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Световъртежът е неприятно усещане 
за въртене на собственото тяло в 
пространството или на въртене на 
околните предмети, а замайването 
най-често се описва от пациентите като 
чувство на нестабилност, олюляване 
и шемет. Обикновено се съпровожда 
с неприятни психо-вегетативни усе-
ща ния, като гадене, повръщане, пре-
бледняване, изпотяване, чувство на 
страх и др. Причините за появата им 
са разнообразни.
Често световъртежът и/или замайва-
нето са симптоми на редица невро-
логични заболявания, по-голя-
мата част от които са свързани със 
заболяване на вестибуларния апарат. 
Вестибуларната система е уникален 
сетивен орган и тъй като е най-стария 
във филогенетично отношение не 
съществуват директни методи за 

изследването й. За да се постави 
точна диагноза и да се установи 
пър во причината за све то въртежа 
и/или замайването е необходим 
обстоен неврологичен, ото логичен и 
отоневрологичен статус, включващ 
изследвания със специа лизирана 
апаратура.
В хода на лечение на вестибуларните 
нарушения, наред с прилагане на 
адекватно медикаментозно лечение, 
положителен резултат имат и съот-
ветната физиотерапетвична реха би-
ли тация и ЛФК (лечебна физическа 
култура). Вестибуларната тренировка 
помага в адаптацията на човека и 
неговия вестибуларен апарат към 
изменения на положението на тялото 
в пространството, намалява дис ком-
фортните усещания от наличието 
на световъртеж и/или замаяност, 
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подобрява поддържането на равно-
весието и снижава риска от падане.
Упражненията за вестибуларна трени-
ровка могат да бъдат класифицирани 
в две групи:

1) Вестибуларни упражнения, подпо-
магащи вестибуларната адаптация и 
компенсация

2) Репозициониращи проце дури, при-
ла гани от специалист, при добро-
качествен пароксизмален пози-
ционен световъртеж (BPPV).

Лекуващият Ви лекар ще пре-
поръча съобразно с Вашето съ-
стояние упражненията и после-
дователността им на включване 
във вестибулар ната тренировка.

Изпълнявайте комплекса от упраж-
нения 2 пъти дневно, като всяко 

упражнение повтаряте от 5 до 10 пъти 
с отворени очи. Правете почивка 
от 1-2 минути между всяка серия 
упражнения.
Започнете изпълнението на упраж-
ненията бавно и постепенно с 
времето увеличавайте скоростта на 
изпълнение.
В случай на поява на световъртеж 
и/или замайване и дискомфорт, 
спрете изпълнението и фиксирайте 
погледа върху неподвижен предмет. 
След отзвучаване на симптомите 
продължете изпълнението.
Не се отказвайте, нормално е упраж-
ненията да предизвикат пристъп 
на световъртеж и/или замайване, 
които с тренировката постепенно ще 
изчезнат.

Седнете удобно на стол. Без 
да променяте положението на 
тялото и главата, премествайте 
погледа нагоре и надолу.

Главата напред. Без да про ме-
няте положението на тялото 
и главата, премествайте по-
гледа наляво и надясно.

Главата в позиция напред. 
Плавно накланяйте главата 
напред и назад.

Първа група 
упражнения, които 

може да изпълнявате 
в домашни условия 

ежедневно
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Главата в позиция напред. Плавно накланяйте главата към раменете 

Главата в позиция напред. 
Плавно завъртайте главата до 
поглеждане през едното рамо, 
наклонете главата надолу, за-
вър тете до поглеждане през 
другото рамо.

Главата в позиция напред, 
ръцети на коленете. Бавно 
повдигайте и спускайте ра-
ме нете, като се стараете 
максимално да приберете 
гръдния кош.

Главата в позиция напред, ръцете на коленете.
Извивайте едновременно главата и горната част на тялото в едната и 
другата посоки, без за отлепвате краката от пода.

Втора 
специализирана 

група упражнения 
по преценка 

на Вашия 
отоневролог

Главата в позиция напред. 
Фиксирайте погледа върху 
предмет, който държите 
пред себе си с опъната ръка 
на височината на очите. 
Придвижвайте ръката към 
тялото си до пълно свиване на 
лакътя и обратно отдалечете, 
без да изпускате предмета от 
погледа си.

Главата в позиция напред. 
Фиксирайте погледа върху 
пред мет, който държите 
пред себе неподвижно на 
височината на очите. Плавно 
завъртайте главата от ляво 
на дясно и обратно, като през 
цялото време не изпускате 
предмета от погледа си.

Главата в позиция напред, 
ръцете на коленете. Бавно се 
наведете напред, стремейки 
се да достигнете пода, 
задръжте в това положение 
докато преброите до 5 и 
бавно се върнете в изходна 
позиция.

наляво и надясно.1•4
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Главата в позиция напред, 
ръцете на коленете. Изпра-
вете се, задръжте в това 
положение докато преброите 
до 5 и отново седнете.

Изправете се и застанете 
с отворени очи в ъгъла на 
стаята, без тялото ви да 
докосва стените. Повдигайте 
се на пръсти и задържайте 
докато преброите до 5. 
Същото упражнение напра-
вете и със затворени очи.

Застанете изправени върху 
възглавницата с лице към 
стената. Протегнете ръцете, 
така че да се опрете с дланите 
на стената и разтворете 
краката на ширината на 
раменете. Бавно свийте ръ-
цете и приближете тялото 
към стената, без да свивате 
коленете. Бавно избутайте 
тялото в изходно положение. 
Изпълнете упражнението и 
със затворени очи.

Вземете дунапренова или 
друга мека възглавница с 
дебелина около 20 см. По-
ставете я на пода в ъгъла на 
стаята и застанете върху нея 
с прибрани стъпала, без да 
опирате тялото в стените. 
Затворете очи, пребройте 
до 5 и отново отворете очи-
те. Постепенно при всяко 
следващо изпълнение се стре-
мете да увеличавате времето 
на стоеж със затворени очи.

Отново застанете изправени 
върху възглавницата в ъгъла 
на стаята, без да докосвате 
стените, с глава напред и 
отворени очи. Повдигнете се 
на пръсти, пребройте до 5 и 
отново се върнете в изходно 
положение. Постепенно при 
всяко следващо изпълнение 
се стремете да увеличавате 
времето на стоеж на пръсти.

Легнете по гръб с ръце, отпуснати до тялото и от ворени очи. 
Изправете се до седнало положение. Фик сирайте пред мет пред 
погледа си и пребройте до 5, след което отново се върнете в легнало 
положение.

Консултирайте се с Вашия лекар при провеждане на 
вестибуларната тренировка и не забравяйте, че за 
да постигнете добро възстановяване е необходимо 
правилно изпълнение на посочените упражнения, воля 

и постоянство.
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Вестибуларната тренировка помага в адаптацията на 
човека и неговия вестибуларен апарат към изменения 
на положението на тялото в пространството, намалява 
дискомфортните усещания от наличието на световъртеж 
и/или замаяност, подобрява поддържането на равно-
весието и снижава риска от падане.

Консултирайте се с Вашия лекар при провеждане на 
вестибуларната тренировка.

Търговско представителство EGIS Pharmaceuticals благодари на
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