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Перелік практичних навиків та вмінь,
якими повинні володіти аспірант
Кожен аспірант повинен знати:
- класифікації основних найбільш поширених захворювань, які входять до
складу дисципліни;
- останні стандарти та протоколи ведення профільних хворих, затверджених
МОЗ України.
- клінічну симптоматику і патогенез основних профільних захворювань, їх
діагностику, профілактику та принципи відновного лікування;
- основи фізіотерапії, санаторно-курортного лікування та реабілітації,
ускладнення, що виникають при застосуванні фізіотерапевтичного
лікування, методи їх корекції;
- основи ЛФК, показання та протипоказання для санаторно-курортного
лікування;
- основи раціонального харчування здорових та хворих;
- диспансерне спостереження за здоровими і хворими, первинну та вторинну
профілактику;
- загальні питання організації невідкладної допомоги.
- основи законодавства України по соціальному захисту населення,
організації медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих та інвалідів
і їх методологію;
- зміст наступних наказів і постанов та затверджених ними положень та
інструкцій:
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1. Наказу МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 «Про затвердження
положення про експертизу тимчасової непрацездатності».
2. Наказу МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції
про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян».
3. Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р № 1105-ХІV.
4. Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням від 18 січня 2001 р. № 2240-ІП.
5. Постанови КМ України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медикосоціальної експертизи».
6. Наказу МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561 «Про затвердження Інструкції
про встановлення груп інвалідності».
7. Постанови КМ України від 08 11 2000 р. № 1662 «Про затвердження
переліку професійних захворювань».
8. Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку та Критеріїв
встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати
професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження
здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків» від 05.06.2012 р. № 420.
9. Наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку медичних показань, що
дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів
віком до 18 років» від 08.11.2001р. №454.
10. Наказу МОЗ України «Про затвердження порядку видачі медичного
висновку про дитину-інваліда віком до 18 років від 04.12.2001 № 482.
11. Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. №
2961-ІУ;
12. Наказу МОЗ України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм
індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх
складання»;
13. Постанови КМ України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження
порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів,
дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»;
14. Постанови КМ України від 8 грудня 2006 р. № 1686 «Про затвердження
державної типової програми реабілітації інвалідів»;
15. Постанови КМ України від 23 травня 2007 р. № 757 «Про затвердження
положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»;
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16. Протоколи та стандарти надання медичної допомоги, діючі в Україні при
основних інвалідизуючих захворюваннях у дорослих і дітей;
- організацією проведення експертизи тимчасової втрати працездатності в
ЛПЗ;
- порядок оформлення та видачі листка непрацездатності та інших
документів, що засвідчують ТВП,
- середні строки тимчасової непрацездатності при провідних інвалідизуючих
захворюваннях;
- показання для направлення хворих на освідчення у МСЕК;
- методологічні основи експертного обстеження та оцінки обмежень
життєдіяльності хворих, критерії визначення груп та категорій інвалідності;
- основи медико-соціальної експертизи та комплексної реабілітації хворих та
інвалідів при провідних інвалідизуючих захворюваннях та ушкодженнях.
Аспірант повинен вміти:
- оперативно отримати інформацію від хворого та осіб, що його
супроводжують: обстежити його об'єктивно і сформулювати діагноз
відповідно до класифікації;
- призначити необхідне лабораторно-інструментальне дослідження, дати
йому оцінку;
- вибрати правильну тактику послідовності необхідних заходів допомоги
залежно від клінічної ситуації;
- призначити необхідне лікування в обсязі кваліфікованої лікарської
допомоги;
- проводити реабілітацію ортопедичних хворих в амбулаторних умовах;
- підібрати метод фізіотерапевтичного впливу та призначити ЛФК у
правильному режимі;
- оформити санаторно-курортну карту та інші документи, передбачені
законодавством;
- оформити листок непрацездатності та інший документ, що засвідчує ТВП;
- підготувати пакет документів на хворого для представлення їх на ЛКК з
метою направлення хворого на МСЕК для визначення групи інвалідності
або продовження лікування за ТВП /виписку з медичної карти
амбулаторного хворого (форма № 027/о), виписку з медичної карти
стаціонарного хворого (форма № 027/о), направлення на МСЕК (форма
088/о), план лікувально-оздоровчих заходів (у відповідності з існуючим в
Україні сучасним положенням протоколу про надання медичної допомоги
за відповідною спеціальністю та нозологічною формою захворювання), для
включення його у ІПР.
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