
Опис навчальної дисципліни 

 

1.9. Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин: 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32,  

практичні – 32. 

Лектори:  

старший викладач Рогаля Ю.Л. 

Результати навчання:  

- вміти планувати і складати програми фізичної реабілітації для хворих хірургічного 

профілю; 

- розробляти і впроваджувати комплекс заходів та рекомендацій, спрямованих на 

поліпшення діяльності оперованого органу та організму в цілому, відновлення або 

компенсацію порушених чи відсутніх функцій; 

- застосовувати фізичні вправи, масаж, преформовані фізичні чинники, у осіб, яким 

призначено хірургічні методи лікування; 

- аналізувати хід виконання програми фізичної терапії, вносити необхідні корективи; 

- надавати консультації у межах своєї компетенції та визначати необхідність 

звертання пацієнтів до інших фахівців сфери охорони здоров'я. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- анатомія людини; 

- фізіологія людини; 

- патологічна анатомія; 

- загальна теорія здоров’я; 

- основи фізичної реабілітації; 

- психологія; 

- функціональна діагностика; 

- масаж реабілітаційний; 

- фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату. 

Зміст навчальної дисципліни: 

- Поняття про хірургію та хірургічні хвороби. Організація надання хірургічної 

допомоги в Україні. Хірургічна інфекція. Десмургія. Фізична реабілітація при 

опіках та відмороженнях. Хірургічна операція, показання, етапи. 

Передопераційний та післяопераційний період. Післяопераційні ускладнення. 

- Фізична реабілітація при травмах грудної клітини та оперативних втручаннях на 

легенях. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на серці. Фізична 

реабілітація при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця. Фізична 

реабілітація при оперативних втручаннях на шлунку та дванадцятипалій кишці. 

Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на печінці, жовчному міхурі та 

кишечнику. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на сечостатевій 

системі. Фізична реабілітація при операціях з приводу захворювань периферійних 

судин та лімфатичних шляхів. Фізична реабілітація онкологічних хворих. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

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

виконання групової письмової роботи; співбесіда з лектором. 

- підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

здоров’я людини та фізичної реабілітації. 


