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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ • НА ПІДСТАВІ ДОСВІДУ

У наш час Войта�діагностику і Войта�тера�

пію широко застосовують у Європі разом з

іншими методами, а в деяких країнах вони

становлять основу медичної реабілітації ді�

тей з патологією нервової системи й опорно�

рухового апарату.

В Українському медичному центрі реабілі�

тації дітей з органічним ураженням нервової

системи МОЗ України (директор центру –

В.Ю. Мартинюк) цей метод діагностики і лі�

кування моторних порушень у дітей застосо�

вують з 1996 року. Українські фахівці прой�

шли базову підготовку в Німеччині на базі

Мюнхенського кіндерцентру (директор –

професор Хубертус фон Фосс) безпосередньо

у засновника методу професора В. Войти. 

Про принципи і можливості кінезіологіч�

ної діагностики за Войтою розповіла дитячий
невролог вищої категорії, фахівець з ВойтаC
діагностики Віра Миколаївна Здвижкова.

– Кому показана ВойтаCдіагностика? Чим
вона відрізняється від звичайного неврологічC
ного обстеження дитини?

– Нейрокінезіоло�

гія за Войтою дає змо�

гу діагностувати по�

рушений руховий

розвиток дитини з

періоду новонарод�

женості, ще до появи

видимої неврологіч�

ної симптоматики,

яку виявляють під

час класичного нев�

рологічного обсте�

ження. Войта�діагностика показана дітям

першого року життя з підозрою на відхи�

лення у фізичному розвитку. Протипока�

зань немає, за винятком дітей з дисплазією

кульшових суглобів, у яких перевіряють не

всі реакції на положення. 

Діагностику проводять не лише на основі

пасивного спостереження, а й з використан�

ням спеціальних провокаційних проб. Оці�

нюють постуральну активність (спонтанну

моторику і фізіологічні механізми випрям�

лення тіла), постуральну реактивність (реак�

ції на зміни положення тіла у просторі – ла�

гереакції, lagereactionen за Войтою), а також

динаміку редукції примітивних рефлексів

новонароджених. 

Фізіологічний моторний розвиток дити�

ни – це зовнішній прояв складного проце�

су дозрівання центральної нервової систе�

ми (ЦНС), мета якого – досягнення добре

контрольованої рухової активності, спря�

мованої на подолання сили тяжіння і вер�

тикалізацію тіла. Згідно з концепцією

В. Войти ранній онтогенез дитини першого

року життя поділяється на чотири тримес�

три стосовно формування механізмів вер�

тикалізації і локомоції. Кожному з тримес�

трів відповідає свій сенсомоторний, психіч�

ний, передмовленнєвий і емоційний па�

терн, який допускає генетично зумовлені

часові варіанти відхилень від норми у межах

2�3 тижнів.

Лагереакції – це стандартизований метод

оцінки постуральної реактивності, в основі

якого лежить рефлекторна рухова відповідь

на зміни положення тіла у просторі. Кожно�

му з чотирьох триместрів першого року жит�

тя відповідають певні зразки нормальних

лагереакцій.

Під час діагностики застосовують сім лаге�

реакцій за Войтою.

1. Реакція при підтягуванні (тракції) (мо�

дифікована і стандартизована Vojta).

2. Ландау�реакція (Landau, 1923; модифі�

кована і стандартизована Vojta).

3. Реакція підвішування під пахви (акси�

лярна).

4. Реакція перекидання на бік за Войтою

(Vojta, 1967/69).

5. Горизонтальна реакція бокового підві�

шування за Collis/Vojta (Collis, 1954; модифі�

кована і стандартизована Vojta).

6. Вертикальна реакція підвішування за

Peiper і Isbert (Peiper і Isbert, 1927; модифіко�

вана і стандартизована Vojta).

7. Вертикальна реакція підвішування за

Collis (Collis, 1954; модифікована і стандар�

тизована Vojta).

Лагереакції дають змогу досить точно

встановити, на якому етапі поступального

онтогенезу знаходиться дитина і чи є у неї

затримка неврологічного розвитку. Патоло�

гічні зразки лагереакцій указують на наяв�

ність центральних координаційних пору�

шень (ЦКП). ЦКП – це неадекватна оброб�

ка мультиаферентних подразників у ЦНС, у

тому числі порушена здатність ЦНС присто�

совуватися до змін положення тіла (поруше�

на постуральна реактивність). 

– Яке значення мають результати ВойтаC
діагностики під час вибору подальшої тактики
ведення пацієнта?

– Протягом першого року життя ЦКП мо�

жуть зникнути спонтанно або сформувати

синдромокомплекс дитячого церебрального

паралічу (ДЦП). 

Виділяють п’ять ступенів тяжкості ЦКП: 

1 – усі реакції нормальні (фізіологічні);

2 – найлегший (1�3 патологічні лагереак�

ції);

3 – легкий (4�5 патологічних лагереакцій);

4 – середньої тяжкості (6�7 патологічних

лагереакцій);

5 – тяжкий (7 патологічних лагереакцій +

виражене порушення м’язового тонусу).

Чим вищим є ступінь тяжкості ЦКП, тим

менша ймовірність спонтанної нормалізації

моторного розвитку дитини і тим вищий ри�

зик формування ДЦП. Таким чином, резуль�

тати Войта�діагностики дають змогу виявити

дітей з високим ризиком формування ДЦП і

своєчасно надати їм допомогу, зокрема у ви�

гляді Войта�терапії. 

У нашому центрі Войта�терапію застосо�

вують переважно у немовлят з тяжкими і се�

редньої тяжкості ЦКП. Особливу групу ста�

новлять діти з в’ялими акушерськими паре�

зами і паралічами. Пацієнти цих двох катего�

рій можуть отримати найбільшу користь від

своєчасно розпочатого лікування. Опти�

мальний термін для початку Войта�терапії –

до п’ятимісячного віку, коли ще не сформу�

вався синдромокомплекс ДЦП і відсутні вто�

ринні ускладнення з боку опорно�рухового

апарату.

За 15 років роботи за методикою Войти у

нашому центрі обстежено понад 1300 дітей

першого року життя. З них у 385 (28%) вияв�

лено тяжкі ЦКП і своєчасно розпочата Вой�

та�терапія. 

Результати діагностики фіксують на спе�

ціальному стандартному бланку (Войта�

карта), що дає змогу в динаміці об’єктивно

оцінювати ефективність терапії на підставі

редукції патологічних критеріїв. 

– Якими є клінічні результати впровадження
діагностики і терапії за Войтою на базі центру?

– За 15 років у центрі за методикою Войти

проліковано понад 1500 дітей різного віку, у

тому числі 859 з ДЦП, 552 з преперинаталь�

ними ураженнями нервової системи і 90 ді�

тей з акушерськими паралічами. З 859 паці�

єнтів з ДЦП у 719 на тлі Войта�терапії досяг�

нуто значного покращення в моториці, що

супроводжувалося набуттям нових рухових

навичок. З 552 дітей, які мали преперина�

тальні ураження нервової системи, у 177 пов�

ністю відновилися рухові функції. З 90 дітей,

які мали акушерські паралічі, у 18 відмічало�

ся повне відновлення функції руки, а у 63 –

значна позитивна динаміка.

ЛікарCфізіотерапевт вищої категорії, фахіC
вець з ВойтаCтерапії Катерина Едуардівна
Тараканова більш докладно висвітлила пи�

тання терапії за Войтою.

– У чому полягає принцип терапії за ВойC
тою? Якими є його переваги і відмінності від інC
ших методик реабілітації?

– На практиці

Войта�терапія – це

комплекс індивіду�

ально підібраних те�

рапевтом вправ, які

мають регулярно і

протягом тривалого

часу виконувати з ди�

тиною її батьки в до�

машніх умовах. Роз�

різняють два ком�

плекси вправ: у поло�

женні дитини на животі (комплекс рефлек�

торного повзання) і на спині й боках (ком�

плекси рефлекторного повороту). Рефлек�

торна м’язова відповідь (рефлекс�локомоція)

є штучною, її досягають лише у певних поло�

женнях тіла за одночасного натискання на

рефлексогенні зони. В. Войта описав десять

таких зон на тілі, руках і ногах. Їх подразнен�

ня викликає зразки рухів. Комбінацією різ�

них зон, чергуванням натискання і розтяг�

нення досягають активації обох рефлексів

локомоції. Мають значення оптимальний

кут згинання кінцівок і прийоми опору (на�

приклад, терапевт гальмує поворот голови

під час рефлекторного повзання, за рахунок

чого досягається ізометричне скорочення

близько розташованої мускулатури). Войта�

терапія передбачає багато варіацій для підбо�

ру індивідуальної програми вправ згідно з

поставленими цілями лікування. 

Основне завдання методики – форму�

вання рухових навичок, що відповідають

віку дитини. У разі регулярного повторен�

ня вправ за принципом часової та просто�

рової сумації окремі рухові елементи нако�

пичуються в ЦНС, формуються нові реф�

лекторні дуги замість утрачених або не

сформованих унаслідок патології нервової

або опорно�рухової системи. Активне вог�

нище збудження в головному мозку, що ви�

никає під час вправ, «витісняє» патологічні

рухові моделі, якщо вони вже встигли

сформуватися. Штучно сформовані й зак�

ріплені нові рефлекси стають основою для

послідовного набуття дитиною правильних

рухових навичок відповідно до вікових пе�

ріодів розвитку. 

Важливою перевагою Войта�терапії є

нормалізація м’язового тонусу. Якщо він був

підвищений, то знижується, якщо був зниже�

ний, то підвищується, а нормальний тонус не

змінюється. Звідси й різноманіття показань

до проведення терапії. Це і стани з патологіч�

но підвищеним тонусом, загрозою формуван�

ня ДЦП, і в’ялі парези, і паралічі, наприклад

акушерський параліч. Під час проведення

Войта�терапії, окрім м’язів тулуба і кінцівок,

у роботу включаються окорухові, жувальні,

ковтальні, мімічні м’язи, а також дихальна

мускулатура, внаслідок чого спостерігаються

додаткові позитивні ефекти. Наприклад, у ді�

тей з ДЦП, які отримують Войта�терапію,

рідше розвивається косоокість. Діти, які зна�

ходяться на зондовому годуванні, швидше

навчаються ковтати їжу. Покращується фун�

кція респіраторної системи, відпадає необхід�

ність в аспірації бронхіального секрету. 

Войта�терапія позитивно впливає не лише

на рухову сферу, а й на психіку, сенсорну і ве�

гетативну системи організму. Після сеансу

Войта�терапії у дитини, як правило, покра�

щується настрій, у немовлят відмічається

комплекс пожвавлення. Спочатку цей ефект

спостерігається протягом декількох хвилин

після сеансу, а потім він зберігається довше,

аж до наступного заняття. 

У багатьох випадках раннього початку

Войта�терапії відпадає необхідність в опера�

тивному лікуванні. Наприклад, за наявності

тугорухомості у суглобах Войта�терапія запобі�

гає формуванню контрактур. Войта�терапія є

альтернативою хірургічному лікуванню у дітей

з периферичними акушерськими паралічами. 

– Якими є показання і протипоказання до
проведення ВойтаCтерапії?

– Виділяють абсолютні й відносні пока�

зання. До абсолютних відносяться середньої

тяжкості й тяжкі центральні координаційні

порушення (ступінь тяжкості порушень і не�

обхідність терапії визначають під час Войта�

діагностики), асиметричні легкі ЦКП (гемі�

синдроми), сформований церебральний па�

раліч (за винятком гіперкінетичної форми;

на гіперкінези Войта�терапія не впливає),

м’язова кривошия, периферичні парези і па�

ралічі (наприклад, при Spina bifida, ураженні

нервових сплетінь, акушерському паралічі),

вроджені міопатії, синдром поперечного ура�

ження спинного мозку, артрогрипоз. 

Відносні показання: затримка статокіне�

тичного розвитку, синдром Дауна й інші ге�

нетичні синдроми, у клініці яких мають міс�

це рухові порушення, порушення постави

(сколіоз та ін.), функціональні порушення у

суглобах (дисплазія кульшових суглобів,

клишоногість), проблеми з функціями ков�

тання, жування, дихання.

Протипоказання: захворювання, що вик�

лючають фізичні навантаження (наприклад,

патологія серцево�судинної системи, гемо�

філія, патологія кісткової тканини зі знижен�

ням міцності кісток), захворювання шкіри з

великими ділянками висипу, 10 днів після

будь�якого щеплення, гостре соматичне за�

хворювання, температура тіла вище за 38°С.

На відміну від більшості методик реабілітації

при температурі тіла близько 38°С сеанс

Войта�терапії можна проводити. 

– Чи існують обмеження щодо віку пацієнC
тів, термінів терапії?

– Вікових обмежень для проведення

Войта�терапії немає, однак найкращих ре�

зультатів достягають у дітей першого року

життя, оскільки в цей період нервова система

дитини ще досить пластична для цілеспря�

мованого формування рухових стереотипів.

Мінімальний вік початку терапії у моїй

практиці – два тижні від народження.

Кінезіологічна діагностика і терапія за методом Войти 
у комплексній реабілітації дітей 

з органічним ураженням нервової системи
Подібно до більшості методик реабілітації принципи Войта$діагностики і Войта$терапії були відкриті емпірично,
а згодом обґрунтовані науково. Чеський невролог Вацлав Войта у 1950$ті роки виділив у дітей першого року життя сім
реакцій, пов’язаних з положенням тіла у просторі, і сформулював на їх основі діагностичну концепцію, яка не лише
робить можливою діагностику церебральних рухових пошкоджень, починаючи з періоду новонародженості, раніше,
ніж вони проявляться клінічно, а й дає змогу досить точно прогнозувати подальший розвиток дитини. 
Також В. Войта вперше описав у немовлят основні рефлекторні моделі локомоції (пересування вперед) – рефлекторне
повзання та рефлекторний поворот – і визначив, що ці рефлекси лежать в основі управління тілом у цілому, його
вертикалізації (випрямлення) і поступального руху, тому можуть бути використані для цілеспрямованого формування
рухових навичок, які відповідають віку дитини.
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Войта�терапію треба застосовувати при�

наймні протягом одного року. Тільки якщо

за цей період при правильному виконанні

вправ не відбулося позитивних зрушень,

можна говорити про неефективність методу

в цієї дитини. Максимальна тривалість тера�

пії, яку зафіксували у нашому центрі, – 7 ро�

ків, середня – близько 3 років. 

– З чого ви розпочинаєте роботу з дитиною і
батьками після прийняття рішення про застосуC
вання ВойтаCтерапії? 

– Початок Войта�терапії виглядає так.

Батьки приходять до нас з дитиною, маючи

на руках електрокардіограму і висновок педі�

атра про те, що з боку серцево�судинної

системи у дитини немає протипоказань до

фізичних навантажень. Залежно від віку ди�

тини та її діагнозу приймається рішення про

проведення Войта�діагностики для уточнен�

ня ймовірності формування ДЦП і прогно�

зування ефективності Войта�терапії. Також

необхідно провести електроенцефалографію

для оцінки епілептиформної  активності го�

ловного мозку. Епілептичні припадки не є

протипоказанням до проведення Войта�

терапії, але рішення щодо призначення,

припинення або продовження терапії прий�

мається з урахуванням їхньої частоти і спів�

відношення користь/ризик у кожної дитини. 

На першій консультації Войта�терапевт за

результатами оцінки рівня розвитку дитини

підбирає одну вправу, яка спрямована на до�

сягнення найближчої реабілітаційної мети.

Наприклад, у дитини, яка не тримає голови,

первинною метою є формування саме цієї на�

вички. Вправа має бути оптимальною як для

дитини (вона її добре переносить і демонс�

трує необхідну рефлекторну відповідь), так і

для батьків (вони здатні самостійно викону�

вати з дитиною цю вправу, причому викону�

вати її правильно). У присутності Войта�тера�

певта батьки відпрацьовують навик виконан�

ня вправи на ляльці, а потім демонструють

його у дитини. Лише за умови доброго засво�

єння навику терапевт рекомендує цю вправу

для повторення вдома. На повторних кон�

сультаціях терапевт знову контролює пра�

вильність виконання вправи, за необхідності

виправляє помилки або підбирає нову вправу. 

– Якими є умови для проведення ВойтаCтеC
рапії в домашніх умовах? Наскільки важко
навчити батьків займатися з дитиною?

– Плюси методики – мінімум умов для

проведення занять і відсутність спеціального

обладнання. Єдиний інструмент терапії – ру�

ки терапевта і батьків. Однак далеко не всі

батьки здатні адекватно сприйняти методику

і займатися з дитиною, керуючись нашими

рекомендаціями. Войта�терапія має сенс і

приносить користь лише у разі правильного

виконання маніпуляцій. Під час виконання

кожної вправи у дитини має з’явитися строго

визначена м’язова відповідь, яку необхідно

навчитися «вловлювати». 

Є й інші труднощі й обмеження. Войта�

терапія – це інтенсивний тренувальний

вплив на організм у цілому. У вправах Войта�

терапії одночасно задіяні всі групи м’язів,

незважаючи на те що терапевтичний акцент

робиться на одній з них. Необхідно ретельно

відслідковувати реакцію дитини на наванта�

ження, щоб запобігти виснаженню. Важливе

значення має режим дня (годування, сон).

У голодної дитини або якщо вона не відпочи�

ла реакція на вправи може бути ослабленою

або й зовсім не виникати. У цьому випадку

вправи не принесуть користі. Тривалість сну

й апетит одночасно є індикаторами толеран�

тності до навантаження у дітей першого року

життя. У перші два тижні Войта�терапії, коли

триває підбір вправ і навантаження, ми реко�

мендуємо батькам по можливості утриматися

від будь�яких нововведень, наприклад пере�

ходу на нову харчову суміш, введення при�

корму, щоб можна було прослідкувати реак�

цію дитини на терапію «у чистому вигляді».

За принципом тренувального впливу для

отримання терапевтичного ефекту наванта�

ження весь час треба утримувати на макси�

мальному рівні, який дитина може переноси�

ти. Зниження відповіді на вправи за відсут�

ності ознак перевантаження свідчить про те,

що дитина, навпаки, недовантажена і необ�

хідно підвищити інтенсивність занять.

Інколи батькам здається, що дитина зас�

воює нові рухові навички самостійно, у міру

росту. Ми погоджуємося з ними, але переко�

нуємо їх у тому, що досягнуті успіхи все�таки

є результатом цілеспрямованої роботи і що

терапію необхідно продовжувати, для того

щоб стимулювати дитину до освоєння на�

ступних сходинок розвитку.

Дозування навантаження треба розгляну�

ти докладніше, оскільки за Войта�терапії йо�

го строго регламентують. У дітей 3�5�місяч�

ного віку кожна вправа виконується 10�15 с;

кількість повторень протягом доби – 3�4.

У місячного немовляти тривалість однієї

вправи – 5 с, але кількість повторень біль�

ша – 5�6 на добу. Кількість вправ для однієї

дитини – 2�4. Тривалість одного сеансу тера�

пії разом з обов’язковими паузами між впра�

вами зазвичай не перевищує 30 хв для дітей

першого року життя.

Через коротку тривалість сеансів терапії

неспеціалісти часто скептично сприймають

цей метод. Людям важко зрозуміти, як впра�

ви, що виконуються всього кілька секунд,

можуть вплинути на розвиток дитини. Іноді

батьки самостійно починають нарощувати

навантаження, чого не можна робити без

консультації з Войта�терапевтом. 

Один із принципів Войта�терапії – симет�

рія. Кожна вправа завжди виконується для

обох сторін тіла, навіть якщо порушення, яке

є мішенню терапії, однобічне.

Окремим моментом Войта�терапії є те,

що діти молодшого віку під час виконання

вправ майже завжди кричать. Всупереч по�

ширеним хибним переконанням крик не є

реакцією на біль. Вправи, що виконуються

правильно, не викликають у дитини боліс�

них відчуттів. Крик зумовлений двома при�

чинами: вимушеним фіксованим положен�

ням тіла, у якому дитина не бажає знаходи�

тися у цей час (здорові діти також протесту�

ють у разі обмеження їхніх рухів), і подолан�

ням підвищеного м’язового тонусу. Однак

ми завжди пояснюємо батькам, що під час

домашніх сеансів Войта�терапії необхідно

розрізняти крик як звичайну протестну ре�

акцію і крик від болю, який миттєво сигна�

лізує про неправильне виконання вправи. 

– За якими критеріями ви оцінюєте ефекC
тивність терапії?

– При проведенні Войта�діагностики в

динаміці терапія вважається ефективною,

якщо зменшується кількість патологічних

моментів у лагереакціях або кількість пато�

логічних реакцій. Більш зрозумілим для

батьків і оточення дитини критерієм ефек�

тивності є набуття нею нових рухових нави�

чок. Наприклад, дитина не вміла тримати

голову, а через три місяці занять за Войтою

почала це робити, ще через півроку навчи�

лася перевертатися. Нова мета – повзання.

Таким чином, кількість вправ і повторень

має переходити у якість – засвоєння нових

сходинок розвитку. Ще раз варто підкрес�

лити, що для запобігання розчаруванням

перед батьками необхідно ставити най�

ближчу мету, досягнувши якої, вони з дити�

ною зможуть рухатися далі. 

За адекватного сприйняття методики бать�

ками у нашій практиці не було жодного ви�

падку, коли Войта�терапія не викликала хоча

б мінімальної позитивної динаміки. У дітей з

тяжкими формами церебрального паралічу

від Войта�терапії не варто очікувати резуль�

татів у вигляді повної редукції неврологічно�

го дефіциту, але зниження м’язового тонусу і

збільшення рухомості суглобів полегшує до�

гляд за дитиною�інвалідом, а тренувальний

вплив на респіраторну систему зменшує час�

тоту бронхітів і пневмоній, які часто розвива�

ються у малорухливих пацієнтів.

– Як ВойтаCтерапію поєднують з іншими
методиками реабілітації, які застосовують у
центрі?

– У класичному варіанті Войта�терапію

потрібно застосовувати ізольовано і можна

поєднувати лише з плаванням. На етапі під�

бору вправ і протягом перших місяців

Войта�терапії інші методи реабілітації у ди�

тини дійсно не застосовують, але згодом

Войта�терапію можна доповнювати кон�

сультаціями Бобат�терапевта. За нашим

досвідом, у деяких випадках поєднання цих

методик приносить додаткову користь.

Наприклад, після сеансу Войта�терапії у

дитини знижується тонус м’язів, вона на де�

який час стає більш рухливою, з’являється

комплекс пожвавлення. Цей проміжок часу

можна використати для занять за методи�

кою Бобата. Під час занять дитині надаєть�

ся положення, яке додатково сприяє зни�

женню м’язового тонусу. Таким чином, ме�

тодики доповнюють одна одну. Важливо не

допустити зворотної ситуації, коли Войта�

терапія знижує тонус м’язів, а дії батьків

його підвищують. У цьому випадку ефект

від терапії зводиться нанівець. 

У дітей віком понад один рік Войта�тера�

пію можна поєднувати з класичними мето�

диками кінезіотерапії – масажем і лікуваль�

ною фізкультурою за умови, що дитина

нормально переносить додаткове наванта�

ження і воно не стає причиною зниження

відповіді на вправи Войта�терапії. У деяких

випадках приєднується рефлексотерапія.

Наприклад, якщо у структурі ДЦП присут�

ні спастичність і гіперкінези, то Войта�

терапія показана для нормалізації м’язово�

го тонусу, а рефлексотерапія дає змогу бо�

ротися з гіперкінезами. Інколи перед сеан�

сом Войта�терапії застосовують м’які міо�

фасціальні техніки мануальної терапії для

додаткової корекції м’язового тонусу.

Підготував Дмитро Молчанов

Дитина А., 7 міс. Діагноз: сидром рухових
порушень (пірамидна недостатність в ногах,

формування спастичного тетрапарезу). Войта$
терапія проводиться протягом 2 місяців. На знімку

II фаза рефлексу повороту за Войтою

Дитина М., 10 міс. Діагноз: ДЦП, геміпаретична
форма. Войта$терапія проводиться з 5 міс.

Виконується вправа на основі рефлексу повороту

Дитина В., 1 рік і 5 міс. Діагноз: ДЦП, спастична
диплегія. Терапія проводиться протягом 6 міс. 

На знімку II фаза рефлексу повороту за Войтою

Дитина М., 10 міс. Діагноз: ДЦП, 
геміпаретична форма. Терапія проводиться з 5 міс. 
На знімку – вправа на основі рефлексу повзання

Дитина В., 2 роки. Діагноз: в’яла нижня,
переважно дистальна параплегія з порушенням

функції тазових органів за периферичним типом.
Войта$терапія проводиться 2 роки. На знімку –

вправа на основі рефлексу повороту, що
виконується батьками дитини під контролем

Войта$терапевта

Провокаційна діагностика. 
Реакція перекидання на бік за Войтою

Момент Войта$діагностики.
Спостереження спонтанної моторики

Реабілітолог$кінезіотерапевт центру Лариса 
Миколаївна Сміян проводить сеанс Войта$терапії 
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