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Тема занять
Практичне заняття – Основи медичної реабілітації, фізіотерапевтичного та
санаторно-курортного лікування в практичній діяльності лікарів різних
спеціальностей. Основна термінологія, принципи застосування та
перспективи подальшого розвитку медичної реабілітації в світовій та
вітчизняній медичній практиці. Основи законодавства України в галузі
медичної реабілітації, медико-соціальної експертизи.
Семінар – Фізична реабілітація. Норми фізичного навантаження в різних
вікових групах. Основи лікувальної фізкультури: комплекси ЛФК, показання,
протипоказання, методика індивідуального підбору режиму, застосування
лікувальних комплексів вправ. Основні види та механізми дії фізичних вправ;
засоби ЛФК, методичні принципи кінезотерапії та дозування фізичних
навантажень; основні принципи тренування. Лікувальний масаж: основні
види, показання, протипоказання, методика застосування. Основні покази та
протипоказання до фізіотерапевтичних засобів лікування і природних
факторів впливу. Методи електролікування, УЗ терапія, світлолікування,
магнітотерапії: основні види, показання, протипоказання, методика
застосування. Особливості перебігу діагностики, лікування та реабілітації
захворювань у надзвичайних ситуаціях, при катастрофах та ураженнях, що
носять масовий та загрозливий для життя характер, онкологічних хворих та
пацієнтів, що перенесли клінічну смерть, після проведення реанімаційних
заходів. Роль стресу та інших зовнішніх та внутрішніх факторів альтерації та
адаптації в процесі формування патологічних змін на різних рівнях організму
людини, вплив факторів пошкодження та адаптації на перебіг соматичної та
психосоматичної патології. Роль багаторівневої медичної реабілітації у
формуванні та прискоренні відновлювальних механізмів з метою
індукування, подовження ремісії хронічних захворювань, одужання,
збільшення рівня здоров’я або профілактики загострень, ускладнень та
інвалідності.
Індивідуальна робота з інтерном, клінічний розбір хворих, робота в
відділенні реабілітації.
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Практичне заняття – Спеціальні методи медичної реабілітації, дієтичного,
фізіотерапевтичного та санаторно-курортного лікування при патології
органів зору, ЛОР органів та органів дихання в практичній діяльності лікаря,
вплив даної патології на перебіг захворювань інших органів та систем,
особливості діагностики, тактику лікування та медичної реабілітації.
Семінар – Основи лікувальної фізкультури, фізіотерапії, санаторнокурортного, фармакологічного, хірургічного, остеопатичного лікування,
принципи індивідуального підбору, розробки та своєчасної корекції
поетапної багаторівневої програми медичної реабілітації з урахуванням
вікових і гендерних особливостей супутньої патології, наявних факторів
ризику, проведеного попереднього та планового лікування та реабілітації.
Підбір та індивідуальна корекція дієтичного харчування та ЛФК, розробка
реабілітаційних програм на основі фармакологічних, фізіотерапевтичних
засобів, природних факторів впливу при захворюваннях органів зору, ЛОР
органів та органів дихання, підготовка до оперативних втручань та
реабілітація після хірургічного лікування, травм та перенесених захворювань.
Індивідуальна робота з інтерном, клінічний розбір тематичних хворих, робота
в фізіотерапевтичному відділенні, галокамері.
Практичне заняття – Спеціальні методи медичної реабілітації, дієтичного,
фізіотерапевтичного та санаторно-курортного лікування при патології
органів кровотворення, травлення, неопластичних та ендокринологічних
захворюваннях в практичній діяльності лікаря, вплив даної патології на
перебіг захворювань інших органів та систем, особливості діагностики,
тактику лікування та медичної реабілітації.
Семінар – Основи лікувальної фізкультури, фізіотерапії, фармакологічного,
хірургічного, санаторно-курортного, остеопатичного лікування, принципи
індивідуального підбору, розробки та своєчасної корекції поетапної
багаторівневої програми медичної реабілітації з урахуванням вікових і
гендерних особливостей супутньої патології, наявних факторів ризику,
проведеного попереднього та планового лікування та реабілітації. Основи
вісцеральної хіропрактики. Підбір та індивідуальна корекція дієтичного
харчування та ЛФК, розробка реабілітаційних програм на основі
фармакологічних, фізіотерапевтичних засобів, природних факторів впливу
при онкологічних, ендокринних захворюваннях та патології органів
травлення, підготовка до оперативних втручань та реабілітація після
хірургічного лікування, травм та перенесених захворювань.
Індивідуальна робота з інтерном, клінічний розбір тематичних хворих, робота
в фізіотерапевтичному та бальнеологічному відділеннях.
Практичне заняття – Спеціальні методи медичної реабілітації, дієтичного,
фізіотерапевтичного та санаторно-курортного лікування при патології
серцево-судинної системи, системних захворюваннях сполучної тканини та
опірно-рухового апарату в практичній діяльності лікаря, вплив даної
патології на перебіг захворювань інших органів та систем, особливості
діагностики, тактику лікування та медичної реабілітації.
Семінар – Основи лікувальної фізкультури, фізіотерапії, санаторнокурортного, фармакологічного, хірургічного, остеопатичного лікування,
принципи індивідуального підбору, розробки та своєчасної корекції
поетапної багаторівневої програми медичної реабілітації з урахуванням
вікових і гендерних особливостей супутньої патології, наявних факторів
ризику, проведеного попереднього та планового лікування та реабілітації.
Підбір та індивідуальна корекція дієтичного харчування та ЛФК, розробка
реабілітаційних програм на основі фармакологічних, фізіотерапевтичних
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засобів, природних факторів впливу при патології серцево-судинної системи,
системних захворюваннях сполучної тканини та опірно-рухового апарату,
підготовка до оперативних втручань та реабілітація після хірургічного
лікування, травм та перенесених захворювань. Відновлення після
кардіохірургічних втручань та наслідків ускладнень декомпенсованої
серцево-судинної патології. Основні причини, фактори та механізми
формування сколіозів, методи лікування та реабілітації при деформаціях
грудної клітки, порушеннях постави та викривленнях хребта, особливості цієї
корекції у дорослих та дітей, осіб похилого віку. Дисплазія сполучної
тканини, остеодиспластичні та остеодегенеративні захворювання скелету,
остеопороз, вторинні вогнищеві ураження хребта та інших кісток, принципи
ранньої діагностики, лікування та медичної реабілітації, профілактика
ускладнень та інвалідності. Принципи та методи медичної реабілітації
невиліковно хворих.
Індивідуальна робота з інтерном, клінічний розбір тематичних хворих, робота
в діагностичному, фізіотерапевтичному та відділенні гідротерапії.
Практичне заняття – Спеціальні методи медичної реабілітації, дієтичного,
фізіотерапевтичного та санаторно-курортного лікування при захворюваннях
шкіри, нервової, сечостатевої системи, функціональних та психосоматичних
розладах в практичній діяльності лікаря, вплив даної патології на перебіг
захворювань інших органів та систем, особливості діагностики, тактику
лікування та медичної реабілітації. Підсумкове заняття. Залік.
Семінар – Основи лікувальної фізкультури, фізіотерапії, фармакологічного,
хірургічного, санаторно-курортного, остеопатичного лікування, принципи
індивідуального підбору, розробки та своєчасної корекції поетапної
багаторівневої програми медичної реабілітації з урахуванням вікових і
гендерних особливостей супутньої патології, наявних факторів ризику,
проведеного попереднього та планового лікування та реабілітації. Підбір та
індивідуальна корекція дієтичного харчування та ЛФК, розробка
реабілітаційних програм на основі фармакологічних, фізіотерапевтичних
засобів, природних факторів впливу при захворюваннях шкіри, нервової,
сечостатевої системи, функціональних та психосоматичних розладах,
підготовка до оперативних втручань та реабілітація після хірургічного
лікування, травм та перенесених захворювань. Роль багаторівневої медичної
реабілітації у формуванні та прискоренні відновлювальних механізмів з
метою індукування, подовження ремісії хронічних захворювань, одужання,
збільшення рівня здоров’я або профілактики загострень, ускладнень та
інвалідності. Відновлення після хірургічних втручань та наслідків ускладнень
декомпенсованої соматичної патології. Основні причини, фактори та
механізми формування соматичної та психосоматичної патології, особливості
перебігу у дорослих та дітей, осіб похилого віку, принципи ранньої
діагностики, лікування та медичної реабілітації, профілактика ускладнень та
інвалідності.
Індивідуальна робота з інтерном, клінічний розбір тематичних хворих, робота
в діагностичному, фізіотерапевтичному та відділеннях психотерапії,
гідротерапії.
Підсумкове заняття. Залік.
Зав. кафедрою медичної реабілітації
та медико-соціальної експертизи
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