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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Е. Илиева, Д. Славова
Катедра по физикална и рехабилитационна медицина
Медицински университет, Пловдив

РЕЗЮМЕ
През последните години нараства интересът към въвеждане на роботизирана терапия и 

други нови технологични решения за подобряване на ефекта от рехабилитацията. Първоначално 
те са използвани главно в неврорехабилитацията, но все повече се разширява сферата им на 
приложение. 

Авторите правят преглед на историческото развитие и разглеждат различните видове нови 
технологии: роботизирани системи, безмоторни устройства, виртуална реалност, сензорни 
технологии, мозъчна стимулация. За подобряване на функционалното състояние се прилагат 
различни видове роботизирани системи (екзоскелет, тип краен ефектор, електронно-механичен 
крайник, с различна степен на контрол от страна на пациента). Сензорни технологии се използват 
с цел диагностика, мониторинг, провеждане на лечение. 

Разглеждат се предимствата и недостатъците за постигане на целите на рехабилитацията, 
както и доказателствата за техните ефекти и ефективност. Роботизираните системи 
осигуряват по-голяма повторяемост на движенията (активни, активни подпомогнати и пасивни), 
дават възможност за точна количествена оценка на състоянието и резултатите от лечението, 
обикновено са комбинирани с виртуални методи за стимулиране на участието и мотивацията 
на пациента, осигуряват регулярна обратна връзка. Като цяло повишават интензивността 
на рехабилитацията, при добра поносимост от страна на пациента. Сензорните технологии 
позволяват поетапно обучение и корекция на извършваните движения на базата на обратната 
връзка, както и осъществяване и на телерехабилитация, която все по-широко навлиза в другите 
държави за задоволяване нарастващите нужди на населението. Използването на компютърни 
системи, създаващи интерактивна и динамична виртуална реалност, е нова опция, която на 
базата на мултисензорна активация създава условия за преодоляване на двигателния дефицит. 

За постигане на оптимално функционално възстановяване в най-кратки срокове е необходимо 
правилно съчетаване на конвенционалните средства за рехабилитация и внимателно подбиране 
на протоколите за роботизирана такава като част от индивидуално изготвената терапевтична 
програма при пациентите.

NEW TECHNOLOGIES IN REHABILITATION 

E. Ilieva, D. Slavova
Department of Physical and Rehabilitation Medicine
Medical University, Plovdiv

ABSTRACT
In recent years, there has been growing interest in the introduction of robotic therapy and other 

new technological solutions for enhancement of the effect of rehabilitation. Initially they were used in 
neurorehabilitation mostly, but their scope of application has been increasingly expanding. 

The authors make a review of the historical development and discuss the various kinds of new 
technologies: robotic systems, non-motorized devices, virtual reality, sensor technologies and brain 
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stimulation. Different kinds of robotic systems are applied for improvement of the functional condition 
(exoskeleton, end-effector type, electronic-mechanical limb with a different degree of control by the 
patient). Sensor technologies are employed for diagnosis, monitoring and treatment.  

The advantages and disadvantages of achieving the goals of rehabilitation are reviewed, as well as 
the evidence of their effects and efficiency. Robotic systems ensure greater repetitiveness of movements 
(active, active assisted and passive), enable precise quantity assessment of the condition and the results 
of treatment; they are usually combined with virtual methods of stimulation of the patient’s participation 
and motivation and ensure regular feedback. As a whole, they increase the intensity of rehabilitation with 
good tolerability on the part of the patient. Sensor technologies allow for a stage by stage training and 
correction of the movements performed on the basis of feedback, as well as delivery of telerehabilitation 
which has been used more and more in other countries to satisfy the growing needs of the population. The 
employment of computer systems generating an interactive and dynamic virtual reality is a new option 
which based on multisensory activation creates conditions for overcoming movement deficits. 

In order to achieve an optimum functional recovery within the shortest time, it is necessary to ensure 
proper combination of conventional rehabilitation means and careful selection of the protocols of robotic 
rehabilitation, as part of the individually elaborated therapeutic programs for patients.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НЕРВНО-МуСКуЛНАТА 
ЕЛЕКТРОФОНАТОРНА СТИМуЛАЦИЯ (NMEPS) И НЕРВНО-МуСКуЛНАТА 
ЕЛЕКТРОАРТИКуЛАТОРНА СТИМуЛАЦИЯ (NMEAS) ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИ С ЛАРИНГЕАЛНА ПАРАЛИЗА.
 

Г. Мръцкова 
Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора, Катедра „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“

РЕЗЮМЕ
През последните десетилетия много автори отбелязват увеличаване броя на болните, 

страдащи от заболявания, свързани с хипотония на ларинкса. Възстановяването на гласовите 
функции при тези пациенти е бавен и продължителен процес, който е свързан с промяна в 
социалните и икономическите условия на живот.

Целта на настоящата статия е да представи терапевтичните възможности на 
нервно-мускулната електрофонаторна стимулация (NMEPS) и нервно-мускулната електро-
артикулаторна стимулация (NMEAS), проведени с апарат VocaStim и предимствата, които тя 
притежава пред класическите методи, съчетавайки едновременно контролирани от пациента 
електростимулиращи импулси с фониаторни и вербални функционални упражнения. 

Терапевтичните процедури се предхождат от електродиагностика за първоначално 
определяне степента на увреда и последващо проследяване процеса на възстановяване чрез 
определяне коефициента на приспособимост (АСС) и променливите параметри за стимулиращите 
токове, при директна ларингоскопия за NMEPS методика.

Терапевтичният сеанс се реализира в два етапа: т.нар. подгряване с галваничен ток и реална 
NMEPS и NMEAS стимулация. Селективната стимулация на увредения мускул се осъществява 
без да се засягат антагонистите или съседните здрави мускули. Предизвиква се чрез бутон за 
ръчно управление. Лечението се провежда курсово – 15–20 процедури на курс.

Терапията с NMEPS и NMEAS е нова и ефективна възможност за рехабилитация и 
функционално възстановяване при пареза на ларинкса, дисфагия, дисфазия, дизартрия и други 
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периферни и централни парези в областта на ларинкса и лицето.
Ключови думи: ларингеална дисфункция, нервно-мускулна електрофонаторна стимулация 

(NMEPS), нервно-мускулна електроартикулаторна стимулация (NMEAS)

NEuROMuSCuLAR ELECTROPHONATORy STIMuLATION NMEPS AND 
ELECTROARTICuLATORy AND NEuROMuSCuLAR STIMuLATION NMEAS 

THERAPEuTIC CAPACITy FOR PATIENTS WITH LARyNGEAL DISORDERS  
TREATMENT AND REHABILITATION

G. Mratskova 
Trakia University, Faculty of Medicine – Stara Zagora, Department of Medical Rehabilitation and 
Occupational Therapy, Physical Medicine and Sport

ABSTRACT
In recent decades, many authors have indicated an increasing number of patients suffering from 

diseases associated with hypotension of the larynx. The functional recovery of voice features in these 
patients is a slow and continuous process associated with changes in social and economic living conditions. 

The purpose of this article is to present the therapeutic efficacy of the neuromuscular electrophonatory 
stimulation (NMEPS) and electroarticulatory and neuromuscular stimulation (NMEAS) conducted 
with VocaStim and the advantages it offers, compared to traditional methods of electrostimulation, by 
simultaneously combining electrical stimulation pulses controlled by patient with vocal and verbal 
functional exercises.

The therapeutic procedures are preceded by electro diagnosis for initial damage degree determination 
and follow-up tracking of the recovery process through determination of the coefficient of accommodation 
(ACC) and variable parameters of the stimulating current in direct laryngoscopy for NMEPS methodology.

The therapeutic session is conducted in two stages: the so called preheating with galvanic current 
and real NMEPS and NMEAS stimulation. The selective stimulation of the damaged muscle is made 
without affecting the antagonists or adjacent healthy muscle. The stimulation is manually controlled by 
button. The treatment is conducted in courses of 15–20 procedures per course.

The therapy with NMEPS and NMEAS is a new and effective opportunity for rehabilitation and 
functional recovery in laryngeal paralysis, dysphagia, dysphasia, dysarthria etc. peripheral and central 
paresis in the larynx and face area. 

Keywords: Laryngeal disorders, neuromuscular electrophonatory stimulation (NMEPS), 
electroarticulatory and neuromuscular stimulation (NMEAS)
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ПСИХОСОМАТИЧНА И СОМАТОПСИХИЧНА ЗАВИСИМОСТ В ПРАКТИКАТА НА 
ФИЗИКАЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Е. Заякова1, С. Шопова1, Е. Милушев2

1Невропсихологичен кабинет ДКБ МБАЛНП „Св. Наум“ЕАД, София
2Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към Клиника по нервни болести за 
лечение на болката и неврорехабилитация МБАЛНП „Св. Наум“

РЕЗЮМЕ
Психосоматичната медицина е интердисциплинарно направление, чийто обект на изследване 

са психосоматичните заболявания, дефинирани като соматични болести, имащи психологична 
основа. Този тип заболявания отразяват взаимовръзката психика – тяло. Най-общо възникването 
и развитието на психосоматичните разстройства се обяснява като резултат от неразрешени 
психични конфликти, които чрез механизма на конверзията намират частично решение в сомата, 
като се проявяват чрез телесно заболяване. Налице са реални телесни болести, които обаче 
вместо органичен причинител имат психологична основа. 

Психосоматичните разстройства са резултат на взаимодействието между стреса, 
характеровите особености на личността и нейната соматична конструкция. В началото на 30-
те години се създава т. нар. свещена седморка на психосоматичните заболявания, която включва 
хипертонична болест, язва на дванадесетопръстника, язвен колит, диабет, бронхиална астма, 
невродермит и тиреотоксикоза. Днес този списък е разширен със заболявания като затлъстяване, 
исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, онкологични заболявания и др. 

Настоящата презентация поставя акцент на психогенната болка, свързана с изживяване 
на непрекъснат, тежък и разстройващ индивида дискомфорт, най-често в областите на 
главата или гърба, който не може да се обясни с физиологичен процес или телесно заболяване 
и е свързан с емоционални или психосоциални проблеми, достатъчни, за да се заключи, че са в 
основата на едно соматоформно разстройство.

„Неправилно е да се лекуват очите без главата,
главата без тялото, също така, тялото без душата“ 

Сократ

PSyCHOSOMATIC AND SOMATOPSyHIC DEPENDENCE IN THE PRACTICE 
OF PHySICAL AND REHABILITATION MEDICINE 

E. Zayakova1, S. Shopova1, E. Milushev2

1Neuropsycological Department, University Hospital „St. Naum“, Sofia
2Neurological Clinic for Treatment of Pain and Neurorehabilitation, University Hospital „St. Naum“, 
Sofia

„It is incorrect to cure the eyes without the head,
the head without the body, and the body without the soul“

Socrates

ABSTRACT
The Psychosomatic medicine is the interdisciplinary field that explores psychosomatic diseases defined 

as somatic diseases based on psychological causes. This type of diseases shows the interrelationship 
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between mind and body. The occurrence and development of psychosomatic diseases is explained as 
a result of unresolved psychic conflicts, which through the conversion mechanism have partly found 
solution in the soma by forming a somatic disorder. We can see real somatic diseases that have a psychic 
base instead of an organic causer. 

The psychosomatic disorders are a result of the interaction between stress and the character 
peculiarities and somatic structure of the individual. At the beginning of the 30s of the 20th century “the 
holy seven” of psychosomatic disorders was created. It includes hypertension, duodenal ulcer, ulcerative 
colitis, diabetes, bronchial asthma, neurodermatitis and thyrotoxicosis. Today this list is extended with 
diseases, such as obesity, ischemic heart disease, cerebrovascular disease, oncologic diseases, etc.

This article focuses on psychogenic pain connected with discomfort that is permanent, severe 
and disturbing to the individual, most often in the areas of the head and the back. This pain cannot be 
explained with a physiological or organic disorder and is connected with emotional or psychosocial 
problems that are the basis of a somatoform disorder.

ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА И 
БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

И. Такева
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, УБ „Лозенец“, София

РЕЗЮМЕ
Цел: Целта на това изследване е да се проследи ефектът на физическата активност върху 

качеството на живот след чернодробна или бъбречна трансплантация.
Материал и метод: Изследвани са 32-ма пациенти на средна възраст 42,4 ± 10,4 години, 

8 (25%) от тях претърпели трансплантация на черен дроб, а 24 (75%) – трансплантация на 
бъбрек. Разпределението по пол е 8 (25%) жени и 24 (75%) мъже.

Приложени са алгоритми за ранна рехабилитация след операцията и програми за двигателна 
активност в амбулаторни условия. Качеството на живот е оценено с RAND 36-Item Health 
Survey на 3-ти и 6-ти месец след трансплантацията. Като потенциално свързани фактори са 
проследени възраст, пол, семейно положение, професионална заeтост, физическа активност, 
функционален капацитет и умора.

Резултати: На 3-ти и 6-и месец, след успешна трансплантация, приложена специализирана 
ранна рехабилитация и редовна двигателна активност, качеството на живот се увеличава 
статистически значимо (P<0,001). 

Дискусия: Успешните чернодробна или бъбречна трансплантация, в съчетание с приложени 
специализирани рехабилитационни програми, рано инициирани, индивидуализирани и специфично 
ориентирани, водят до повишаване качеството на живот, изразено в по-добро общо състояние 
и физическа издръжливост. Физикалната терапия е важен психологически инструмент при 
пациентите след трансплантация. Има отношение и към ранното им социализиране.

Ключови думи: качество на живот, физическа активност, бъбречна и чернодробна 
трансплантация
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ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to investigate the effects of physical activity on the quality of life 

after a liver or kidney transplantation.
Materials and method: We examined 32 patients of average age 42,4 ± 10,4 years. 8 (25%) of them 

underwent a liver transplantation, and 24 (75%) – a kidney transplantation. The gender distribution was 
8 (25%) women and 24 (75%) men.

Attached are algorithms for early rehabilitation after operation and exercise programs in ambulatory 
conditions. The quality of life was assessed with a RAND 36-Item Health Survey 3 and 6 months after 
transplantation. Potentially related factors such as age, sex, marital status, professional engagement, 
physical activity, functional capacity and fatigue were also assessed.

Results: 3 and 6 months after a successful transplantation and implemented specialized 
rehabilitation program, there was a statistically significant improvement in the quality of life 
(P<0,001). 

Discussion: Successful liver or kidney transplantations combined with early-initiated, individualized 
and specifically targeted specialized rehabilitation programs lead to improvement in the quality of 
life manifested in better general condition and physical endurance. Physical therapy is an important 
psychological tool in patients after transplantation. It is also relevant to early socialization.

Keywords: quality of life, physical activity, liver and kidney transplantation


