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У статті розглянуто і запропоновано шляхи покращання підготовки
майбутніх лікарів з питань фізіотерапії і курортології, що дасть змогу
поліпшити організацію оздоровлення населення України.
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Головним багатством людства є здоров'я. За сучасними уявленнями
здоров'я населення має соціальну природу і являє собою складне,
багатостороннє явище, яке формується під впливом комплексу взаємодіючих
факторів. Здоров'я населення - це необхідна умова високого трудового
потенціалу, найважливіший показник економічного, соціального і
культурного розвитку держави.

За останнє десятиріччя в умовах економічної нестабільності стан
здоров'я населення України погіршився, що пояснюється тим, що за цей
період діапазон факторів ризику розширився, а об'єм і якість профілактичної
роботи і медичної допомоги скоротились. Тобто за останні роки відмічаються
стійкі і негативні тенденції в стані здоров'я населення, що пов'язано з
погіршенням економічного положення більшості людей. Проблема
забезпечення населення якісною медичною допомогою є однією із найбільш
актуальних і завжди повинна розглядатися з позиції національної
пріоритетності.

Високий рівень захворюваності населення України, викликаний
інтенсифікацією та вузькою спеціалізацією процесу праці, зростання різних
видів травматизму потребує зміцнення системи охорони здоров'я та
відродження і подальший розвиток таких розділів медицини, як медична
профілактика і реабілітація. При цьому основна мета реабілітації - подолання
обмежень у життєдіяльності, які постали перед людиною, часткове або повне
відновлення втраченої чи зниженої спроможності, у тому числі і трудової
діяльності. в зв'язку з цим подальше розгортання реабілітаційних відділень у
структурі лікувальних і санаторно-курортних закладів продовжує залишатися
актуальним питанням.

У вік індустріалізації і автоматизації, забруднення оточуючого
середовища , перенапруження нервової системи і гіподинамії все більша роль
у профілактиці, лікуванні та медичній реабілітації відводиться фізичним
факторам як природним, так і штучним, і хоча на сьогоднішній день лікарі
мають в розпорядженні неймовірну кількість фармакологічних препаратів,
більшість з них або недостатньо  ефективні , або мають побічні ефекти, перш
за все алергічні Природні (клімат, мінеральні води, лікувальні грязі) і штучні
(електричні струми, електричні і магнітні поля, світло і т.д.) фізичні фактори
не тільки не викликають алергічних проявів, а, як правило, здійснюють
протиалергійну дію. Якщо в фізіотерапії і використовуються лікарські
препарати (у вигляді електрофорезу, фонофорезу. аерозолів), то тх дозування



в десятки разів менше, ніж при прийомі всередину або парентеральному
уведенні. Раціональне поєднання медйкаментозної терапії і фізичних
факторів у значній мірі підвищують ефективність лікування і медичної
реабілітації хворих.

В останні роки, коли виявлено багато негативних сторін впливу
лікарських препаратів, коли в швидкому темпі розвивається нове
направлення в медицині - медична реабілітація, різко підвищився інтерес до
використання природних і штучних фізичних факторів у лікуванні і
відновній терапії. Вивчено багато нових фізичних факторів, розроблені більш
ефективні методи фізіотерапії, створені більш досконалі фізіотерапевтичні
апарати. Разом з тим багато лікарів різних спеціальностей недостатньо
знайомі із засобами і можливостями фізичних методів профілактики,
лікування і медичної реабілітації. На сьогоднішній день в Україні підготовка
лікарів-фізіотерапевтів здійснюється шляхом спеціалізації з фізіотерапії після
закінчення інтернатури за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або
педіатричного профілю (наказ МОЗ України №230 від 24.04 2008 р.) з
закладах піспядипломної освіти. Згідно болонської угоди з програми взагалі
виключена підготовка у вищих медичних закладах майбутніх лікарю з питань
фізіотерапії і курортології, хоча ці напрямки в сучасній медицині
залишаються одними із найбільш актуальних і пріоритетних. Наслідки
відсутності підготовки спеціалістів уже помітні. Виходячи із публікацій в
фахових виданнях ( Бабов КД. і слівавт., 2009 р ), в багатьох лікувальних
закладах ставки фізіотерапевтів не заповнені (середня укомплектованість
кадрів складає 85 %). На ставках фізіотерапевтів працюють сумісники, а
віковий склад лікарів становить приблизно 55 років. Ці цифри говорять самі
за себе. Тому введення в перелік нової лікарської спеціальності «Медична
реабілітація, фізіотерапія і курортологія» та підготовка спеціалістів в цьому
напрямку потребують якомога скорішого вирішення . Це сприятиме успішній
інтеграції української медичної галузі до світових умов.

Зараз заняття з фізіотерапії ми проводимо тільки завдяки можливості
30% зміни навчальної програми за рахунок перерозподілу годин з інших
тематичних модулів внутрішньої медицини. 8 зв'язку з чим кількість годин
для вивчення питань фізіотерапії і курортології надзвичайно обмежена що,
звичайно, утруднює повноцінне пізнання майбутніми лікарями такого
важливого розділу медицини, знання якого необхідно Л'карю будь-якої
спеціальності. Ці знання дають змогу при вмілому використанні методів
фізіотерапії застосовувати більш ефективні схеми лікування, зменшуючи
кількість або дози фармакологічних препаратів, а раціональне поєднання
ліків з фізіотерапевтичними методами дає можливість швидше досягати
позитивного ефекту лікування.

Дослідження, які проведені за кордоном, і накопичений там досвід
дозволили виявити ряд аспектів, які змусили відповідні інстанції змінити
точку зору на традиційні шляхи в підготовці медиків і спеціалістів по
фізіотерапії, курортології та реабілітації. В ряді країн це вже привело до
створення нової системи, в якій поєднуються медичні і фізкультурно-



педагогічні знання, вміння і навички. Світовий досвід свідчить про створення
реабілітаційних бригад, з процесі діяльності яких лікар-клініцист координує
роботу фізіотерапевтів, реабілітологів та психотерапевтів.

Постійна задача, яка стоїть перед органами охорони здоров'я - це
подальше посилення роботи по попередженню захворювань У вирішенні цих
задач важливу роль відіграє санаторно-курортне лікування та
фізіотерапевтична допомога, оскільки в ній закладений значний потенціал
можливостей оздоровлення населення. Раціональне використання фізичних
факторів у значній мірі підвищує ефективність лікування, скорочує строки
тимчасової непрацездатності хворих, що в цілому приводить до поліпшення
якості життя.

Однак ці завдання можна виконати тільки за умов зміни підготовки
спеціалістів в даній галузі.  У зв'язку з тим,  що у навчальній програмі з
внутрішньої медицини, за якою ведеться зараз навчання в вищих навчальних
закладах, взагалі відсутня'підготовка майбутніх спеціалістів з питань
фізіотерапії і курортології, на наш погляд, необхідно внести зміни в
навчальний процес з виділенням тематичного модуля на IV курсі медичного
факультету з питань загальної фізіотерапії та курортології при вивченні
розділів внутрішньої медицини, а на VІ курсі виділити тематичний модуль із
спеціальної фізіотерапії та фізичної реабілітації, що дасть можливість
забезпечити якісну первинну підготовку майбутніх лікарів з розділу
фізіотерапії і курортології. При вирішенні цих питань необхідно:

- внести зміни до типового плану і програми з внутрішньої медицини, а
також втілити сучасні інформаційні і практичні реабілітаційні технології;

- підвищити кваліфікацію кадрово-педагогічного складу шляхом
проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів, стажуванням їх в
провідних реабілітаційних центрах України, що забезпечить більш високий
рівень викладання даної дисципліни;

- забезпечити навчальний процес сучасною наукозо-методичною
літературою, новітніми електронними технологічними розробками.

Ці заходи значно підвищать рівень підготовки лікарів з питань
фізіотерапії і курортології, що дасть змогу поліпшити організацію
оздоровлення населення України.


