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Анотація до дисципліни

Дисципліна «Основи догляду за хворими» є складовою програми

професійної підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр фізичної

терапії, ерготерапії. Вивчення якої покликано ознайомити студента із

роботою медичних закладів стаціонарного типу, правилами контакту із

пацієнтами, закласти морально-етичні основи подальшої професійної

поведінки. Дана дисципліна передбачає вивчення гігієнічних,

профілактичних та лікувальних заходів, які входять до компетенції

персоналу і застосовуються для створення комфортних умов

перебування хворого в медичному закладі сприяння як найшвидшого

одужання пацієнта, запобігання розвитку ускладнень.

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС.

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного

контролю та заліку.



Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Основи догляду за хворими» є набуття студентами знань,

практичних навичок і компетенцій із загального і спеціального догляду за хворими різного профілю та інвалідами, оволодінні

знаннями і уміннями спостереження, а також полегшення їхніх страждань, профілактики захворювань та набуття досвіду

самостійної діяльності.

-Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.;

-Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

-Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

-Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної команди, іншим медичним працівникам потребу у

заходах фізичної терапії, ерготерапії, принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я;

-Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції;

-Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної терапії,

ерготерапії.

-Здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної терапії, ерготерапії;

-Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної терапії,

ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях

медицини.

Очікувані  результати навчання: 
-демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової

активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також

покращенню довкілля громади;

-застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної

терапії та ерготерапії. організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя;

-здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності.

Компетентності, які будуть сформовані  у здобувачів за результатами вивчення:



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.Охорона праці і техніка безпеки медичного працівника.

Тема 2.Організація догляду за хворими.

Тема 3. Медична деонтологія.

Тема 4. Типи лікувальних установ.

Тема 5. Організація роботи приймального віділення.

Тема 6. Санітароно-протиепідемічний режим віділення.

Тема 7. Транспортування хворих та стандартна організація роботи клінічного 

віділення лікарні. 
Тема 8. Особиста гігієна хворих. Харчування хворих.

Тема 9. Загальний догляд за хворими з патологією органів травлення.

Тема 10. Загальний догляд за хворими з патологією органів дихання.

Тема 11. Загальний догляд за хворими з патологією органів серцево-судинної 

системи.

Тема 12. Загальний догляд за хворими з патологією органів сечовиведення. 


