


ПРИКЛАД вступного випробування для вступу на 5 курс
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Варіант ****

1. Види реабілітації:
а) медична;
б) соціальна;
в) профілактична;
г) психологічна.

2. Завдання реабілітації: 
а) відновити функції органів або систем;
б) пристосуватися до повсякденного життя;
в) відновити трудову діяльність;
г) диспансерний нагляд.

3. Назвіть основні принципи реабілітації:
а) ранній початок реабілітаційних заходів та їх безперервність;
б) комплексність та індивідуальність;
в) необхідність реабілітації в колективі;
г) повернення до трудової діяльності.

4. Назвіть етапи реабілітації:
а) підготовчий;
б) лікарняний;
в) диспансерний;
г) поліклінічний.

5. Основною санітарно-курортного етапу реабілітації є:
а) дієтотерапія;
б) фізіотерапія;
в) санаторно-курортний режим;
г)трудотерапія.

6. Основою фізичної реабілітації пацієнта на стаціонарному етапі є:
а) дієтотерапія;
б) фізіотерапія;
в) руховий режим;
г) психотерапія.

7. У після лікарняний період реабілітації застосовують:
а) ЛФК;
б) фізіотерапію;
в) масаж;
г) трудотерапію.

8. На санаторно-курортному етапі реабілітації призначають режими:
а) щадний;
б) вільний;
в) щадно-тренувальний;
г) тренувальний.

9. Які ігри можна застосовувати на різних етапах фізичної реабілітації:
а) на місці;
б) рухливі;



в) малорухливі;
г) спортивні.
10. У лікуванні бронхіальної астми використовують такі форми ЛФК:
а) лікувальна гімнастика;
б) біг;
в) ранкова гігієнічна гімнастика;
г) звукова гімнастика.
11. Які вправи найефективніші в разі захворювання органів дихання:
а) на рівновагу;
б) на розтягування;
в) дихальні;
г) ідеомоторні.
12. Завдання засобів фізичної реабілітації в разі захворювання органів дихання:
а) поліпшення функції зовнішнього дихання;
б) поліпшення дренажної функції бронхів;
в) оволодіння методикою управління диханням;
г) поліпшення функції травного тракту.
13.  Виберіть  найефективніший  засіб  фізичної  реабілітації  для   пацієнтів  із

захворюваннями органів дихання:
а) лікувальна гімнастика;
б) механотерапія;
в) фізіотерапія;
г) масаж.
14.  Назвіть  протипоказання  до  занять  ЛФК  у  пацієнтів  із  захворюваннями

органів дихання:
а) напад ядухи;
б) температура вища ніж 38ºС;
в) легенево-серцева недостатність ІІІ ст;
г) кашель.
15. Завдання ЛФК у лікуванні гіпертонічної хвороби:
а) зниження АТ;
б) поліпшення загального стану;
в) зменшення або повна відміна ліків;
г) поліпшення функції сечовивідної системи.
16. У лікуванні бронхоектатичної хвороби найефективнішим засобом є:
 а) масаж;
 б) ранкова гігієнічна гімнастика;
 в) лікувальна ходьба;
 г) дренажна гімнастика.
17. У лікуванні опущення внутрішніх органів завданням ЛФК є:
 а) загальне зміцнення організму;
 б) поліпшення функції шлунка, кишок;
 в) створення потужного корсета із м’язів передньої черевної стінки і промежини ;
 г) регуляція функції ЦНС.
18. У лікуванні опущення внутрішніх органів протипоказано:
 а) біг;
 б) підняття ваги більш ніж 5 кг;
 в) ходьба;



 г) стрибки.
19. У відповідний період реабілітації пацієнтів травматологічного профілю слід

використати такі засоби ЛФК:
 а) спортивні ігри;
 б) елементи трудотерапії;
 в) лікувальну гімнастику;
 г) масаж.
20. У період реадаптації слід проводити комплекс заходів, спрямованих на:
 а) відновлення діяльності травного тракту;
 б) відновлення працездатності пацієнта;
 в) професійну переорієнтацію;
 г) поліпшення психоемоційного стану.
21. Протипоказанням до комплексного лікування пацієнтів  травматологічного

профілю на санаторному етапі є:
 а) усі етапи, що потребують стаціонарного лікування в лікарні;
 б) усі пацієнти, не здатні до самообслуговування;
 в) пацієнти, які мають загальні протипоказання;
 г) пацієнти з незначним больовим синдромом.
22.  У  разі  сповільненого  зрощення  переломів,  найкращою  комбі  -  нацією

лікувальних факторів є:
 а) загальне УФО, електрофорез кальцію хлориду, лікувальна гімнастика;
 б) лікувальна гімнастика, масаж, озокерит;
 в) ранкова гімнастика, ванни йодобромні, парафін;
 г) магнітотерапія, циркулярний душ, лікувальна ходьба.
23. Які з перелічених процедур найефективніші для профілактики  пролежнів у

пацієнтів з тяжким ушкодженням спинного мозку:
а) психотерапія;
б) лікувальна гімнастика;
в) масаж;
г) зміна положення тіла.
24. Які процедури протипоказані для місцевого застосування на хвору кінцівку

із синдромом Зудека:
 а) дарсонвалізація;
 б) електрофорез нікотинової кислоти;
 в) масаж;
 г) аплікації озокериту.
25. Механізм дії ЛФК:
 а) тонізуючий;
 б) нормалізування функцій;
 в) формування компенсацій;
 г) трофічний.
26. Методичні прийоми дозування фізичного навантаження полягають у:
 а) виборі вихідного положення і тривалості заняття;
 б) характері і кількості фізичних вправ;
 в) амплітуді і темпі рухів;
 г) використанні дихальних вправ і масажу.
27.  На стаціонарному етапі лікування призначають режими:
 а) ліжковий;



 б) вільний;
 в) ближній туризм;
 г) палатний.
 28. На стаціонарному етапі призначають:
 а) малорухливі ігри;
 б) спортивні ігри;
 в) рухливі ігри;
 г) елементи спортивних ігор.
 29. Вихідне положення пацієнта на ліжковому режимі може бути:
 а) лежачи на спині;
 б) лежачи на боці;
 в) сидячи на ліжку;
 г) стоячи.
30. До основних засобів ЛФК належать:
 а) фізичні вправи;
 б) трудотерапія;
 в) механотерапія;
 г) природні фактори навколишнього середовища.


