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Müasir təbabətdə dərman müalicəsindən başqa fiziki amillərlə və tibbi bərpa texnologiyaları ilə 

müalicələr cox aktual və mütləqdir. Müxtəlif daxili xəstəliklərdə fizioterapiyanın və reabilitasiya 

tədbirlərinin əhəmiyyəti böyükdür. Bu məqalədə müxtəlif daxili xəstəliklərdə tətbiq olunan müasir 

fizioterapevtik və reabilitasiya məqsədi ilə istifadə olunan müalicə komplekslərinin tətbiqinin 

əhəmiyyəti göstərilmişdir.  
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Müasir dövrdə sağlam  və praktiki  sağlam insanların sağlamlığının qorunması 

və möhkəmləndrilməsi səhiyyənin prioritet məsələlərinə çevrilmişdir. Bunun 

nəticəsində yeni bir istiqamət yaranmışdır – bərpa təbabəti, bu da xəstələrin 

müalicəsinə və əlillərin reabilitasiyasına, həmçinin xəstəliklərin profilaktikasına və 

sağlamlıq mədəniyyətinə yönəlmişdir. 

Müalicəvi fiziki amillərin istifadəsinin vacib istiqamətlərindən biri 

reabilitasiyadır, yəni tibbi reabilitasiya sistemində onların tətbiqi. Tibbi reabilitasiya – 

travma və xəstəliklər nəticəsində pozulmuş funksiyalarının bərpa və 

kompensasiyasına, xəstəliyin residiv və profilaktikasına, əmək fəaliyyəti və 

özünəxidmət vərdişlərinin inkişafına yönəlmiş tibbi bioloji tədbirlər sistemi adlanır 

[1,2]. 

Reabilitasiyanın əsas məqsədi – reabilitasiya olunanın ictimai və ailə həyatında 

maksimum iştiraketmə imkanı, onun sosial və ekonomik cəhətdən asılı olmamağıdır. 

Tibbi reabilitasiya xəstəliyin kəskin dövründən başlanır və xəstəlik, travmatik 

zədələnmələr nəticəsində fiziki, psixi və peşə pozulmalarının aradan götrülməsinə 

qədər davam edir. Tibbi reabilitasiyanın xüsusi xassələri – xəstəliyin fəsadlarına təsir, 

kompensator mexanizmlərin mobilizasiyası, gələcəyə istiqamətlənmə, reabilitasiya 

prosesində xəstənin fəal iştirakı, intensivlik və kompressivlik, məşqedici üsulların 

istifadəsi, son nəticənin alınmasına müsbət motivasiya – xəstənin və ya əlilin məişət 



və sosial inteqrasiyasıdır. Reabilitasiyanın effektivliyi, müəyyən prinsiplərə riayət 

edilməsindən və fasiləsiz aparılmasından asılıdır. 

Tibbi (tibbi sosial) reabilitasiyanın əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Reabilitasiyanın erkən başlanması; 

2. Reabilitasiya proqramının işlənilməsinə fərdi yanaşma. Reabilitasiya tədbirlərinin 

seçimi zamanı xəstənin fərdi xüsusiyyətləri, xəstəliyin gedişatının xüsusiyyətləri 

və təqdim olunmuş reabilitasiya proqramına mümkün olan reaksiyaların, 

orqanizmin pozulmuş funksiyalarının spesifikasının nəzərə alınması vacib hesab 

olunur;  

3. Reabilitasiyanın fərdi proqramının təşkil olunmasına kompleks yanaşma. 

Reabilitasiya proqramına reabilitasiya tibbi vasitələrini daxil edən tibb 

işçilərindən başqa, həm də sosioloq, psixoloq, pedaqoq, hüquqşünaslar və sosial 

sığorta təşkilatı nümayəndələrinin iştirakı; 

4. Reabilitasiyanın fərdi proqramının təşkili məsələlərinin həllində, pasiyentlərin 

mərhələdən mərhələyə keçidi, əmək qabiliyyətinin bərpasının dərəcə və vaxtının 

təyini, peşəyə yenidən yiyələnməsi məsələlərində koollegiallıq; 

5. Reabilitasiyanın fasiləsizliyi və tamamlığı. Stasionar şəraitində başlanmış 

reabilitasiya tətbirləri mümkün olan maksimal nəticəyə qədər davam 

etdirilməlidir; 

6. Reabilitasiyanın mərhələləli keçidi. Xəstənin vəziyyəti haqqında, aparılmış 

reabilitasiya tədbirləri haqqında, xəstənin onlara olan reaksiya və digər vacib 

məlumatlar haqqında informasiyanın mərhələli keçidi vacibdir; 

7. Xəstələrin reabilitasiyasının kollektivdə aparılması; 

8. Əmək qabiliyyətinin bərpası və fəal ictimai yararlı fəaliyyətə qayıdış; 

9. Hər bir ehtiyac duyana reabilitasiyanın mümkünlüyü. Bu da, reabilitasiyanın  

bütün təşkilatı formalarının sadə, başa düşülən və qənaətcil olduqda mümükün 

olur. 

10. Reabilitasiya xidmətinin xəstəliyin struktur dəyişkənliyinə asan uyğunlaşması 

[3,4]. 

 



 

 

Xəstə və əlillərin reabilitasiyasında fizioterapevtik üsulların tətbiqi. 

Kompleks reabilitasiyada müxtəlif müalicəvi üsul və vəsaitlər çox geniş istifadə 

olunur. Daha çox reabilitasiya tətbirləri kompleksində müalicəvi bədən tərbiyyəsi, 

iynərefleks terapiyası, psixoterapiya, əmək terapiyası tətbiq olunur [4,5]. 

Xəstə və əlillərin reabilitasiyasında fiziki üsullarla müalicə və kurort terapiyası 

xüsusi yer tutur. Fizioterapriya və reabilitasiyanın qarşılıqlı əlaqəsi o dərəcədə 

mühümdür ki, çox müəlliflər reabilitasyanı fiziki təbabətin yekun mərhələsi hesab 

edirlər. Hər halda xəstələrin reabilitasiya konsepsiyası sosial gigiyena, psixologiya, 

pedaqogika, sosiologiya və digər fənlərin əsas müddəaları ilə əlavə olunan fiziki 

təbabətin ideyalarından irəli gəlməlidir. Müalicəvi fiziki amillərin tibbi 

reabilitasiyada  geniş və fəal istifadəsinə dair çox mühüm əsaslar mövcuddur [2,4,6]. 

Reabilitasiya məqsədi ilə istifadə olunan fizioterapevtik üsulların tətbiqinə dair 

əsaslar bunlardır: 

1. Orqanizm – bütöv (inteqrativ) sistemdir. Buna əsaslanaraq, reabilitasiyanın 

elementləri aşağıdakılardan ibarətdir: a) orqanizmin sanogenetik mexanizmlərinin 

inkişafına və adaptasiyiyasına qabil olan reabilitasiya olan insan; b) sanogenez 

kompensasiya və uyğunlaşma proseslərini fəallaşdırmağa qabil olan reabilitasiya  

tətbirləri. 

Sistem təşkiledici amil reabilitasiyaya ehtiyacı olan xəstə və əlil hesab olunur. Bu 

müddəalar çərçivəsində aydın görünür ki, maksimal reabilitasiya nəticəsi əldə 

etmək üçün, artıq dərəcədə sistem xüsusiyyətli vasitələrin istifadəsi 

məqsədəuyğundur. Fiziki amillər məhz bu növ vasitələrə aiddir. Müasir 

təsəvvürlərə görə fiziki amillərin orqanizmə təsiri əsasını, çoxsaylı kompanentli 

şərti və qeyri şərti reflekslər təşkil edən, sistem uyğunlaşma reaksiyalarından 

ibarətdir. Buna da əsas pozulmuş funksiyaların bərpası, humoral və digər 

mexanizmləri daxil edən  mürəkkəb reflektor akt sayılır [7]. 

2. Reabilitasiyanın teoretik əsası sanogenez nəzəriyyəsidir. Sanogenetik 

mexanizmlərin əsası orqanizmin tez bir zamanda pataloji proses və travma 



nəticəsində əmələ gəlmiş, dəyişikliklərə uyğunlaşmadan və pozulmuş 

funksiyaların bərpasından ibarətdir. Kompensasiyadan başqa uyğunlaşmanı təmin 

edən sanogenetik mexanizmlərə həm də restitusiya, regenerasiya və immunitet 

aiddir. Bu prsoseslərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində, orqanizmin funksiyalarının 

bərpası və mühitə adaptasiyası əldə olunur, biososial funksiyaların yerinə 

yetrilməsinə şərait yaradılır. Məhz buna görə də, reabilitasiya tədbirləri əsas 

sanogenetik mexanizmlərin stimulyasiyasına, onların daha da adekvat və intensiv 

inkişafına yönəlməlidir. 

Fiziki amillər sanogenetik mexanizmlərin artıq dərəcədə stimulyasiyasına qabil 

olub, uyğunlaşma effektini təmin edirlər. Bu təsir çox sayda dəyişilmiş və təbii 

(kurort) fiziki amillərə məxsusdur və onların tibbi reabilitasiyasının müxtəlif 

mərhələlərində fəal istifadəsini əsaslandırır [4,8]. 

3. Tibbi reabilitasiyanın əsas prinsipləri orqanizmin funksiyalarını kompensasiya 

imkanlarının təyini və onların adekvat stimulyasiyasından ibarətdir. 

Kompensator-uyğunlaşma proseslərini stimulyasiya edən müalicəvi vasitələr 

arasında, fiziki amillər önəmli yer tutur. Onlar tərəfdən əmələ gələn reaksiyalar 

müxtəlif olur. Kompensator-uyğunlaşma proseslərini stimulyasiyası impuls 

cərəyanlarının, yüksək tezlikli elektroterapevtik amillərin, ultrasəs, fiziki 

məşğələlər, su-müalicə proseduralarının tətbiqi zamanı daha çox baş verir. 

4. Xəstə və əlillərin reabilitasiyasında, onların sinir-psixi statusu çox böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu, bir tərəfdən insanın reabilitasiya prosesinə münasibətini 

təyin edir, digər tərəfdən patoloji və sanogenetik reaksiyaların gedişatına təsir 

göstərir [7]. 

Məhz buna görə reabilitasiya tədbirləri kompleksində mərkəzi sinir sisteminin 

bərpasına, reabilitasiya olunanın psixikasına təsirə, onun iradəsinin 

xüsusiyyətlərinə çox böyük diqqət yetirmək vacibdir. Həmçinin çox ciddi diqqət, 

xəstənin öz istəyinə, sosial əlaqələrin  və pozulmuş funksiyaların  bərpasında, fəal 

iştirakına yetirilməlidir. 

Fizioterapiyanın tətbiqi bu məsələlərin həllində çox məqsədə uyğundur.  

Fizioterapevtik amillər oyanma və tormozlanma proseslərində tarazlıq yaradır, 



fəallaşdirir, onların hərəkətlərini, orqanizmin ümumi tonusunu artırır, yorğunluğu 

aradan götürür və psixikaya müsbət təsir göstərir. Müalicəvi fiziki amillərin orqan və 

sistemlərə fəal təsiri (əsasən də dayaq-hərəkət aparatına, sinir sisteminə və qan 

dövranına), onların funksional fəallığını artırmaq, pozulmuş funksiyaların bərpası və 

həmçinin orqanizmin müqavimət gücünü artırmaq qabiliyyəti də böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Fiziki amillərin reabilitasiya məqsədi ilə tətbiqinin əsaslandrılması, fiziki 

müalicəvi amillərə xas olan və onları digər reabilitasiya və terapevtik vasitələrdən 

fərqləndirən, üstün cəhətləri və xüsusiyyətləri ilə təyin olunur. Bunlardan ən əsasları 

təsirin universallığı və polipotentliyi, fizioloji olmağı, allergik və toksiki olmaması, 

uzunmüddətli təsirin saxlanılmasının, digər reabilitasiya müalicəvi üsullarla labüd 

müştərəkliyini, məşqedici effektinin mövcudluğunu qeyd etmək olar. 

Müalicəvi fiziki amillərin üstünlüyünün xəstə və əlillərin reabilitasiyasında 

müsbət nəticəli realizasiyası məqsədi ilə, bir sıra ümumi prinsiplərə riayyət etmək 

vacibdir [1,2,4,7]: 

1. Fizioterapiya ümumi reabilitasiya proqramına və vacib olan reabilitasiya 

prinsiplərinə uyğun ciddi şəkildə təşkil olunmalıdır. Reabilitasiya məqsədilə 

fizioterapiyanın təşkili üçün ən çox praktiki əhəmiyyəti sadalanan reabilitasiya 

prinsipləri kəsb edir: a) reabilitasiya tədbirlərinin erkən başlanğıcı; b) xəstəliyin 

başlanğıcından sonuna qədər mərhələli müalicə; v) bütün mərhələlərdə fasiləsiz 

müalicə və ardıcıl ötürülmə; q) reabilitasiya tədbirlərinin komplekslik 

xüsusiyyəti; d) xəstənin reabilitasiya potensialını, şəxsi xüsusiyyətlərini nəzərə 

almaqla, bərpa tədbirlərinin fərdliliyi; 

2. Fizioterapiya xəstənin funksional imkanlarına, onun kompensator-uyğunlaşma 

proseslərinin inkişaf dərəcəsinə, xəstəliyin klinikasına və sonda davamlı 

nəticəsinə adekvat uyğun olmalıdır. Məlumdur ki, bu növ fizioterapiyanın təyini 

üçün, fiziki amillərin müalicə-proflaktik məqsədi ilə istifadəsinə yanaşma lazımı 

qədər deyil. Funksional fizioterapiyaya yönəlmiş yeni funksional testlərin və 

qiymətləndirilimə sınaqlarının işlənməsi vacibdir. Müalicəvi fiziki amillərin  



tətbiqi  reabilitasiya  rejimini nəzərə almalıdır (müalicəvi-qoruyucu, müalicəvi-

fəallaşdırıcı, müalicəvi-məşqedici); 

3. Xəstələrin reabilitasiyasında müalicəvi fiziki amillərin istifadəsi  əsasən kompleks  

şəklində olmalıdır. Kompleks fizioterapiyası nəinki patoloji proseslə mübarizəyə 

və sanogenetik mexanizmlərin stimulyasıyasına istiqamətləndrilməlidir, həm də 

bütövlükdə şəxsin, onun sosial vəziyyətinin, psixikasının, əmək qabiliyyətinin 

reabilitasiyasına yönəlməlidir; 

4. Xəstə və əlillərin reabilitasiyası ilə məşqul olan həkim-fizioterapevtlər daim fiziki 

amillərin istifadəsinin mərhələli ötürücülüyünü nəzər dairəsində saxlamalıdırlar. 

Bunu həm fiziki amillərə xas olan uzun müddətli təsiretmə xüsusiyyəti, həm də  

digər reabilitasiya vasitələrə təsiri tələb edir. Bu da çox az reabilitasiya 

potensialına malik olan və zəifləmiş kompensator imkanları olan xəstələrin 

reabilitasiyasında nəzərə alınmalıdır; 

5. Reabilitasiya fizioterapiyası müalicə bərpa tədbirlərinin fərdliliyini tələb edir. 

Reabilitasiya proqramının yerinə yetirilməsinə psixoloji hazırlığı, kompensator 

imkanları və patoloji statusun fərdi xüsusiyyətləri ilə konkret insanın 

reabilitasiyası mümkündür. Həm də reabilitasiya zamanı xəstənin yaşı, yanaşı 

xəstəlikləri, fiziki amillərə fərdi həssaslığı və keçiriciliyi haqqında məlumatın 

olmağı da vacibdir; 

6. Reabilitasiyada fiziki amillərin tətbiqi mərhələliyi, patoloji prosesin dinamikasını 

və reabilitasiya potensialının kinetikasını nəzərə almaqla, fasiləsiz və dinamik 

xarakterli olmalıdır. Əks tədbirdə fizioterapevtik kompleks orqanizmin 

vəziyyətinə qeyri-adekvat olur, bu da dərhal reabilitasiya prosesinə mənfi təsir 

göstərir; 

7. Reabilitasiya tədbirlərinin  aparılmasına mane olan səbəblərlə mübarizədə fəal 

fiziki amillər istifadə olunmalıdır. Söhbət əsasən patoloji vəziyyətlərdən və 

xəstəliklərdən gedir: pinevmoniya, orqanizmin allergizasiyası, osteoporoz və s. 

Beləliklə fiziki amillər xəstə və əlillərin reabilitasiyasında lazımi yer tutmalıdır. 

Nəinki xəstəliyin və əlilliyin xüsusiyyəti, həm də xəstənin reabilitasiya potensialı və 



ümumiyyətlə reabilitasiyanın və fizoterapiyanın prinsipləri nəzərə alınsa, fiziki 

amillərin reabilitasiyada tətbiqi daha effektli olar. 

Fizioterapiyada deontologiya prinsipləri. Tibb personalı və xəstələr arasında 

qarşılıqlı əlaqələr prinsipləri, deontoloji nöqteyi nəzərdən bütün ixtisas həkimləri 

üçün eynidir. Bütün həkimlər psixoproflaktika və psixoterapiya elementləri ilə tanış 

olmalı və hər xəstə üçün rahatlıq, özünə güvənlilik mənbəyi olmalıdır [1,2,4,8]. 

Fizioterapiya şöbəsində müalicə alan xəstələr üçün qoruyucu rejimin və müalicə 

prosesinin lazımı səviyyədə aparılması üçün əlverişli şəraitin yaranması çox vacib 

amildir. Artıq xəstənin şöbəyə daxil olduqda, onu dərhal lazımi şərait əhatə etməlidir: 

sakitlik, təmizlik, proseduradan öncə rahat şərait və sonra dincəlmək imkanı, 

həmçinin mümkün olan mənfi amillərin aradan götürülməsi. 

Xəstənin həkim-fizioterapevtlə ilk görüşü də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə ki, həkimdən artıq dərəcədə həssaslıq və diqqət tələb olunur. Hər kəskin 

deyilmiş sözün, xəstənin tələsik müayinəsi, həmçinin həkimin çox qapalı olması da 

xəstəyə mənfi təsir göstərə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, digər həkim tərəfindən 

təyin olunmuş müalicənin kobud şəkildə dəyişilməsinə yol verilməməlidir. Bu nəinki 

həkimin avtoritetini endirir, həm də fizioterapevtik müalicəyə dair xəstədə inamsızlıq 

yaradır. Xəstənin xəstəliyinə dair təyin olunan fiziki amillər haqqında həkim 

tərəfindən xəbərdar olmağının böyük əhəmiyyəti var. Müalicəyə sakitləşdirici 

elementlər daxil edilməlidir, xəstə təyin olumuş müalicə proseduraları haqqında 

xəbərdar olunmalıdır və onların effektiv olduğuna inanmalıdır. 

Tibb personalının xəstə ilə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı onlar üçün çox önəmli olan 

«söz» böyük əhəmiyyət kəsb edir. İ.P.Pavlova görə, söz müalicə edər, söz həm də 

«yaralaya» bilər. Belə ki, sözlə həkim xəstənin emosional vəziyyətinə təsir göstərə 

bilər. Həkimin sözü xəstənin öz xəstəliyinə olan münasibətə və ümumiyyətlə 

xəstəliyin bütün gedişatına təsir göstərmiş olur. Fizioterapevtik proseduraların 

psixoproflaktika ilə bacarıqla əlaqə yaradılmasının çox önəmli olduğu mövcuddur 

[4]. 

Fizioterapevtik proseduraların düzgün seçimi və aparılması, çox vacib və önəmli 

amildir və həmçinin tibb bacısının işinin keyfiyyəti, müalicənin effektivliyini təmin 



edir. Fizioterapevtik şöbələrdə elmi əsaslandırılmış stereotip işlənilməlidir ki, bu da 

şərti reflektor əlaqələrin yaranmasını təmin etməlidir. 

Optimal şərait o zaman yaranır ki, prosedur eyni kabinada, eyni vaxtda, eyni 

tibb bacısı tərəfindən və xəstənin rahat vəziyyətində aparılır. Proseduralardan sonra 

xəstənin dincəlməyi çox önəmlidir. Xəstənin ilk gəlişindən tibb bacısı onu prosedur 

zamanı mümkün olan hissiyatlar və sonrakı mümkün reaksiyalar haqqında xəbərdar 

etməlidir. Bu məsələ ultrabənövşəyi şüalarla müalicə zamanı çox vacibdir. 

Həkim-fizioterapevt ambulator və stasionar xəstələrin xəstəlik tarixi ilə mütləq 

tanış olmalıdır və xəstələrin bu sənədi olmadıqda qəbul etməməlidir. Xəstəxana və 

poliklinkalarda fizioterapevtik müalicə həkim-fizioterapevt tərəfindən təyin 

olunmalıdır və digər həkimin təyinatı çox taktiki formada dəyişilə bilər. 

Fizioterapiyanın əsas məqsədlərindən biri müxtəlif xəstəliklərdə ağrıkəsici təsir 

əldə etməkdir. Bu fiziki üsullara orqanizmin qeyri-spesifik reaksiyası deməkdir. Hər 

hansı bir fiziki üsulun müsbət və mənfi tərəfləri olduğu kimi, əks göstərişləri də var. 

Xəstəyə optimal fiziki üsulun seçimi çox məsuliyyətli işdir. Xəstənin bu zaman həm 

yaşı, həm ümumi vəziyyəti, həm fərdi xüsusiyyətləri (vitiliqo, törəmə və s) nəzərə 

alınmalıdır. 

Deontologiya məsələlərində həkim-fizioterapevtin öz ixtisası üzrə bilik 

səviyyəsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Həkimlərə olan ən vacib deontoloji tələb 

mütamadi olaraq elmi biliklərin artırılması və vərdişlərin təkmilləşməsidir. Həkim- 

fizioterapevt ondan asılı olan  hər bir şeyi etməlidir ki, fizioterapiya üzrə müasir bilik 

səviyyəsinə nail olsun. Praktikada tətbiq olunan hər yeni müasir fizioterapevtik üsul 

həkim fizioterapevt və tibb bacısının böyük diqqətini tələb edir. 

Həkimlərin fizioterapiya üzrə bilik səviyyələrinin artırılması, ali tibb 

müəssisələrində bu fənn üzrə təhsilin təkmilləşməsi ilə əlaqədardır. 

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutlarında həkimlərin təkmilləşdirmə 

kurslarının keçməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Deontalogiyanın fizioterapiyada 

tətbiqi, fizioterapevtik köməyin səviyyəsinin və keyfiyyətinin artmasına səbəb 

olacaq. 
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Резюме 

 

Физические факторы и реабилитационные комплексы в лечении 

внутренних болезней 

 

Мамедова Н.Ю. 

 

Азербайджанский Государственный институт усовершенствования врачей им. 

А.Алиева, кафедра терапии (с курсом физиотерапии и восстановительной 

медицины), Баку, Азербайджан 
 

В современной медицине, кроме лекарственного лечение, физические факторы и технологии 

восстановительной медицины являются актуальными и обязательными. В терапии 

внутренних заболеваний физиотерапия и реабилитационные комплексы имеют важное 

место. В настоящей работе представлены современные физиотерапевтические методы 

лечения внутренних заболеваний и значение реабилитационных комплексов.  

Ключевые слова: физические факторы, медицинская реабилитация, технологии 

восстановительной медицины и их применения.  
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In modern medicine, in addition to drug treatment, physical factors and technologies of 

rehabilitation medicine are valid and binding. In the treatment of internal diseases physiotherapy, 

rehabilitation complexes have an important place. In this paper presented modern physiotherapy 

methods of treatment of internal diseases and the importance of rehabilitation complexes. 

Keywords: physical factors, medical rehabilitation, rehabilitation medicine technologies and its 

usage. 
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