
Урок № 53 

Дата: 17. 02.2022 

Тема: Специфіка санаторно-курортного лікування 
Мета: Охарактеризувати поняття про специфіку санаторно-курортного лікування; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Курортна медицина займає одне з центральних місць у сфері послуг, які надають у межах 

санаторно-курортного комплексу, що враховує діагностику, безпосередньо лікування захворювання, 

профілактику і реабілітацію або відновлення організму, який переніс захворювання. 

       Медична реабілітація – це комплекс взаємозалежних медичних, соціальних, педагогічних та 

інших заходів, що мають за мету відновлення соціальної (трудової, професійної, сімейно-побутової) 

дієздатності людини на основі максимально можливого відновлення функцій її організму, порушених 

хворобою. 

      Під медичною допомогою, що здійснюється з профілактичною, лікувальною або реабілітаційною 

метою, із застосуванням природних лікувальних факторів в умовах перебування на курорті або 

лікувальнооздоровчій місцевості, у санаторно-курортних закладах розуміють санаторнокурортне 

лікування. 

     Завдання санаторно-курортного режиму полягає в раціональному використанні природних 

чинників курорту, зміні умов життя, сприятливому впливі природи і побуту, правильному 

застосуванні лікувальних факторів, своєчасному прийманні смачно приготованої їжі, які 

допомагають відновленню компенсаторно-пристосувальних процесів. 

      Основні функцій санаторно-курортних закладів: лікування; медична реабілітація; профілактика 

захворювань із використанням природних лікувальних ресурсів. 

      До спеціалізованих функцій зараховують: виробничу (надання курортних послуг), маркетингову 

(проведення заходів з організації збуту, просування виробленого продукту і забезпечення 

відповідності його якості вимогам ринку), кадрову, фінансову (планування, облік і фінансове 

забезпечення діяльності санаторію), контроль і аналіз. 
 

Урок № 54 

Дата: 17. 02.2022 

Тема: Специфіка санаторно-курортного лікування 
Мета: Охарактеризувати поняття про специфіку санаторно-курортного лікування; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Система реабілітації на курорті – низка взаємопов’язаних систематизованих процедур, заходів, скерованих 

на досягнення результату у вигляді біологічного відновлювання організму і соціальної реабілітації. 

       Перелік досліджень, які необхідні для рекомендації санаторнокурортного лікування: 

1) основні: повний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентгеноскопія грудної клітини; 

2) додаткові: ЕКГ, огляд гінеколога (для жінок), огляд психіатра (у разі наявності нервово-психічних 

захворювань). 

       Головні завдання санаторно-курортного лікування: ліквідація або зменшення проявів патологічного 

процесу, стимуляція регенерації та реституції, відновлення або покращення порушених функцій, підвищення 

загальної реактивності; тренування адаптаційних механізмів, консолідація результатів лікування, які були 

досягнуті на попередньому (стаціонарному або амбулаторно-поліклінічному) етапі, попередження 

інвалідизації, сприяння соціальній реабілітації.  

     Рекомендовані терміни перебування: 

1) для хворих із нетуберкульозними захворюваннями органів дихання і функціональними порушеннями 

нервової системи – 24 дні; 

2) на бальнеологічних і грязьових курортах, а також у приміських санаторіях для лікування хворих із 

захворюваннями органів кровообігу – 26 днів; 

3) у санаторіях для лікування хворих із запаленнями нирок – 48 днів; 

4) у санаторіях та відділеннях для лікування хворих із наслідками травм і захворювань спинного мозку – 52 

дні. 

     Періоди санаторно-курортного лікування:  

1) адаптації (перші 3–5 днів); 



 2) основний (наступні 18–20 днів); 

 3) заключний (останні 2–3 дні). 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке медична реабілітація? 

2. Які завдання санаторно-курортного режиму? 

3. Що таке система реабілітації на курорті? 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

