
aplinka.

Italijoje ilgalaikė reabilitacinė pagalba
teikiama dienos reabilitacijos centruose,
kineziterapijos įstaigose ir namuose.
Pirmajame italų tyrime buvo taikyta fizinės
veiklos intervencija patyrusiems insultą bei
įvertintas fizinės veiklos efektyvumas tiek
trumpuoju, tiek ilguoju terapiniu. Antrame
Italijos tyrime nagrinėjamas esminis
klausimas – insulto pacientų reabilitacijos
programų efektyvumas. Panašu, kad
pagrindiniai veiksniai, teigiamai veikiantys tų

intervencijų tvarumą ir platesnį naudojimą,
yra gydytojų, reabilitacijos programoje
dalyvaujančių specialistų ir pacientų
bendradarbiavimas. Taip pat reabilitacijos
programoje specialistų mokymas, tinkama
reabilitacijos įstaigų veikla ir skirtingų
sveikatos priežiūros centrų
bendradarbiavimas. Pagrindiniai aspektai,
neigiamai veikiantys tvarumą ir platesnį
taikymą, yra kliūtys skirtinguose regionuose
gauti lėšas valstybinėje sveikatos priežiūros
sistemoje, kad būtų užtikrintas tinkamas
reabilitacijos programų įgyvendinimas, bei
struktūrizuoto ir organizuoto regioninio
sveikatos priežiūros tinklo trūkumas.

Lietuvoje yra patvirtinta nacionalinė
reabilitacijos programa bei yra prieinamos
nacionalinės insulto reabilitacijos gairės. Abi
lietuviškos intervencijos buvo atliktos
reabilitacijos ligoninėje ir naudojo naujus
metodus, kad padidintų pacientų motyvaciją.
Pirmasis Lietuvos tyrimas atskleidė, kad
kompiuterinės virtualios realybės sistemos
taikymas pagerino insulto pacientų
reabilitacijos rezultatus. Tiksliau, buvo
įrodyta, kad pacientai, daugiau laiko praleidę
virtualios realybės terapijos procedūrose,
išvykdami iš reabilitacijos centro, buvo
gerokai pagerinę savo savarankiškumą.
Antrasis Lietuvos tyrimas parodė, kad po
eisenos treniruočių naudojant naujas
mankštos kompiuterines technologijas
pacientai patiria didesnį eisenos pagerėjimą.
Pažangūs treniruokliai gali iš esmės
pagerinti insultą patyrusių asmenų
reabilitacijos rezultatus.
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Vienas pagrindinių MY WAY projekto konsorciumo tikslų (WP4 ataskaita) buvo nustatyti gerąją
patirtį projekto srityje, tiriant insulto pacientų fizinio aktyvumą motyvuojančius ir
demotyvuojančius veiksnius, remiantis tarptautinės mokslinės literatūros apžvalga bei
analizuojant sėkmingas ir nesėkmingas vietines patirtis, bei siekiant rasti naujus skirtingiems
Europos valstybėms tinkamus ir ekonomiškai prieinamus sprendimus.

Toliau pateikiamos orientacinės strategijos ir iniciatyvos, kuriomis siekiama padidinti dalyvavimą
fizinio krūvio insulto reabilitacijos veikloje ir pagerinti visapusiškos ilgalaikės reabilitacijos po
insulto efektyvumą.
 Siekiant paremti insulto pacientų fizinės veiklos ir ilgalaikės reabilitacijos svarbą, turi būti

sukurta ilgalaikės reabilitacijos programa.
 Siekiant ilgalaikio teigiamo rezultato, požiūris į reabilitaciją po insulto turi būti sisteminis.
 Fizinė veikla insultą patyrusiems asmenims tai gali būti sudėtinga, todėl  būtina stiprinti

insulto pacientų asmeninę motyvaciją dalyvauti reabilitacijos programose.
 Individualūs fiziniai užsiėmimai gali sumažinti reabilitacijos komplikacijas ar šalutinį

poveikį bei išlaikyti pacientų motyvaciją.
 Pacientų ugdymas yra svarbus siekiant užtikrinti reabilitacijos programos laikymąsi ir

veiksmingumą. Siūlomos individualizuotos fizinės veiklos treniruotės, pagrįstos paciento
pageidavimais ir asmeniniais tikslais.

 Ilgalaikė fizine veikla pagrįsta reabilitacija yra sudėtingas procesas, reikalaujantis
tarpdisciplininio požiūrio, siekiant pasiekti maksimalų paciento savarankiškumą ir
maksimalų įmanomą pasitikėjimas savimi. Tam būtinas reabilitacijos specialistų ir įvairių
sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimas.

 Sveikatos priežiūros specialistai daro didelę įtaką reabilitacijos programos rezultatams.
 Siekiant pagerinti ilgalaikių fizine veikla grįstų reabilitacijos intervencijų kokybę, svarbu

atsižvelgti į insulto sunkumą prieš pradedant bet kokią intervenciją. Klinikinėje praktikoje
yra daug įvairių veiksnių, turinčių įtakos kiekvienos intervencijos poveikiui.

 Reabilitacijos intervencijos turi būti saugios, ekonomiškos, lengvai įgyvendinamos ir
besiremiančios įrodymais grįstais metodais.

 Struktūruotas ir organizuotas regioninis sveikatos priežiūros išteklių tinklas, insulto
reabilitacijos projektų sklaida ir ekonominių kliūčių įveikimas gali turėti teigiamą įtaką
naujų fizinio aktyvumo intervencijų pritaikymui.

 Reikia identifikuoti standartinių treniruočių programų kintamuosius (intensyvumą,
dažnumą, trukmę, mankštos tipą). Tai prisideda prie efektyvios insulto reabilitacijos.

 Naujų technologijų ir virtualios realybės metodų naudojimas suteikia galimybę pagerinti
insulto reabilitacijos rezultatus.

IŠVADOS
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Šios rekomendacijos gali padėti organizuoti, planuoti ir valdyti intervencijas, skirtas integruoti
naujas ir/ar patobulintas ilgalaikės insulto reabilitacijos praktikas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad būtina didinti ilgalaikės insulto reabilitacijos prieinamumą.

Taip pat Europoje būtini insulto reabilitacijos moksliniai tyrimai, įtraukiantys tiek pacientus, tiek
pacientų organizacijas.

Skirtingų fizinių veiklų ir formų identifikavimas ir integravimas į praktiką galėtų prisidėti prie
ilgalaikės antrinės prevencijos.

Projekto partneriai tikisi ir linki, jog Europoje kiekvienas insultą patyręs asmuo gautų ilgalaikę
paramą ir palaikymą, kurio reikia siekiant pagerinti savo gyvenimo kokybę.


