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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – другий (магістерський) 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Освітня програма – Фізична терапія 

Загальний обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС  

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут – фізичної культури і здоров’я 

Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 

Курс – 1, семестр – 2, вид підсумкового контролю – екзамен, 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, 

дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі завдання, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, рольові ігри, web-орієнтовані і 

мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp 

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Герасименко Олександр 

Сергійович 

Грибок Ніна Миколаївна 

E-mail: 

ilnitskaya832010@gmail.com 

 

доцент, кадидат наук з фізичної культури і спорту, доцент 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Фізична терапія при травмі та політравмі” є 

формування у майбутніх фізичних терапевтів цілісної системи теоретичних знань та практичних 

навичок про основи та закономірності фізичної терапії хворих з травмою та політравмою. 

Результати навчання: 

Студент повинен знати: 

– класифікацію, етіологію, клінічні аспекти травматичних пошкоджень; механізми травмування;  

– особливості організації та надання медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному 

етапах;  

https://dspu.edu.ua/ffv/metod_zabezp
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_9a0KCYqbHtcnY5SkZianFKSEk/view
mailto:ilnitskaya832010@gmail.com


 

 

– особливості первинного огляду за схемою АВСС;  

– протоколи надання медичної допомоги при політравмі;  

– загальні принципи діагностики при політравмі;  

– особливості оцінювання стану пацієнта за алгоритмом АВСDE;  

– особливості проведення інструментального обстеження та визначення тяжкості травми; 

– організаційно-методичні особливості фізичної терапії на різних періодах та етапах реабілітації 

осіб з ЧМТ, травмами органів порожнин тіла, комбінованою політравмою, політравмою ОРА, 

множинними переломами, поєднаними з пошкодженнями. 

 Студент повинен вміти: 

– здійснювати первинний огляд осіб з політравмою за схемою АВСС; 

– надавати медичну допомогу особам з політравмою на догоспітальному етапі; 

– проводити оцінку стану пацієнта за алгоритмом АВСDE; 

– проводити реабілітаційне обстеження осіб з політравмою, аналізувати зібрані дані, формувати 

реабілітаційний діагноз;  

– прогнозувати результати фізичної терапії при політравмі, встановити цілі терапевтичного 

втручання; 

– здійснити підбір та обґрунтувати застосування тих чи інших засобів фізичної терапії при 

політравмі, враховуючи показання та протипоказання; 

– розробити цілісну індивідуальну програму фізичної терапії для осіб з політравмою; 

– планувати, організовувати та виконувати програми фізичної терапії пацієнтів з політравмою; 

– контролювати та враховувати ефективність окремих занять з фізичної терапії при політравмі 

та всієї програми у цілому;  

– гармонійно співпрацювати з іншими  фахівцями  мультидисциплінарної  команди;  

– вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю, володіти навичками 

професійного спілкування з пацієнтом для визначення його потреб щодо рухової активності та 

очікуваних результатів фізичної терапії. 

– вдосконалювати кваліфікацію у галузі фізичної терапії. 

 Компетентності 

 загальні: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, прийняття обґрунтованих рішень; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

 здатність працювати в міжнародному контексті; 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 здатність працювати в команді. 

фахові: 

– здатність розуміти патологічні процеси та порушення, які піддаються корекції заходами 

фізичної терапії; 

– здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта; 

– здатність проводити реабілітаційне обстеження  осіб різного віку, нозологічних та 

професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією, 

документувати, аналізувати і трактувати отримані результати; 

–  здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, 

обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії; 

– здатність визначати оптимальний рівень терапевтичного навантаження, контролювати 

тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів відповідно до  функціональних 

можливостей пацієнта/клієнта; 

– здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії; 



 

 

–  здатність проводити етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами; 

– здатність оцінювати результати фізичної терапії та документувати їх; 

– здатність впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність; 

– здатність здійснювати менеджмент у фізичній терапії, керувати роботою асистентів та 

помічників; 

– здатність діяти самостійно в умовах професійної ізоляції; 

– здатність здійснювати підприємницьку діяльність у фізичній терапії. 

  Пререквізити дисципліни: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання, уміння та 

навички з дисциплін «Фізична терапія в геронтології та геріатрії»,  «Фізіобальнеотерапія при 

порушенні діяльності опорно-рухового аппарату», «Фізіобальнеотерапія при захворюваннях 

серцево-судинної і дихальної систем», «Реабілітаційна психологія»,  «Психотерапія осіб з 

обмеженням життєдіяльності», «Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку», «Основи 

системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації», «Ерготерапія в психіатрії». 

Постреквізити дисципліни: передбачає можливість застосування отриманих знань у 

процесі проходження клінічної практики з фізичної терапії, а також під час вивчення навчальних 

курсів професійного спрямування: «Масаж в педіатрії», «Фізична терапія та ерготерапія при 

хірургічних захворюваннях», «Фізична терапія в акушерстві та гінекології», «Фізична терапія при 

травмах опорно-рухового апарату в спортсменів», «Фізична терапія в онкології». 

 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни 

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

Основні поняття та терміни, котрі характеризують ушкодження організму людини. Політравма. 

Класифікація травми. Клінічні аспекти травматичних пошкоджень. Травматична хвороба. Чинники 

ризику. Статистика. Основні концепції в лікуванні політравми.  

 

Організація надання екстреної медичної допомоги особам з політравмою. Невідкладні стани та 

інші реанімаційні заходи. 

Механізм травмування. Складові надання екстреної медичної допомоги при політравмі. Організація та 

надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Первинний огляд за схемою АВСС. Алгоритм 

дій бригади швидкої медичної допомоги. Протоколи надання медичної допомоги при політравмі.  

 

Госпітальний етап надання медичної допомоги при політравмі. Обстеження осіб з 

політравмою.  

Госпітальний етап надання медичної допомоги при політравмі. Протокол надання медичної 

допомоги. Оцінка стану пацієнта за алгоритмом АВСDE. Загальні принципи діагностики при 

політравмі. Особливості діагностичного етапу. Діагностичні труднощі при політравмі. Проведення 

інструментального обстеження та визначення тяжкості травми. Етапи лікування при політравмі. 

 

Фізична терапія при черепно-мозковій травмі. 

Класифікація черепно-мозкової травми (ЧМТ). Клінічні прояви, ускладнення ЧМТ. Обстеження осіб з 

ЧМТ. Завдання фізичної терапії 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. 

 

Фізична терапія при травмах органів порожнин тіла людини. 
Клінічні прояви травм та забоїв органів грудної клітки, черевної порожнини. Наслідки та 

ускладнення. Обстеження функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи. 

Постановка мети та завдань фізичної терапії. Особливості фізичної терапії осіб з порушеною 

функцією кардіо-респіраторної системи.  

 

Фізична терапія при комбінованій політравмі. 



 

 

Клінічні прояви опіків, ураження електричним струмом. Наслідки та ускладнення. Профілактика 

ускладнень. Обстеження рухових функцій. Аналіз результатів обстеження та вибір засобів та методів 

фізичної терапії. 

 

Патогенез та ускладнення при політравмі ОРА. 
Клінічні особливості політравм ОРА (пошкодження м'язів, зв'язок, сухожилків, кісток). Ускладнення 

та профілактика виникнення ускладнень. Обстеження амплітуди рухів, сили м’язів, функціональних 

можливостей. 

 

Фізична терапія хворих з множинними переломами, поєднаними з пошкодженнями. 
Методи реабілітаційної діагностики. Мета та завдання фізичної терапії при множинних переломах в 

умовах стаціонару. Вибір засобів та методів фізичної терапії. Спрямованість терапевтичних вправ. 

Оцінка ефективності фізичної терапії хворих з множинними переломами. 

 

Тематика практичних занять 

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

2. Клінічні аспекти травматичних пошкоджень. Травматична хвороба. Основні концепції в лікуванні 

політравми. 

3. Організація надання екстреної медичної допомоги особам з політравмою.  

4. Алгоритм дій бригади швидкої медичної допомоги. Протоколи надання медичної допомоги при 

політравмі. 

5. Госпітальний етап надання медичної допомоги при політравмі.  

6. Обстеження осіб з політравмою на госпітальному етапі надання медичної допомоги. 

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

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

Організаційно-методичні особливості фізичної терапії осіб з ЧМТ. 

9. Клінічні прояви травм та забоїв органів грудної клітки, черевної порожнини. Наслідки та 

ускладнення. 

10. Фізична терапія при травмах органів порожнин тіла людини. 

11. Клінічні прояви опіків, ураження електричним струмом. Наслідки та ускладнення. 

12. Фізична терапія при комбінованій політравмі. 

13. Патогенез та ускладнення при політравмі ОРА. 

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

15. Фізична терапія хворих з множинними переломами, поєднаними з пошкодженнями. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Заняття проводяться в лекційних аудиторіях згідно розкладу навчального корпусу №12 за 

адресою: пл. Театральна, 2, м. Дрогобич. 
Під час занять застосовується таке технічне обладнання: мультимедійний проектор, екран, 

ноутбук з доступом до мережі Internet; наочність (наочні стенди, плакати, посібники, 

відеоролики, інший роздатковий матеріал); матеріальні засоби навчання техніко-тактичних дій. 

6. Інформація про консультації: 

Консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з викладачем. 

7. Система оцінювання. 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного та 

письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції, письмового тестування, оцінки 

умінь студентів складати алгоритм масажної процедури, умінь застосовувати методи та прийоми 

масажу, самостійної роботи, співбесіди з лектором наприкінці семестру.  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 



 

 

Семестр – ІІ Езамен 

Успішність на практичних заняттях 60 

Підсумкова самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

 

  Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 балів).  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични х навичок 

оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n – кількість оцінок, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше п’ятьох за семестр), 
якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5 (відсутні оцінки заміняємо 0 балів), 

k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за семестр. 

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) 

тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом оцінки 

якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність виконання 

завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими темами відповідно 

до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру. 

Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової самостійної письмової роботи, 

виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та 

правильність виконання завдань. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як поточна успішність за семестр з ваговим 

коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен у 100-бальній шкалі з ваговим коефіцієнтом 0,4 і 

знаходиться за формулою: 
Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою: 

8. 
0,6 0,4

сум пот підс
S S S   

, 

де 
пот

S  – кількість балів за поточний контроль у І семестрі; 

підс
S

– кількість балів за підсумковий контроль (екзамен). 

 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах) 

 
Національна 

шкала 

оцінювання 

 

Оцінка з 

заліку 

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

 

90100 

 
“відмінно” 

“зарахова 

но” 

 

90100 

 
А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

5

K

n

A
Х 



 

 

 
 

7589 

 

 
“добре” 

 
8289 В 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

 

7581 

 
С 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

 
6074 

 

“задовільно” 

6774 D 
Задовільно   –   непогано,   але   зі 

значною кількістю недоліків 

6066 Е 
Достатньо  виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 
 

059 

 

 
“незадовільно” 

 
“не 

зараховано 

” 

 

3559 

 
FX 

Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

034 F 
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

 

9. Політика дисципліни. 
Система вимог до здобувача освіти під час вивчення дисципліни базується на нормативно-

правових актах університету. 

 дедлайни та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Студент, який не виконав усі передбачені 

індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним талоном. 

 академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та іспитів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, за допомогою Google Forms). 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять не є обов’язковим компонентом 

оцінювання, і за це бали не нараховуються. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, участь у 

змаганнях, міжнародне стажування, індивідуальний графік) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 
а) основна 

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. 

б) додаткова 

12. Бармашина Л. Формування середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення / Л. Бармашина. – 

К. : Союз-Реклама, 2000. – 89 с. 

13. Белая книга Физической и реабилитационной медицины в Европе. 2-е изд-е (2018 г.). –  М.: Журнал 

"Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация", 2019. – 182 с. 

14. Вовканич А.С. Вступ до фізичної реабілітації : навчальний посібник / А.С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2013. 

– 184 с. 



 

 

15. Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація: Підручник / В.П. Мурза – К.: «Олан», 2005. – 608 с. 

16. Мухін В.М. Фізична реабілітація. / В.М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с. 

17. Реабилитация неврологических больных / А.С. Кадыков, Л.А. Черникова, Н.В. Шахпаронов. – М.: МЕДпресс-

информ, 2008. – 560с. 

18. Физическая реабилитация : учебн. Для академий и институтов физической культуры под ред. поф. С.Н. 

Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. 

19. Краснов А. Ф. Травматология: справочник // А. Ф. Краснов, В. М. Аршин, В. В. Аршин. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 1998. – 602 с. 

20. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / за ред. поф. В.В. Клапчука, проф. Г.В. Дзяка. – К. : Здоровя, 

1995. 

в) інформаційні (електронні) ресурси 

http://www.trauma.dp.ua/node/22 

http://www.dovidnyk.org/dir/16/96/1035.html 

https://www.4tests.com/usmle#StartExam 

http://www.nejm.org/multimedia/interactive-medical-case 

http://www.roadto10.org/ics/ 

http://www.medscape.com/index/section_1436_0 

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/quizzes/ 

http://www.medicinenet.com/quizzes_a-z_list/article.htm 

https://medlineplus.gov/surgeryvideos.html 

http://www.bidmc.org/yourhealth/bidmcinteractive/quizzes.aspx 

http://hardinmd.lib.uiowa.edu/index.html 

https://www.youtube.com/user/nucleusanimation/videos 

http://www.medicalstudent.com/ 

http://www.thestudentroom.co.uk/wiki/Resources_for_Medical_Students 

http://www.nucleuscatalog.com/ 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Travma_2013_14_6_5%20(1).pdf 

 

11. Питання до екзамену 
1. Політравма. Класифікація травми.  

2.  Клінічні аспекти травматичних пошкоджень.  

3. Травматична хвороба. Чинники ризику. Статистика.  

4. Основні концепції в лікуванні політравми. 

5.  Механізм травмування.  

6. Складові надання екстреної медичної допомоги при політравмі. 

7. Організація та надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.  

8. Первинний огляд за схемою АВСС.  

9. Алгоритм дій бригади швидкої медичної допомоги.  

10. Протоколи надання медичної допомоги при політравмі.  

11. Госпітальний етап надання медичної допомоги при політравмі. 

12. Протоколи надання медичної допомоги при травмі і політравмі. 

13. Оцінка стану пацієнта за алгоритмом АВСDE.  

14. Загальні принципи діагностики при політравмі. Особливості діагностичного етапу.  

15. Діагностичні труднощі при політравмі. 

16.  Проведення інструментального обстеження та визначення тяжкості травми.  

17. Етапи лікування при політравмі. 

18. Класифікація черепно-мозкової травми (ЧМТ).  

19. Клінічні прояви, ускладнення ЧМТ.  

20. Обстеження осіб з ЧМТ.  

21. Завдання фізичної терапії осіб з ЧМТ.  

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

23. Організаційно-методичні особливості фізичної терапії осіб з ЧМТ. 

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

25. Обстеження функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи при політравмі.  

26. Вибір засобів та методів фізичної терапії при травмах та забоях органів грудної клітки, черевної порожнини. 

27. Особливості фізичної терапії осіб з порушеною функцією кардіо-респіраторної системи.  

28. Клінічні прояви опіків, ураження електричним струмом. Наслідки та ускладнення. Профілактика ускладнень. 

29. Обстеження рухових функцій при опіках та ураженнях електричним струмом. Аналіз результатів обстеження та 

вибір засобів та методів фізичної терапії. 

30. Клінічні особливості політравм ОРА (пошкодження м'язів, зв'язок, сухожилків, кісток).  

31. Ускладнення політравм ОРА та профілактика виникнення ускладнень.  

32.  Обстеження амплітуди рухів при політравмі ОРА. 



 

 

33.  Обстеження сили м’язів при полі травмі ОРА.  

34.  Обстеження функціональних можливостей при політравмі ОРА. 

35. Методи реабілітаційної діагностики при політравмі.  

36. Мета та завдання фізичної терапії при множинних переломах в умовах стаціонару.  

37. Вибір засобів та методів фізичної терапії при множинних переломах в умовах стаціонару.  

38.  Терапевтичні вправи при множинних переломах в умовах стаціонару.  

39.  Оцінка ефективності фізичної терапії хворих з множинними переломами. 
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