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Характеристика

Студент має глибокі міцні і системні знання з курсу,
використовує медико-біологічну термінологію, вільно володіє
понятійним апаратом. Компетентний щодо фізичної реабілітації
при хірургічних захворюваннях; вміє наводити приклади; має
глибокі знання з навчальної дисципліни. Будує відповідь
логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову
термінологію
Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на
практиці; але може допустити неточності в формулюванні
термінології, незначні мовленнєві помилки в наведених
прикладах. Студент знає програмний матеріал повністю з даної
дисципліни, не може вийти за межі теми
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про питання
білета, але його знання мають загальний характер, іноді
непідкріплені прикладами. Допускає помилки і має прогалини в

теоретичному курсі та практичних вміннях. Замість чіткого
термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на
побутовому рівні.
0–9

Студент має фрагментарні знання з усіх питань білету. Не
володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не
сформований. Не вміє викласти програмний матеріал. Студент
повністю не знає програмного матеріалу.
Додаток 1
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1. Організація, загальні принципи хірургічної допомоги в Україні.
2. Охарактеризуйте поняття про хірургію та її нозологію.
3. Дайте поняття про хірургічну операцію. Визначне тактичні принципи
застосування фізичної терапії в ургентній і плановій хірургії.
4. Охарактеризуйте до- і післяопераційний період, завдання фізичної
терапії. Показання та протипоказання щодо ЛФК.
5. Ускладнення
післяопераційного
періоду.
Тактичні
питання
застосування ЛФК.
6. Визначте клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичної
терапії при хірургічних захворюваннях.
7. Завдання, принципи методика фізичної терапії залежно від характеру
операційного доступу, обсягу і обєму хірургічного лікування.
8. Наведіть періоди і етапи фізичної реабілітації хірургічних хворих.
9. Види, засоби фізичної реабілітації хірургічних хворих.
10.Наведіть класифікацію лікувальних фізичних чинників, що
використовуються у хірургії.
11.Визначте основні принципи фізичної терапії у загальному догляді за
хворими з хірургічними захворюваннями.
12.Визначте основні принципи фізичної терапії у спеціальному догляді за
хворими з хірургічними захворюваннями.
13.Наведіть поняття про хірургічну інфекцію та принципи її лікування.
Показання та протипоказання щодо ЛФК.
14.Охарактеризуйте ЛФК і засоби фізичної реабілітації у різні фази
ранового процесу.
15.Охарактеризуйте ЛФК, завдання, методи та засоби фізичної реабілітації
у хворих на хірургічну інфекцію мяких тканин.
16.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічній інфекції

кістково-суглобового апарату.
17.Охарактеризуйте види порушення кровообігу, принципи лікування,
показання та протипоказання щодо застосування ЛФК.
18.Визначте завдання, методи та застосування ЛФК, засобів фізичної
реабілітації у хворих на трофічну виразку та пролежні.
19.Дайте визначення ступенів опіків і відморожень, принципи лікування,
показання та протипоказання до застосування ЛФК і інших засобів
фізичної реабілітації.
20.Наведіть визначення ступенів відморожень, принципи лікування,
застосування ЛФК і інших засобів фізичної реабілітації.
21.Дайте визначення що таке «контратура». Профілактика контрактур у
лікарняний та післялікарняний періоди реабілітації.
22.Основні принципи застосування методів фізичної реабілітації в
онкології.
23.Особливості фізичної реабілітації після видалення злоякісних пухлин
різної локалізації.
24.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічному лікуванні
доброякісних пухлин.
25.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічному лікуванні
злоякісних пухлин.
26.Наведіть основні принципи фізичної терапії в клінічних групах
онкохворих.
27.Охарактеризуйте доброякісні пухлини та засади їх лікування.
Показання та протипоказання щодо ЛФК.
28.Охарактеризуйте злоякісні пухлини та засади їх лікування. Показання
та протипоказання щодо ЛФК.
29.Особливості фізичної терапії з приводу мастектомії.
30.Визначте поняття про передпухлинні стани та захворювання. Роль
здорового способу життя та адекватного рухового режиму в
профілактиці виникнення пухлин.
31.Охарактеризуйте хірургічну патологію нервової системи. Роль
кінезітерапії у відновному лікуванні хворих після операцій на
центральній і периферичній нервовій системі.
32.Забій головного мозку, принципи лікування. Наслідки черепно-мозкової
травми, реабілітаційна програма.
33.Стиснення головного мозку, черепно-мозкові гематоми. Принципи
лікування, трепанація черепа. Наслідки і програма фізичної реабілітації.
34.Травми периферичних нервів. Наслідки і програма фізичної реабілітації.
35.Травма спинного мозку. Наслідки і програма фізичної реабілітації.

36.Охарактеризуйте фізичну терапію у відновному лікуванні з приводу
операцій на центральній нервовій системі.
37.Охарактеризуйте фізичну терапію у відновному лікуванні з приводу
операцій на периферичній нервовій системі.
38.Охарактеризуйте фізичну терапію у відновному лікуванні з приводу
травм спинного мозку.
39.Дайте характеристику пневмотораксу, його видів. Хірургічні
захворювання,
що можуть супроводжуватися пневмотораксом.
Особливості основного лікування та фізичної терапії.
40.Дайте характеристику гемотораксу, його видів. Хірургічні
захворювання,
що можуть супроводжуватися гемотораксом.
Особливості основного лікування та фізичної терапії.
41.Визначте особливості фізичної реабілітації хворих при втручаннях на
органах грудної клітки в передопераційний і післяопераційний періоди.
42.Загальні особливості фізичної реабілітації хворих після відкритих
операцій на серці.
43.Наведіть принципи фізичної реабілітації в передопераційний і
післяопераційний періоди після хірургічного лікування ішемічної
хвороби серця.
44.Охарактеризуйте реабілітацію хворих після операцій з приводу вад
серця.
45.Визначне поняття «торакотомія», дренування грудної порожнини.
Особливості ЛФК з дренажами грудної клітки і після торакотомії.
46.Дайте характеристику фізичної реабілітації після хірургічних втручань
на бронхо-легеневій системі.
47.Охарактеризуйте хірургічні захворювання органів черевної порожнини.
Роль і місце фізичної терапії в комплексному лікуванні.
48.Визначне поняття «лапаротомія», дренування черевної порожнини.
Особливості ЛФК з дренажами черевної порожнини і після лапаротомії.
49.Визначне поняття «лапароскопічна операція». Особливості ЛФК після
лапароскопічної операції.
50.Загальні питання фізичної реабілітації хворих при втручаннях на
органах черевної порожнини в передопераційний та післяопераційний
періоди.
51.Особливості ЛФК і фізичної реабілітації хворих при операціях з
приводу загострення хронічної виразкової хвороби шлунку та 12-палої
кишки.
52.Особливості ЛФК і фізичної реабілітації хворих після холецистектомії з
приводу загострення жовчно-камяної хвороби .

53.Застосування методів і засобів фізичної реабілітації в післяопераційний
період при хірургічному лікуванні з приводу гострого апендициту.
54.Застосування методів і засобів фізичної реабілітації в післяопераційний
період при хірургічному лікуванні гострої кишкової непрохідності.
55.Фізична реабілітація хворих після операцій на прямій та ободовій
кишках.
56.Задачі фізичної реабілітації після хірургічного лікування грижі.
57.Реабілітаційна програма після гінекологічних операцій.
58.Охарактеризуйте загальні принципи фізичної реабілітації хворих після
оперативних втручань на сечостатевій системі.
59.Реабілітаційна програма після операцій на сечовому міхурі.
60.Фізична реабілітація хворих на аденому передміхурової залози після
аденомектомії
61.Ускладнення
післяопераційного
періоду.
Тактичні
питання
застосування ЛФК.
62.Визначте клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичної
терапії при хірургічних захворюваннях.
63.Завдання, принципи методика фізичної терапії залежно від характеру
операційного доступу, обсягу і обєму хірургічного лікування.
64.Наведіть періоди і етапи фізичної реабілітації хірургічних хворих.
65.Види, засоби фізичної реабілітації хірургічних хворих.
66.Наведіть класифікацію лікувальних фізичних чинників, що
використовуються у хірургії.
67.Визначте основні принципи фізичної терапії у загальному догляді за
хворими з хірургічними захворюваннями.
68.Визначте основні принципи фізичної терапії у спеціальному догляді за
хворими з хірургічними захворюваннями.
69.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічному лікуванні
доброякісних пухлин.
70.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічному лікуванні
злоякісних пухлин.
71.Наведіть основні принципи фізичної терапії в клінічних групах
онкохворих.
72.Охарактеризуйте доброякісні пухлини та засади їх лікування.
Показання та протипоказання щодо ЛФК.
73.Охарактеризуйте злоякісні пухлини та засади їх лікування. Показання
та протипоказання щодо ЛФК.
74.Особливості фізичної терапії з приводу мастектомії.
75.Визначте поняття про передпухлинні стани та захворювання. Роль

здорового способу життя та адекватного рухового режиму в
профілактиці виникнення пухлин.
76.Визначте завдання, методи та застосування ЛФК, засобів фізичної
реабілітації у хворих на трофічну виразку та пролежні.
77.Дайте визначення ступенів опіків і відморожень, принципи лікування,
показання та протипоказання до застосування ЛФК і інших засобів
фізичної реабілітації.
78.Наведіть визначення ступенів відморожень, принципи лікування,
застосування ЛФК і інших засобів фізичної реабілітації.
79.Дайте визначення що таке «контратура». Профілактика контрактур у
лікарняний та післялікарняний періоди реабілітації.
80.Основні принципи застосування методів фізичної реабілітації в
онкології.
81.Особливості фізичної реабілітації після видалення злоякісних пухлин
різної локалізації.
82.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічному лікуванні
доброякісних пухлин.
83.Наведіть основні принципи фізичної терапії при хірургічному лікуванні
злоякісних пухлин.
84.Наведіть основні принципи фізичної терапії в клінічних групах
онкохворих.
85.Фізична реабілітація хворих на аденому передміхурової залози після
аденомектомії
86.Ускладнення
післяопераційного
періоду.
Тактичні
питання
застосування ЛФК.
87.Визначте клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичної
терапії при хірургічних захворюваннях.
88.Завдання, принципи методика фізичної терапії залежно від характеру
операційного доступу, обсягу і обєму хірургічного лікування.
89.Дайте характеристику пневмотораксу, його видів. Хірургічні
захворювання,
що можуть супроводжуватися пневмотораксом.
Особливості основного лікування та фізичної терапії.
90.Дайте характеристику гемотораксу, його видів. Хірургічні
захворювання,
що можуть супроводжуватися гемотораксом.
Особливості основного лікування та фізичної терапії.

