
 

 

У Павлоградському фаховому медичному коледжі в рамках тижня циклової комісії клінічних 

дисциплін відбувся  відкритий захід з дисципліни «Хірургія» за темою:  «Сучасні аспекти протезування 

верхніх кінцівок». 

Захід був проведений студентами групи ЛС 03-19 під керівництвом викладача  хірургії 

Формальнової Юлії Миколаївни. 

Щороку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає день людей з інвалідністю. 

Разом з нами живуть люди, фізичні можливості яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може 

повноцінно забезпечувати себе, доглядати за собою. Інвалідність може бути вродженою і набутою в 

результаті травм, інфекцій, військових дій тощо. 

У світі понад мільярд людей з інвалідністю. В Україні понад 2,5 мільйони людей, які мають 

інвалідність, у тому числі більше 200 тисяч з І групою інвалідності, майже мільйон з ІІ групою 

інвалідності, півтори тисячі людей з ІІІ групою інвалідності і більше 160 тисяч дітей з інвалідністю. Цей 

день є нагадуванням про необхідність створення умов для людей з особливими потребами. 

Міжнародний день людей із інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем 

цих людей, захисту їхніх прав. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і 

милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей із інвалідністю. 

Україна, як і всі цивілізовані країни з високою культурою людських відносин, до таких людей 

ставиться, як до людей з особливими потребами, які потребують додаткової уваги суспільства. 

Ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства. Захищаючи гідність таких 

особливих людей, ми захищаємо своє людське обличчя. 

Актуальність теми  « Сучасні аспекти протезування верхніх кінцівок». обумовлена  тим, що  через 

повномасштабну війну росії проти України десятки українців щодня  отримують важкі поранення, 

багато військових і цивільних втрачають кінцівки. Для повноцінного життя їм знадобляться протези. 

В Україні за роки незалежності зроблені певні кроки щодо формування законодавчої бази для 

вирішення проблем осіб з інвалідністю, яка має підвищувати ефективність державної політики щодо 

цих громадян в сучасних соціально-економічних умовах. 

Протезування для будь-якого громадянина України є соціальною гарантією держави і є 

безкоштовним. За декілька останніх років в Україні з’явились новітні технології, українські протезисти 

отримали знання та досвід від закордонних спеціалістів, які відзначили високий рівень наших фахівців 

 

Підчас проведення західу відбулося обговорення основних різновидів протезів, принципів роботи 

функціональних протезів верхніх кінцівок. 

Студенти дійшли висновку,  що чим більша частина руки збережена, тим більшої 

функціональності і природності можна домогтися від протеза. Технологічно по зрозумілих причинах 

найбільш складною частиною є кисть з пальцями. Але сучасні протези дозволяють домогтися високої 

маневреності навіть цієї частини протеза. 

Існує декілька видів протезів: 

робочі, активні , біонічні протези. Останні два роки Україна суттєво взялася й за навчання 

фахівців-протезистів, їх почали готувати за стандартами НАТО.  

Увага держави та милосердя, толерантність кожного з нас допоможуть спростити життя людей з 

інвалідністю, створити майбутнє, де б люди не були виключені з соціуму через проблеми зі здоров`ям. 

Але не будемо забувати про головне – найбільше, чого потребують такі люди – це наша увага та 

розуміння.  

Бажаємо всім людям з особливими потребами витримки, оптимізму, здоров`я, можливості втілити 

в реальність плани та задуми! 
 

 



 

 



 

 

 

 


