
2. Pirmasis pratimas 
kartojamas 
užmerktomis 
akimis. 

1. Atsisėdus atmerktomis 
akimis, lėtai 
sukiojama galva į 
šonus horizontalioje 
plokštumoje, atidžiai 
žiūrint, pratimas pamažu 
greitinamas. 
Kartojama 4 _ 6 kartus. 

3. Atsisėdus atmerktomis 
akimis, lėtai keliama 
galva į viršų, paskui 
lenkiama žemyn, 
atidžiai žiūrint, 
pratimas pamažu 
greitinamas. 
Kartojama 4 _ 6 kartus.

4. Pratimas 
kartojamas 
užmerktomis 
akimis. 

5. Atsisėdus atmerktomis 
akimis, galva, pasukta 
45° kampu į kairę, lėtai 
keliama į viršų, paskui 
lenkiama žemyn, atidžiai 
žiūrint, pratimas pamažu 
greitinamas. 
Kartojama 4 _ 6 kartus. 

6. Pratimas 
kartojamas 
užmerktomis 
akimis.
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esant periferiniam vertigo 
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Mes siūlome JAV Klyvlendo fondo klinikų (angl. , Cleveland Clinic Foundation) pratimų rinkinį (adaptuota pagal      
M.A. Hamid, Vestibular Rehabilitation, 1992).

Atsiradus galvos svaidimui, fizinius pratimus būtina pradėti taikyti kuo anksščiau, juos reguliariai kartoto keletą kartų per 

dieną ir tęsti ne trumpiau kaip 4 _ 6 savaites. Judesiai pradžioje gali būti paprasti, vėliau sudėtingesni. Kiekvieną pratimą 

atlikti patogiai atsisėdus, pilnai padėjus pėdas ant grindų (geriau _ basomis, kad gerai būtų jaučiamas pagrindas po 
kojomis), gerai apšviestoje patalpoje. Judesys pradedamas lėtai, aktyviai žiūrint viso pratimo metu. Kiekvienas judesys 

pradedamas lėtai ir palaipsniui greitinamas tiek, kiek pacientas gali. Kartojamas keletą kartų. Tas pats judesys atliekamas 

ir atsimerkus, ir užsimerkus. Pagerėjus judesių kokybei, turi pagerėti judesių atlikimo greitis ir laikas. Jeigu teisingai 

atliekami pratimai, pirmąją savaitę po pratimų gali jaustis nežymus savijautos pablogėjimas, atrodo, tarsi svaigimas 

sustiprėjo, tačiau tai tik rodo, kad pacientas sąžiningai ir uoliai atlieka pratimus. Pacientą būtina užtikrinti, kad po 

pirmosios savaitės tokie pojūčiai išnyks. Kadangi paprastai po keleto savaičių pasiekiamas ryškus teigiamas efektas, 

būtina pacientą įtikinti tęsti pratimus bent 4 _ 6 savaites.

Siūlomas toks pratimų kompleksas:



7. Atsisėdus atmerktomis 
akimis, galva, pasukta 
45° kampu į dešinę, 
lėtai keliama į viršų, 
paskui lenkiama 
žemyn, atidžiai žiūrint, 
pratimas pamažu 
greitinamas. 
Kartojama 4 _ 6 kartus. 

10. Kaip ir devintasis pratimas, tik 
atliekamas ant nelygaus pagrindo 
(pvz., padėjus pagalvėlių, porolono 
kilimėlių ar pan.). 

8. Pratimas 
kartojamas 
užmerktomis 
akimis. 

Apibendrinimas
1. Kuo anksčiau pradėti taikyti aktyvią vestibulinę funkciją atkuriančią reabilitaciją.

2. Fizinės vestibulinės funkcijos reabilitacijos pratimus atlikti reguliariai, mažiausiai 4 _ 6 savaites.

3. Vaistus, slopinančius pusiausvyros analizatoriaus funkciją, vartoti tik esant ypač išreikštiems vegetaciniams 
simptomams ir tik keletą dienų.

4. Kuo anksčiau pradėti gydymą tais medikamentais, kurie skatina vestibulinio aparato funkcijos normalizavimąsi. 
Gydymą reikia tęsti pakankamai ilgai, t.y. bent 2 - 3 mėnesius, o išliekant įvairaus lygio svaigimui ar pusiausvyros 
sutrikimui ir ilgiau. 

Hamid M. Medical Otology and Neurology. A Clinical Guide to Auditory and Vestibular Disorders. Thieme Medical Publishers 2006: 94-101.

9. Eiti 10 _ 15 žingsnių atmerktomis 
akimis, paskui _ užmerktomis akimis 
nejudinant galvos. Po to eiti 10 _ 15 
žingsnių pakėlus galvą ir 10 _ 15 žingsnių 
_ nuleidus galvą. Pacientą, kuris atlieka 
šiuos pratimus, reikia stebėti, kad jis 
nenukristų ir nesusižeistų. 




