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«Фізична терапія при множинних порушеннях організму»
щотижня – лекція та чотиригодинні заняття
для студентів 41-ФР, 42-ФР, 43-ФР, 44-ФТЕ груп ФТ,ЕТ
По завершенню карантину плановий залік,
який буде складатись з теоретичної та практичної частини
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Теми
Лекція №1
ТЕМА Реаніматологія. Основні завдання реаніматології.
Лекція №2
ТЕМА Поняття про шоки, термінальні стани, клінічна і
біологічна смерть мозку.
Практичне заняття № 1
ТЕМА Невідкладні стани: поняття гострої недостатності
кровообігу, гостра недостатність нирок, шоки, види шоків,
синдром тривалого стискання, опіки, відмороження, замерзання.
Практичне заняття № 2
ТЕМА Принципи надання невідкладної допомоги: поняття
гострої недостатності кровообігу, гостра недостатність нирок,
шоки, види шоків, синдром тривалого стискання, опіки,
відмороження, замерзання. Серцево- легенева реанімація.
Практичний модуль.
Практичне заняття № 3
ТЕМА Принципи роботи реабілітолога в реанімаційному
відділенні: поняття пріоритетів у обстеженні пацієнта,
індивідуальний підхід до пацієнта, робота в команді, догляд за
пацієнтом, робота з родичами.
Практичне заняття № 4
ТЕМА Покази до штучної вентиляції легень, інтубації трахеї.
Поняття смерть мозку, клінічна смерть і біологічна смерть.
Обстеження пацієнтів. Практичний модуль.
Лекція №3
ТЕМА Фізична терапія при множинних порушеннях
організму”. Особливості психічних та фізичних змін у осіб
похилого віку, основні захворювання притаманні для осіб похилого
віку.
Практичне заняття № 5-6
ТЕМА Хронічні прогресуючі захворювання нервової системи,
які призводять до обмеження роботи різних систем організму,
покази, протипокази до реабілітаційних втручань при ураженнях
головного та спинного мозку, периферичних нервів. Використання
допоміжних засобів.
Практичне заняття № 7-8
ТЕМА Підбір та застосування форм роботи із особами
похилого віку; особливості складання реабілітаційних програм,
певні форми обстежень, можливі обмеження при обстеженні,
програми для родичів та опікунів. Практичний модуль.
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Лекція №4
ТЕМА Сучасні уявлення про наслідки захворювання та
травми. Фізична терапія хворих на виразкову хворобу шлунка та
дванадцятипалої кишки. Фізична терапія пацієнтів із
артеріальною гіпертензією, гіпертонічною хворобою,
остеохондрозом шийного відділу хребта. Фізична терапія хворих
на ішемічну хворобу серця (ІХС), стенокардію.
Практичне заняття № 9
ТЕМА Алгоритм проведення обстеження та особливості
створення програми реабілітаційного втручання. основні
принципи реабілітаційного обстеження важкохворих.
Практичне заняття № 10
ТЕМА Особливості обстеження пацієнта, підбору засобів
для заняття, визначення першочергових завдань. Складання
протоколів обстеження, вирішення ситуаційних завдань.
Практичний модуль.
Практичне заняття № 11
ТЕМА Ускладнення, які можуть виникнути внаслідок
тривалого лежання. Поняття відлежин, способи їх
профілактики. Типи оперативних втручань та можливі
ускладнення у післяопераційному періоді.
Практичне заняття № 12
ТЕМА Найчастіші ускладнення через знерухомлення, способи
їх профілактики. Техніка переміщень важкохворих у ліжку.
Навчання медперсоналу та родичів. Практичний модуль.
Лекція №5
ТЕМА Фізична терапія хворих із патологією серцевих
клапанів. Фізична терапія хворих на системні захворювання,
ревматизм, системний червоний вовчак. Фізична терапія хворих
на розсіяний склероз і супутню патологію; полінейропатії.
Практичне заняття № 13
ТЕМА Техніка проведення маніпулятивних втручань у
пацієнтів, які перебувають в комі. Обстеження пацієнтів в комі.
Визначення основних завдань.
Практичне заняття № 14
ТЕМА Як працювати з хворим, який перебуває на TITBIT
Проведення відсмоктування з дихальних шляхів. Ускладнення, які
зустрічаються в пацієнтів в комі.
Лекція №6
ТЕМА Фізична терапія при судинних захворюваннях нижніх
кінцівок, хронічній артеріальній недостатності (ХАННК),
варикозній хворобі НК, лімфостазі НК.
Практичне заняття № 15
ТЕМА Алгоритм проведення обстеження та особливості
створення програми реабілітаційного втручання. Основні
принципи реабілітаційного обстеження хворих з ОРА.
Особливості обстеження пацієнта, підбору засобів для заняття,
визначення першочергових завдань. Складання протоколів
обстеження, вирішення ситуаційних завдань.
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Практичне заняття № 16
ТЕМА Обстеження дихальної системи при ураженнях
дихальної і СС систем. Повторення маніпулятивних втручань.
Обстеження дихальної системи, основні показники на які слід
звернути увагу при складанні реабілітаційної програми.
Лекція №7
ТЕМА Особливості реабілітаційної допомоги при травмах та
захворюваннях опорно-рухової системи. Фізична терапія хворих із
порушеннями обміну речовин, метаболічним синдромом, цукровим
діабетом та супутньою патологією. Фізична терапія хворих з
захворюваннями щитовидної залози та супутній патології,
синдромом хронічної втоми як прояву різних захворювань.
Практичне заняття № 17-18
ТЕМА Навчання прийомам самообслуговування при травмах
та захворюваннях ОРА. Навчання техніки переміщень пацієнтів з
переломами кінцівок, підбір засобів для пересування. Техніка
страхування осіб, що користуються інвалідним візком.
Практичний модуль.
Лекція №8
ТЕМА Фізична терапія хворих із хірургічною патологією
органів грудної порожнини. Постмастектомічний синдром.
Фізична терапія хворих із гострою хірургічною патологією
органів черевної порожнини. Фізична терапія хворих з
множинними пошкодженнями опорно-рухового апарату. Фізична
терапія нейрохірургічних хворих. Черепно-мозкова травма;
гостре порушення мозкового кровообігу.

