
Опис навчальної дисципліни 

 

Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях 

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

другий. 

Обсяг дисципліни: 

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

практичні – 28. 

Лектор: 

Флюнт І.С., доктор мед. наук, професор  

Результати навчання: 

- 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; 

- функціональна діагностика; 

- діагностика і моніторинг стану здоров'я; 

- фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату; 

- фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Визначення хірургії, основні групи хірургічних захворювань. Значення хірургії як 

науки. Хірургічне відділення лікарні та його планування.  

Класифікація хірургічної інфекції. Місцеві та загальні ознаки хірургічних інфекційних 

захворювань. Профілактика хірургічної інфекції. Антисептика, її види. Асептика. 

Поняття про кровотечу та крововтрату, їх класифікація. 

Поняття про пов’язку та перев’язку. Класифікація пов’язок. Основні перев’язувальні 

матеріали. Бинтові пов’язки. Техніка накладання бинтової пов’язок на окремі ділянки тіла. 

Небинтові пов’язки. Показання та методика заміни пов’язки. 

Класифікація опіків, загальні та місцеві порушення при опіках. Засоби і методи 

фізичної терапії при лікуванні опіків. Класифікація відморожень, методи фізичної терапії на 

різних періодах лікування. 

Показання до операцій. Хірургічна операція, її складові частини. Класифікація 

операцій. Етапи операції.  

Роль фізичного терапевта у підготовці хворого до планових операцій. Тривалість та 

фази перебігу післяопераційного періоду. Поняття про інтенсивну терапію та контроль 

стану хворого у післяопераційному періоді. Особливості догляду за хворим після операції.  

Класифікація післяопераційних ускладнень з боку різних систем та органів, засоби 

фізичної терапії у їх попередженні та лікуванні. 

Механізм дії фізичних вправ після операцій на органах грудної порожнини. 

Захворювання легень та травми грудної клітини, при яких проводиться хірургічне 

лікування. Застосування засобів фізичної терапії у передопераційному та різні терміни 



післяопераційного періоду. Методика ЛФК при оперативних втручаннях на легенях. 

Особливості методики ЛФК при операціях на плеврі та при ускладненому 

післяопераційному періоді. 
Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування методів фізичної терапії при 

оперативних втручаннях на серці. Вади серця, визначення показань до оперативного 
лікування. Періоди терапії при вроджених та набутих вадах серця. Особливості методики 
ЛФК при операціях комісуротомії з приводу мітрального стенозу. 

Покази та методика хірургічного лікування ішемічної хвороби серця. Коронарна 
ангіопластика. Аорто-коронарне шунтування, застосування ЛФК, основні правила 
фізіобальнеотерапії. 

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування методів фізичної терапії при 

оперативних втручаннях на органах черевної порожнини. Показання та протипоказання і 

основи застосування методів фізичної терапії у хірургічних хворих.  

Фізична терапія при операціях на шлунку, дванадцятипалій кишці та підшлунковій 

залозі. 

Фізична терапія при операціях на печінці, жовчному міхурі та селезінці. Особливості 

фізичної терапії хворих після холецистектомії. 

Фізична терапія при операціях на кишечнику та при операціях з приводу гриж 

передньої черевної стінки. Реабілітація хворих після операцій на прямій та ободовій кишках. 

Застосування засобів фізичної терапії в післяопераційному періоді при хірургічних 

втручаннях з приводу гострого апендициту. Завдання фізичної терапії після хірургічного 

лікування грижі. 

Фізична терапії при операціях на нирках, сечоводі та сечовому міхурі. Механізм дії 

фізичних вправ при операціях на сечостатевій системі. Фізична терапія при оперативних 

втручаннях на нирках та сечовому міхурі. Реабілітація хворих на аденому передміхурової 

залози після аденомектомії. 

Фізична терапія при захворюваннях артерій (облітеруючий ендартерііт, облітеруючий 

атеросклероз: причини хвороби, клінічні прояви та стадії захворювання).Фізична терапія 

при захворюваннях вен нижніх кінцівок та лімфатичних судин. Причини захворювання, 

клінічні ознаки та стадії хвороби, ускладнення. Методи консервативного та оперативного 

лікування. 

Поняття про онкологію, пухлинний процес, причини виникнення пухлин. 

Класифікація пухлин. Фізична терапія при мастектомії. 
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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 самостійної роботи, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі.  

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 
Кафедра: 

фізичної терапії, ерготерапії. 


