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Опис навчальної дисципліни 

 

1.4. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації 
Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

лекції – 16, практичні – 16. 

Лектори:  

к. мед. н., доцент Закаляк Н. Р. 

Результати навчання:  

 формування в майбутніх фахівців у сфері реабілітації (фізичних 

терапевтів і ерготерапевтів) навичок з основних методик доклінічного 

огляду і обстеження пацієнтів, контролю за станом функціонування 

життєво важливих органів і систем організму; 

 засвоєння навичок підтримування, переміщення та розміщення 

тяжкохворих пацієнтів, в тому числі з розладами рухових функцій; 

 засвоєння практичних навичок виконання простих лікувальних 

маніпуляцій, надання невідкладної (долікарської) допомоги у випадках 

претермінальних і термінальних станів; 

 формування навичок спеціального догляду за хворими соматичного 

профілю; 

 володіти методиками проведення лікувальної фізичної культури при 

патології внутрішніх органів і систем та суглобів. 

 Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 анатомія людини; 

 фізіологія людини; 

 біохімія; 

 кінезіологія; 

 вступ у фізичну реабілітацію; 

 загальна теорія здоров’я; 

 теорія і методика фізичного виховання. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Правила транспортування пацієнтів. Використання функціональних 

ліжок. Зміна білизни. Підтримування, переміщення та розміщення пацієнта. 

Спостереження за змінами у функціонуванні органів та систем організму хворої 

людини в зіставленні з клінічним перебігом захворювання: антропометрія, стан 

свідомості, положення хворого, вираз обличчя, вимірювання температури тіла, 

системи органів дихання, серця і судин. Загальний догляд за соматичними 
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хворими. Виконання простих лікувальних маніпуляцій: компреси, грілка, 

клізми, газовідведення, промивання шлунка, катетеризація сечового міхура. 

Надання догоспітальної допомоги у випадках претермінальних і термінальних 

станів. Основи спеціального догляду за хворими соматичного профілю. 

Лікувальна фізична культура в реабілітації хворих пульмонологічного, 

кардіологічного, гастроентерологічного, урологічного та ортопедичного 

профілів. 

 Рекомендована література:  

1. Назар П.С., Шахліна Л.Г. Загальний та спеціальний догляд за хворими 

з елементами фізичної реабілітації: навч. посібник. – К.: Олімпійська 

література, 2006. - 240с. 

2. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. 

посіб. / [Л. О. Вакуленко, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька та ін.]; за заг. 

ред. Л. О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 175 - 183.  

3. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - К.: Олімпійська 

література, 2009. - 488с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді і тестовий контроль на практичних 

заняттях, виконання індивідуальних завдань і групової самостійної 

роботи, співбесіда з лектором; 

 підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації. 

 

 

 


