Нові надходження для спеціальності
227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Бібліотека пропонує для викладачів і студентів відділення нові
надходження підручників, навчальних посібників.

1. Реабілітаційний масаж : підручник / Л.О. Вакуленко, Д.В. Вакуленко,
О.В. Кутакова, Г.В. Прилуцька. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 524 с.
У підручнику висвітлено основи реабілітаційного масажу та
застосування його при захворюваннях і травматичних пошкодженнях
опорно-рухового апарату, центральної і периферійної нервової
системи; захворюваннях серцево-судинної, дихальної, ендокринної,
статевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології,
педіатрії. Запропоновано ситуаційні задачі з прикладами їх
детального алгоритмічного вирішення.

2. Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії: підручник / [Л.О.
Вакуленко, В.В. Клапчук, Д.В. Вакуленко та ін..]; за заг. ред. Л.О.
Вакуленко, В.В. Клапчука. - Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 372 с.
У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні
аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби
реабілітації,функціональні обов’язки та юридичну відповідальність
осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Подано
застосування інформаційних технологій у фізичній та реабілітаційній
медицині.
3. Козак Д.В. Лікувальна фізична культура: посібник / Д.В. Козак, Н.О.
Давибіда. - Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 108 с.
У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження;
процес формування рухових навичок; форми проведення процедури
лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила
підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та
вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію
лікувальної фізкультури.
4. Медична і соціальна реабілітація: підручник / В.Б. Самойленко, Н.П.
Яковенко, І.О. Петряшев та ін. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ
«Медицина», 2018. – 464 с.
У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії,
лікувальної фізкультури, масажу та медико-соціальної реабілітації
при різних видах патології дорослих і дітей, описано сучасні орієнтовні
комплекси відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з
програмою «Медична і соціальна реабілітація».
5. Історія медицини та реабілітації: навч. посібник / Л.Л. Примачок. –
Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 104 с.
У навчальному посібнику висвітлено різні періоди та етапи
становлення й розвитку реабілітаційного напряму медичної галузі –
фізичної реабілітації, починаючи від часів до нашої ери і закінчуючи
сьогоденням. Зміст посібника побудований відповідно до вимог
навчальної програми МОН України для студентів вищих медичних
навчальних закладів.

