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Клас захворювань

Розповсюдженість 

в Україні (на 1000 

насел.)

Питома вага (%)

Органів травлення 138,70 8,43

Сечовидільної системи 54,15 4,10

Обміну речовин 61,64 3,75

Розповсюдженість захворювань внутрішніх органів серед населення

в Україні у 2017 році (на 1000 нас.)
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Розповсюдженість хірургічних захворювань серед населення

в Україні у 2017 році (на 1000 нас.)

Клас захворювань

Розповсюдженість 

в Україні (на 1000 

насел.)

Питома 

вага (%)

Оперативні втручання на органах черевної

порожнини
65,26 4,20

Оперативні втручання на органах грудної порожнини 54,15 4,10

Хірургічні захворювання судин 61,64 3,75

Внутрішня медицина охоплює більшу частину захворювань людини і є

найважливішим розділом практичної медицини. Вона є наукою про хвороби

внутрішніх органів і всього організму. До сфери терапії відносяться

захворювання шлунково-кишкового тракту (гастроентерологія),

сечовидільної системи (нефрологія), обміну речовин (ендокринологія),

сполучної тканини (ревматологія) та ін.

Хірургія - галузь медицини, що вивчає гострі та хронічні захворювання, які

лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу.



За даними експертів ВООЗ, із загального числа госпіталізованих у відділення

терапевтичного профілю відновлювального лікування потребують 28,37 на 10 000 

всього населення, в відділення хірургічного профілю - 40,91 на 10 000.

Тривала лікувальна практика показала, що найбільш адекватним і ефективним

способом відновного лікування як терапевтичних, так і хірургічних хворих є фізична

терапія, і в першу чергу, основна її складова частина - терапевтичні вправи, за 

допомогою яких здійснюється лікування рухами, що спрямованы на відновлення або

заміщення порушених функцій.

3



НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ВНУТРІШНІ ТА ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ»

4

Мета дисципліни -
отримання теоретичних знань з основ внутрішніх та 

хірургічних хвороб

Завдання дисципліни:

Формування знань про епідеміологію нозологічних форм

хірургічних захворювань та захворювань внутрішніх органів

Формування знань про основні механізми розвитку хірургічної

патології та захворювань внутрішніх органів

Клінічні форми та ознаки основних хірургічних захворювань та 

захворювань внутрішніх органів



Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі

лекції практичні самостійна 

робота

Модуль 1. Внутрішні та хірургічні хвороби

Змістовий модуль 1. Захворювання внутрішніх органів
Тема 1. Захворювання органів травлення: етіопатогенез, структура, 

клінічні ознаки захворювань органів травлення: гастрит, виразкова хвороба шлунку і 12-

ти палої кишки, холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, дискінезія жовчовивідних шляхів

16 2 4 8

Тема 2. Захворювання обміну речовин: етіопатогенез, структура, клінічні

ознаки захворювань обміну речовин: цукровий діабет, подагра, ожиріння

16 2 6 8

Тема 3. Захворювання сечовивідних шляхів: етіопатогенез, структура, 

клінічні ознаки захворювань сечовивідних шляхів: пієлонефрит, гломерулонефрит, 

сечокам’яна хвороба

12 2 4 8

Разом за змістовим модулем 1 44 6 14 24

Змістовий модуль 2. Хірургічні хвороби
Тема 4. Оперативні втручання на органах черевної порожнини: 
загальні відомості про діагностичні методи та клінічні ознаки хірургічного лікування 

шлунка і 12-ти палої кишки. Лапароскопія - поняття, діагностичні можливості після 

лапароскопічних операцій на органах черевної порожнини. Хірургічні захворювання 

різних відділів кишечника. Грижі передньої черевної стінки

16 2 4 8

Тема 5. Оперативні втручання на органах грудної порожнини: 
загальні відомості про хірургічні захворювання легень, патогенетичні механізми їх 

розвитку. Загальні відомості про хірургічні захворювання серцево-судинної системи. 

Аортокоронарне шунтування та стентерапія - поняття, показання до проведення і 

методика проведення

16 2 6 8

Тема 6. Хірургічні захворювання судин: хірургічні захворювання 

периферійних артерій, захворюваннях вен. Особливості хірургічного лікування 

лімфаденоми

14 2 4 10

Разом за змістовим модулем  2 46 6 14 26

Усього 90 12 28 50

Структура навчальної дисципліни



НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«КЛІНІЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ДИСФУНКЦІЯХ ВНУТРІШНІХ 

ОРГАНІВ ТА ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБАХ»
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Мета дисципліни -
сформувати знання, уміння та навички з організації, програмування, 

та алгоритму застосування фізичної терапії при дисфункціях 

внутрішніх органів та хірургічних хворобах

Завдання дисципліни:

Засвоїти основні засоби, форми та методи фізичної терапії
при захворюваннях внутрішніх органів та хірургічних хворобах

Оволодіти принципами програмування фізичної терапії і

методикою проведення занять при захворюваннях внутрішніх
органів та хірургічних хворобах



Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі

лекції практичні самостійна 

робота

Модуль 1. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів та хірургічних 

хворобах

Змістовий модуль 1. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів

Тема 1. Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

захворюваннях органів травлення: завдання, засоби фізичної терапії, 

принципи застосування, протипоказання, організаційні основи та рухові режими

реабілітації при захворюваннях органів травлення: гастрит, виразкова хвороба шлунку і 

12-ти палої кишки, холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, дискінезія жовчовивідних

шляхів

16 2 4 8

Тема 2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

захворюваннях обміну речовин: завдання, засоби фізичної терапії, принципи

застосування, протипоказання, організаційні основи та рухові режими реабілітації при 

захворюваннях обміну речовин: цукровий діабет, подагра, ожиріння

16 2 6 8

Тема 3. Клінічний реабілітаційний менеджмент при 

захворюваннях сечовивідних шляхів: завдання, засоби фізичної терапії, 

принципи застосування, протипоказання, організаційні основи та рухові режими

реабілітації при захворюваннях сечовивідних шляхів: пієлонефрит, гломерулонефрит, 

сечокам’яна хвороба

12 2 4 8

Разом за змістовим модулем 1 44 6 14 24

Змістовий модуль 2. Клінічний реабілітаційний менеджмент при хірургічних хворобах

Тема 4. Клінічний реабілітаційний менеджмент при оперативних 

втручаннях на органах черевної порожнини: завдання, засоби фізичної 

терапії, принципи застосування, протипоказання, організаційні основи та періоди 

реабілітації при оперативних втручаннях на органах черевної порожнини. Фізична терапія 

при хірургічних захворюваннях різних відділів кишечнику. Фізична терапія після 

оперативного втручання з приводу гриж передньої черевної стінки.

16 2 4 8

Тема 5. Клінічний реабілітаційний менеджмент при оперативних

втручаннях на органах грудної порожнини: завдання, засоби фізичної

терапії, принципи застосування, протипоказання, організаційні основи та періоди

реабілітації при оперативних втручаннях на органах грудної порожнини

16 2 6 8

Структура навчальної дисципліни



НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«КЛІНІЧНА ПРАКТИКА ПРИ ДИСФУНКЦІЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

ТА ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБАХ»
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Мета дисципліни -
сформувати практичні навички з організації та  проведення спеціалізовано-

організованої м’язової діяльності у хворих при дисфункціях внутрішніх 

органів та хірургічних хворобах в лікувально-профілактичних закладах 

(лікарнях, госпіталях, поліклініках, диспансерах, санаторіях, реабілітаційних 

центрах)

Завдання дисципліни:
вивчити принципи, форми і зміст роботи спеціалізованих

лікувально-реабілітаційних служб у терапевтичних та хірургічних
відділеннях

ознакомитесь з матеріально-технічною базою лікувально-профілактичних
закладів

розкрити особливості етико-фахової взаємодії членів реабілітаційних
бригад

оволодіти методикою програмування технологій фізичної терапії

засвоїти навички організації, планування і контролю ефективності
застосування засобів фізичної терапії



Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі

лекції практичні самостійна 

робота

Модуль 1. Клінічна практика при дисфункціях внутрішніх органів та хірургічних хворобах

Змістовий модуль 1. Клінічна практика при дисфункціях внутрішніх органів

Тема 1. Клінічна практика при захворювання органів травлення: 
завдання, засоби фізичної терапії, принципи застосування, протипоказання, організаційні

основи та рухові режими реабілітації при захворюваннях органів травлення: гастрит, 

виразкова хвороба шлунку і 12-ти палої кишки, холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, 

дискінезія жовчовивідних шляхів

30 30

Тема 2. Клінічна практика при захворюваннях обміну речовин: 
завдання, засоби фізичної терапії, принципи застосування, протипоказання, організаційні

основи та рухові режими реабілітації при захворюваннях обміну речовин: цукровий

діабет, подагра, ожиріння

30 30

Тема 3. Клінічна практика при захворюваннях сечовивідних

шляхів: завдання, засоби фізичної терапії, принципи застосування, протипоказання, 

організаційні основи та рухові режими реабілітації при захворюваннях сечовивідних

шляхів: пієлонефрит, гломерулонефрит, сечокам’яна хвороба

30 30

Разом за змістовим модулем 1 90 90

Змістовий модуль 2. Клінічна практика при хірургічних хворобах

Тема 4. Клінічна практика при оперативних втручаннях на 

органах черевної порожнини: завдання, засоби фізичної терапії, принципи 

застосування, протипоказання, організаційні основи та періоди реабілітації при 

оперативних втручаннях на органах черевної порожнини. Фізична терапія при 

хірургічних захворюваннях різних відділів кишечнику. Фізична терапія після 

оперативного втручання з приводу гриж передньої черевної стінки.

30 30

Тема 5. Клінічна практика при оперативних втручаннях на 

органах грудної порожнини: завдання, засоби фізичної терапії, принципи

застосування, протипоказання, організаційні основи та періоди реабілітації при 

оперативних втручаннях на органах грудної порожнини

30 30

Тема 6. Клінічна практика при хірургічних захворюваннях судин: 
завдання, засоби фізичної терапії, принципи застосування, протипоказання, організаційні

основи та періоди реабілітації при хірургічних захворюваннях периферійних артерій, 

захворюваннях вен, лімфаденомі

30 30

Структура навчальної дисципліни



Клінічні бази для проходження клінічної практики

 Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр 

"ГВКГ" Міністерства Оборони України

 Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини 

Національної академії медичних наук України»

 Центр дитячої кардіології та кардіохірургії

 Київський обласний лікарняно-фізкультурний диспансер

 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

 Клінічний санаторій “Жовтень”

 НДІ інститут кардіології ім. С.Д. Стражеска

 Київська обласна клінічна лікарня



Дякую за увагу!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

«ВНУТРІШНІ ТА ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ»

«КЛІНІЧНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ 

ДИСФУНКЦІЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА ХІРУРГІЧНИХ

ХВОРОБАХ»

«КЛІНІЧНА ПРАКТИКА ПРИ ДИСФУНКЦІЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

ТА ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБАХ»
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