
Опис навчальної дисципліни 

 

1.4. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації 

Тип дисципліни:  

вибіркова (вільного вибору студента).                                                                                       

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:  

– вирішувати професійні практичні завдання з використанням базових знань про 

загальний та спеціальний догляд за хворими;  

− проводити заміну натільної та постільної білизни тяжким хворим; 

− транспортувати тяжкохворих пацієнтів, переміщувати їх та розміщувати в ліжку, кріслі 

каталці відповідно до встановлених вимог;  

− спостерігати за змінами у функціонуванні органів та систем організму хворої людини в 

зіставленні з клінічним перебігом захворювання;  

− вміти вимірювати температуру тіла людини та аналізувати її, вести температурний лист; 

досліджувати пульс і вимірювати артеріальний тиск; 

− вміти проводити заходи з профілактики та лікування відлежин (пролежнів); 

− вміти виконувати прості медичні маніпуляції (провести катетеризацію сечового міхура, 

поставити клізму і промити шлунок); 

− вміти організовувати і проводити догляд за пацієнтами після перенесеного інсульту на 

етапах реабілітації; проводити профілактику тромбозів; 

− забезпечувати менеджмент при дисфункції тазових органів;  

− надавати невідкладну долікарську допомогу у випадках претермінальних і термінальних 

станів. 

 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 хворих. Правила підтримування, переміщення та 

розміщення пацієнтів. Правила переміщення хворих у відновний період після інсульту. 

Спостереження за змінами у функціонуванні органів та систем організму хворої людини в 

зіставленні з клінічним перебігом захворювання. Загальний догляд за соматичними 

хворими. Догляд з елементами ерготерапії за тяжкохворою людиною вдома. Основи 

спеціального догляду за хворими після інсульту. Поняття про гостре порушення  

мозкового кровообігу (ГПМК) та особливості догляду з метою профілактики ускладнень. 

Догляд і програма реабілітаційного втручання у відновний період після інсульту. Догляд 

за пацієнтами з порушенням ковтання та комунікативної функції. Догляд за хворими з 

дисфункцією тазових органів. Тренування рівноваги і ходьби. Види простих лікувальних 



маніпуляцій та їх виконання. Догоспітальна допомога у випадках претермінальних і 

термінальних станів. 

Рекомендована література:  

1. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації: навчальний посібник / А. С. Вовканич. – 

Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. 

2. Инсульт: программа возврата к активной жизни / ВОЗ, Базеко Н.П., Алексеенко Ю.В. — 

М.: Мед. лит., 2004.—256 с. 

3. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных: методическое пособие. Часть 4. Функция тазовых органов / 

Камаева О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. - Санкт-Петербург, 2003. – 22 с. 

4. Назар П.С., Шахліна Л.Г. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами 

фізичної реабілітації: Навч. Посібник. – К.: Олімпійська література, 2006. - 240с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді і тестовий контроль на практичних заняттях, 

виконання 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. 

 

 

 


