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Перелік питань до заліку
1)

Загальні питання організації фізіотерапевтичної служби і курортної справи в

країні.
2)

Проблеми та завдання охорони курортних ресурсів.

3)

Вимоги до фізіотерапевтичних відділень (кабінетів).

4)

Правила експлуатації та техніка безпеки.

5)

Вимоги до ведення обліково-звітної документації в ФТВ.

6)

Механізм дії фізичних факторів, вплив факторів на основні патологічні

процеси і функції різних органів і систем організму.
7)

Принцип детермінізму та оптимальності в терапії фізичними факторами.

8)

Хронофізіотерапія.

9)

Психотерапія та медична деонтологія при лікуванні фізичними та

курортними факторами.
10)

Принцип поєднання і послідовності застосування фізичних факторів і

процедур.
11)

Апаратура, яка використовується у фізіотерапії і її технічні можливості.

12)

Техніка проведення процедур, техніка безпеки при роботі з фізичної

апаратурою.
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13)

Причини виникнення патологічних процесів, механізми їх розвитку та

клінічні прояви.
14)

Оцінка показників загальних та функціональних методів обстеження

хворих, які направляються на лікування фізичними та курортними факторами.
15)

Основні

клінічні

симптоми

і

синдроми

захворювань,

при

яких

використовується фізіотерапія.
16)

Принципи використання фізичних чинників для профілактики захворювань

і реабілітації хворих, в тому числі диспансерної групи.
17)

Показання та протипоказання до використання фізичних факторів.

18)

Правила призначення фізіотерапевтичних процедур.

19)

Методи електролікування та ультразвукової терапії. Різновиди. Показання

та протипоказання.
20)

Методи світло- та магнітотерапії. Різновиди. Показання та протипоказання.

21)

Реабілітація: основні поняття, її міжгалузевий характер.

22)

Медична реабілітація: визначення, головні напрями, мета і завдання

23)

Особливості організації та проведення медичної реабілітації на санаторно-

курортному етапі.
24)

Фітотерапія в практиці лікаря.

25)

Апаратна фізіотерапія практиці лікаря.

26)

Сумісні і несумісні фізіотерапевтичні процедури.

27)

Застосування бальнеотерапії в медичній практиці.

28)

Застосування рефлексотерапії в медичній практиці.

29)

Електролікування. Його основні види. Показання і протипоказання.

30)

Світло-

і

кольоролікування.

Його

основні

види.

Показання

і

протипоказання.
31)

Основні природні лікувально-оздоровчі фактори. Їх використання в

практичній медицині.
32)

Походження та різновиди лікувальних пелоїдів (грязей). Вплив лікувальних

грязей на організм людини.
33)

Вплив мінеральних вод на організм людини.
2

34)

Основи санаторно-курортного відбору та лікування. Вплив основних

факторів клімату на організм людини.
35)

Основні

комплекси

ЛФК.

Показання,

протипоказання,

методика

застосування. Основні види та механізми дії фізичних вправ; засоби ЛФК,
методичні принципи кінезотерапії та дозування фізичних навантажень; основні
принципи тренування.
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