
Опис навчальної дисципліни 

 

Фізична терапія при травмі і політравмі. 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 30. 

Лектори:  

к.фіз.вих. Герасименко О.С.  

Результати навчання: 

– застосовувати сучасні знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та 

вміти  аналізувати медичні, соціальні і особистісні проблеми пацієнта/клієнта у 

контексті Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я; 

– вміти аналізувати і трактувати  інформацію з історії хвороби пацієнта та від інших 

фахівців, залучених до реабілітації; 

– демонструвати уміння збирати анамнез, визначати функціональний стан осіб різного 

віку та нозологічних груп із складною прогресуючою патологією органів і систем; 

– застосовувати методи обстеження для визначення та вимірювання змін на рівні 

структури та тіла, діяльності та участі, трактувати отриману інформацію, демонструючи 

доказове прийняття рішень; 

– демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом для визначення його потреб 

щодо рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії; 

– прогнозувати результати фізичної терапії, встановити цілі терапевтичного втручання; 

– вміти самостійно розробити індивідуальну програму фізичної терапії; 

– вміти реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії, адаптовуючи практичну  

діяльність до змінних умов; 

– демонструвати здатність до пацієнтоцентричної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною, членами мультидисциплінарної команди; 

– демонструвати уміння оцінювати результати виконання програми фізичної терапії і, за 

необхідності, коректувати хід її виконання на основі аналізу запланованих та досягнутих 

результатів; 

– постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта; 

– демонструвати позитивне ставлення до власної професії і готовність бути 

відповідальним за наслідки професійної діяльності перед суспільством; 

– демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність у сфері фізичної 

терапії та планувати свій професійний розвиток; 

– критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики 

фізичної терапії, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження у 

професійну діяльність; 

– визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи; 

– презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та 

наукових публікацій державною та іноземною мовами; 

– дотримуватись основних юридичних вимог та Етичного Кодексу фізичного терапевта у 

своїй фаховій діяльності 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії, 



– фізіобальнеотерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату, 

– фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем, 

– фізична терапія в геронтології та геріатрії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Загальні відомості про травму і політравму. Класифікація, етіологія та статистика. 

Клінічні аспекти травматичних пошкоджень. Травматична хвороба. Основні концепції в 

лікуванні політравми. Організація надання екстреної медичної допомоги особам з 

політравмою. Алгоритм дій бригади швидкої медичної допомоги. Протоколи надання 

медичної допомоги при політравмі. Госпітальний етап надання медичної допомоги при 

політравмі. Обстеження осіб з політравмою на госпітальному етапі надання медичної 

допомоги. Класифікація ЧМТ. Клінічні прояви, ускладнення ЧМТ. Обстеження осіб з 

ЧМТ. Засоби та методи фізичної терапії на різних періодах та етапах реабілітації осіб з 

ЧМТ. Організаційно-методичні особливості фізичної терапії осіб з ЧМТ. Клінічні прояви 

травм та забоїв органів грудної клітки, черевної порожнини. Наслідки та ускладнення. 

Фізична терапія при травмах органів порожнин тіла людини. Клінічні прояви опіків, 

ураження електричним струмом. Наслідки та ускладнення. Фізична терапія при 

комбінованій політравмі. Патогенез та ускладнення при політравмі ОРА. Обстеження 

амплітуди рухів, сили м’язів, функціональних можливостей при політравмі ОРА. Фізична 

терапія хворих з множинними переломами, поєднаними з пошкодженнями. 

Рекомендована література:  

1. Анкин Л.Н. Политравма (организационные, тактические и методологические 

проблемы) Л.Н. Анкин. – Москва : МЕДпресс-информ, 2004. – 176 с 

2. Клепач М. С. Невідкладна лікарська допомога при травмах [Текст] : навч. 

посібник / М.С. Клепач, В.А. Андрейчин. – Івано-Франківськ, 2007. – 156 с. 

3. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для 

врачей / под ред. проф. А. Ф. Каптелина. – М.: Медицина, 1995. – 400 с. 
4. Неотложная травматология / Томас А. Скалета, Джефри Дж. Шайдер; пер.с англ. – 

Москва : Медицинское информационное агенство, 2005. – 744 с. 

5. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія [Текст] : Підручник для студ. мед. вузів / 

А.П. Олекса. - Київ : Вища школа, 1993. - 512 с. Всього: 21 прим. 

6. Ортопедія і травматологія / За ред. проф. О. М. Хвисюка. – Х., 2013. – 656 с. 

7. Справочник ортопеда / под ред. Н.А. Коржа, В.А. Радченко – К.: Библиотека «Здоровье 

Украины» , 2015. – 436с. 

8. Травматологія та ортопедія : [підручник для студ. вищих мед. навч. закладів] / за ред. 

Г.Г. Голки, О.А. Бурянова, В.Г. Климовицького. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 400 с. 

9. Травматологія. Підручник для лікарів травматологів-ортопедів та хірургів. – Львів.: 

Афіша. 1996. – 408с 

10. Травматология и ортопедия [Текст] : учебник для студ. мед. институтов / Г.С. 

Юмашев, С.З. Горшков, Л.Л. Силин и др. ; под ред. Г.С. Юмашева. - 3 -е изд. перераб и 

допол. - М. : Медицина, 1990. – 576 с. 

11. Швидка медична допомога: Навч. Посібник/ Л.П. Чепкий О.Ф., Возіанов О.Й. – К.: 

Вища школа, - 311 с. 

 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, тестовий контроль, письмова самостійна робота, 

співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 



Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії.  


