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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Паліативна
допомога та фізична і психологічна реабілітація важко хворих» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ зі
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплексна система
заходів медичного, соціального, духовного та психологічного характеру,
спрямованих на всебічну підтримку хворого у випадку, коли хвороба не
піддається лікуванню.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана із анатомією
та фізіологією людини, медичною біологією з основами генетики, основами
загальної та клінічної патології, теорією, технологією та видами оздоровчорекреаційної рухової активності, психологією.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Паліативна допомога
та фізична і психологічна реабілітація важко хворих» є формування
визначених освітньо-професійною програмою (ОПП) загальних та фахових
компетентностей,
зокрема
здатності
до
вирішування
складних
спеціалізованих задач та практичних проблем, пов’язаних із особливостями
перебігу захворювань, догляду важко хворих з метою профілактики і
зменшення страждань пацієнтів і членів їх родин (сімей), які виникають на
тлі прогресуючого онкологічного захворювання, СНІДу, туберкульозу та
інших невиліковних захворювань.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Паліативна
допомога та фізична і психологічна реабілітація важко хворих» є:
– ознайомити студентів з основами теоретичного вивчення
особливостей перебігу захворювань, догляду важко хворих з метою
профілактики і зменшення страждань пацієнтів і членів їх родин (сімей);
– сформувати усвідомлене розуміння основних положень концепції
паліативної допомоги;
– допомогти студентам набути теоретичних знань та практичних
навичок, пов’язаних із реалізацією командної роботи при організації
паліативної допомоги;
– забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з сім’єю
важко хворої людини.
2.
КОМПЕТЕНТНОСТІ
ТА
ПРОГРАМНІ
РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ
2.1. Інтегральна компетентність
ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням
положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, психологопедагогічних наук.
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2.2. Загальні компетентності
ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 04. Здатність працювати в команді.
ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
2.3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК 12. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення
невідкладних станів.
СК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/
догляду, профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності,
здоровому способу життя.
СК 14. Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг
фізичної терапії та ерготерапії.
2.4. Програмні результати навчання (ПР)
ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та
патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби
збереження життя.
ПР 08. Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами
професійної етики.
ПР 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.
ПР 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або
компенсації рухових порушень та активності (додаток 4 до ОПП).
ПР 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації
функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в
діяльності.
ПР 12. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній
діяльності.
ПР 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили
шановливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та
приватність.
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ПР 15. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами
співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною
приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у
мультидисциплінарній команді.
ПР 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин,
колег і невеликих груп.
2.5. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
– законодавчі та системоутворючі документи, що регулюють професійну
діяльність, що стосуються охорони здоров’я, соціального захисту, освіти,
фізичного виховання;
– методи вербального та невербального спілкування з пацієнтами/
клієнтами у різних станах, опікунами, членами сім’ї, близькими та усіма
учасниками реабілітаційного процесу;
– методи ефективного спілкування, менеджменту командної роботи,
основи менеджменту та управління;
– свої професійні права та обов’язки; принципи науково доказової
практики;
– соціальні норми, природу і суспільство, історію розвитку предметної
області, її місце у загальній системі знань ;
– будову тіла людини, її органи та системи; алгоритми надання
екстреної долікарської допомоги при невідкладних станах;.
– основи психології та дидактики; принципи здорового способу життя;
особливості профілактики захворювань та їх ускладнень, травм,
неповносправності; прийоми самообслуговування та догляду.
уміти:
– дотримуватися законодавства, моральних норм, професійної етики;
вміти отримувати згоду пацієнта/клієнта, або опікунів на проведення заходів
фізичної терапії, ерготерапії;
– враховувати чинники, які можуть впливати на ефективність
спілкування; використовувати відкриті і закриті питання; визначати і
інтерпретувати невербальні сигнали спілкування; спілкуватися професійно та
зрозуміло з пацієнтами/ клієнтами, опікунами, членами сім’ї, близькими та
усіма учасниками реабілітаційного процесу; перевіряти чи пацієнт /клієнт
розуміє надану інформацію;
– працювати у команді, дотримуватися меж професійної компетентності,
етичних та моральних принципів; демонструвати поведінку, яка сприяє
формуванню сприятливої робочої атмосфери;
– застосовувати знання ефективного спілкування, менеджменту та
управління, демонструвати поведінку яка сприяє формуванню мотивації;
– формувати свою професійну відповідальність, діяти відповідно до неї;
приймати рішення застосовуючи принципи науково доказової практики;
діяти у межах посадових обов’язків та професійної компетентності;
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– використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя;
– використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя;
– надавати екстрену долікарську допомогу при невідкладному стані;
– провадити здоровий спосіб життя та навчати цьому пацієнта/клієнта
та/або родичів, опікунів, близьких; навчати пацієнта/клієнта прийомам
самообслуговування, основам профілактики захворювань та їх ускладнень,
травм, неповносправності; навчати опікунів та/або родичів прийомам
догляду за пацієнтом/клієнтом, залучати їх до реабілітаційного процесу;
– удосконалювати професійну діяльність відповідно до сучасних
науково-доказових даних.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Основи паліативної допомоги.
Змістовий модуль 2. Особливості паліативної допомоги та фізичної
реабілітації важко хворих.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів
ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Основи паліативної допомоги.
Тема 1. Особливості вітчизняної паліативної роботи та зарубіжний досвід.
Тема 2. Біль, типи і характер болю.
Тема 3. Загальні симптоми болю і зняття симптомів.
Тема 4. Фармакологічна та нефармакологічна терапія.
Тема 5. Культуральні аспекти, пов'язані з лікуванням в кінці життя
Змістовий модуль 2. Особливості паліативної допомоги та фізичної
реабілітації важко хворих.
Тема 6. Догляд за пацієнтом.
Тема 7. Фізична і психологічна реабілітація важко хворих.
Тема 8. Особливості паліативної допомоги онкохворим.
Тема 9. Паліативна допомога людям у термінальних стадіях СНІД,
туберкульозу та інших невиліковних захворювань .
Тема 10. Специфіка паліативної допомоги дітям.
4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в
Україні. Матеріали Першої науково-практичної конференції // Ред. Ю. В.
Вороненко, Ю. І. Губський: Наукове видання. К.: Університет «Україна»,
2012.280 с.
2. Бабійчук О. М. Нормативно-правова база паліативної допомоги в
Україні: міжнародний та національний вимір / В кн.: Актуальні питання
надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матеріали Першої
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науково-практичної конференції // Ред. Ю. В. Вороненко, Ю. І. Губський:
Наукове видання. К.: Університет «Україна», 2012. с.159-162.
3. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по
паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся
проблемой. СПб.: Издательство «Речь», 2007. 162 с.
4. Демографічна ситуація в Україні (аналітично-статистичний довідник)
// Міністерство охорони здоров'я України. Центр медичної статистики МОЗ
України. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика МОЗ України. Київ.2007. 88 с.
5. Клеминсон Б. Введение в паллиативную помощь / Пер. с англ. О.
Цейтлиной, Е. Бакуниной; под ред. Д.В. Невзоровой. М.: Благотворительный
фонд помощи хосписам «Вера», 2016. 276 с.
6.. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник.К.: Олан,
2004. 559с.
7. Основы паллиативной помощи / под ред. Р. Твайкросса, Э. Уилкока /
пер. с англ.:Благотворительный фонд помощи хосписам ≪Вера≫ // В. В.
Ерохина, Г. Ш. Юнусова. М.: Благотворительный фонд помощи хосписам
≪Вера≫, 2020. 456 с.
8. Паліативна медицина: підручник /В. Й. Шатило,П. В. Яворський. К.:
ВСВ «Медицина», 2010. 200 с.
Допоміжна:
9. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Полна энциклопедия лечебной
гимнастики. СПб.: Сова.М.: Эскмо, 2003.512с.
10. Медицинская реабилитация. Под.ред. В.А. Епифанова. М.: Прогрессинформ, 2005. 326с.
11. Паллиативная помощь онкологическим больным // Под редакцией
профессора Г. А. Новикова, академика РАМН, профессора В. И. Чиссова. М.:
ООД «Медицина за качество жизни». 2006. 192 с.
12. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні,
фармацевтичні та медико-правові аспекти. Наукове видання /Ю. І. Губський,
М. К. Хобзей. К.: «Здоров'я», 2011. 352 с.
13. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Вінниця:
Нова книга, 2009. 784 с.
Інформаційні ресурси
1. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
World
Health
Organization
[Internet].
Available
from:
http://www.who.int/classifications/icf/en/
2. https://www.nice.org.uk/guidance/ng65/resources/spondyloarthritis-inover-16s-diagnosis-and-management-pdf-1837575441349
3. https://academic.oup.com/ptj/article/98/3/162/4689128
4. http://BioMedNet.com
5. http://www.healthweb.org
6. http://www.pslgroup.com
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7. http://www.healthgate.com
8. http://www.mdconsult.com
9. www.rmj.net
10. http://www.riada.kiev.ua/
11. http://imedic.kiev.ua/lechebnyj-massazh
12. http://slidan.com/tochechniy/
13. http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/medicina/32934-lakunichevlechebnyj- massazh.html
14. http://www.fizioterapiya.info/?page_id=318
15. http://www.gippokrat.by/catalog/bolezni/fizioterapiya/uvchterapiya.html
5. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО
НАВЧАННЯ
Дві письмові модульні роботи, іспит.

КОНТРОЛЮ

УСПІШНОСТІ

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (у %)
Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:
письмові практичні (конспекти) та модульні роботи 40% (у тому числі 15%
на контроль СРС) ;– участь у практичних заняттях 28% ; самостійна робота
(реферат) 12%; Іспит 20%.

