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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1 

 

Тема: Техніка безпеки у фізіотерапевтичному відділенні 

 

Актуальність теми: Заняття з організації роботи фізіотерапевтичного відділення та 

техніки безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах є вступним курсу фізіотерапії та реабілітації, 

оскільки вся подальша робота в фізіотерапевтичних кабінетах безпосередньо пов’язана з 

експлуатацією апаратури, яка працює від електромережі і потребує від фізичного реабілітолога 

знань та дотримання правил техніки безпеки при проведенні фізіотерапевтичних процедур. 

Набуті знання необхідні для подальшої самостійної роботи в реабілітаційному відділенні та 

реабілітаційних закладах. 

 

Знати: 

 організацію фізіотерапевтичної допомоги в лікувально- профілактичних закладах; 

 обладнання фізіотерапевтичного відділення; 

 техніку безпеки у фізіотерапевтичних кабінетах; 

 обов’язки молодших медичних працівників фізкабінету; 

 вимоги до фізіотерапевтичної апаратури; 

 документацію фізкабінету; 

 причини електротравми у фізкабінеті; 

 першу допомогу при електротравмі; 

 інструкції з техніки безпеки під час роботи з апаратурою; в електролікувальних і 

світлолікувальних кабінетах; 

  обов’язки медичного персоналу; 

 правила поведінки хворих під час проведення фізіотерапевтичних процедур. 

 

Вміти: 

 підготувати кабінет до роботи; 

 перевірити справність апаратури, наявність всього необхідного для проведення процедур; 

 ознайомити пацієнтів з правилами поведінки під час проведення роцедури ; 

 підготувати документацію кабінету. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2 

 

Тема: Постійний безперервний електричний струм: гальванізація. 

 

Актуальність теми: Гальванізація – це перший метод електролікування, який був 

запроваджений в фізіотерапію на початку XIX ст.італійським лікарем Л. Гальвані. 

  Але, не дивлячись на час і стрімкий розвиток фізіотерапії, використання гальванізації 

являється актуальним протягом останніх 200 років. 

Отримані знання та засвоєні практичні навички з даної теми дадуть змогу студентам в 

майбутньому самостійно проводити процедури гальванізації та електрофорезу, які забезпечать 

реалізацію індивідуальної реабілітаційної програми оскільки процедури прості в проведенні, 

апаратура доступна за ціною і дозволяє проводити фізіотерапевтичні процедури на всіх етапах 

реабілітації. 

Знати: 

 апарати для гальванізації; 

 вимоги до гідрофільних прокладок; 

 види електродів, вимоги до електродів; 

 методики розміщення електродів, 

 розрахунок сили струму при гальванізації за фізіологічною густиною            струму і 

площею меншого електроду; 

 ускладнення під час проведення гальванізації; 

 причини ускладнень, допомогу при ускладненнях; 

 спеціальні методики гальванізації та електрофорезу; 

 визначення електрофорезу; 

 принцип електрофорезу, теорія електролітичної дисоціації; 

 позитивні сторони методу та його недоліки; 

 показання та протипоказання до призначення електрофорезу в реабілітації; 

 техніку проведення електрофорезу; 

 особливості виконання процедури. 

Вміти: 

 підготувати гідрофільні прокладки для гальванізації; 

 підготувати електроди для електрофорезу; 

 накладати та фіксувати електроди; 

 розрахувати силу струму при гальванізації; 

 розрахувати витрату лікарської речовини при електрофорезі; 

 виписати фізіотерапевтичний рецепт; 

 провести самостійно процедури. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 3 

 

Тема: Імпульсні струми низької частоти постійної та змінної полярності 

 

Актуальність теми: Імпульсні струми – це електричні струми, які характеризуються 

короткочасними змінами напруги та сили струму і широко використовуються з терапевтичною 

метою як самостійно так і в комплексі з іншими процедурами. Особливу роль процедури 

відіграють в реабілітації пацієнтів як один з основних методів знеболення та електростимуляції 

м’язів.  

Знати: 

 апарати для електросну: ЭС-2, ЭС-3, ЭС-4Т; 

 особливості будови електродів для електросну,  

 методику проведення електросну; 

 апарати для лікування діадинамічними струмами “СНИМ-1”, “Диадинамик”, 

“Биопульсар”, “Модуль-717”, “Тонус-1.”; 

  вимоги до гідрофільних прокладок, електродів для ДД-терапії; 

 методики накладення електродів; 

 дозування величини струму при ДД-терапії; 

  апарати для СМС (ампліпульстерапії): “Амплипульс-4”, “Амплипульс-5”; 

 вимоги до гідрофільних прокладок і електродів; 

 методику проведення ампліпульстерапії; 

 параметри ампліпульстерапії. 

Вміти: 

 правильно розміщувати електроди під час проведення процедур із застосуванням 

імпульсних струмів низької частоти; 

 дозувати імпульсний струм низької частоти під час проведення процедур; 

 провести СМС та ДД- терапію при патології суглобів, хребта, кінцівок; 

 підготувати електрод-маску для проведення електросну; 

 точно дозувати процедури і  спостерігати за пацієнтами; 

 вести облік та оформлення проведених процедур. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №4 

 

Тема: Імпульсні струми високої частоти. Електричне та магнітне поле 

Актуальність теми: височастотні імпульсні струми високої напруги та малої сили широко 

застосовуються в сучасній реабілітації, оскільки мають виражені терапевтичні ефекти такі, як 

трофічний, регенераторний та практично не мають протипоказань до призначення. 

 В останні роки з’явилась портативна апаратура, що, в свою чергу, більше наближує 

проведення процедури пацієнтам на палатному руховому режимі та в домашніх умовах. 

Знати: 

1. Особливості будови електродів.  

2. Фізіологічну і лікувальну дію струмів д’Арсонваля.  

3. Техніку безпеки під час проведення дарсонвалізації.  

4. Показання та протипоказання для застосування дарсонвалізації в реабілітаційному процесі. 

5. Діючий чинник ультратонтерапії.  

6. Біологічну і терапевтичну дія ультратонтерапії.  

7. Апарати для проведення ультратонтерапії.  

8. Показання і протипоказання до застосування ультратонтерапії  в реабілітації. 

9. Механізм дії індуктотермії, терапевтичні ефекти, показання та протипоказання до 

застосування у фізіотерапії. 

10. Апаратуру та принцип її дії. 

11. Механізм дії магнітного поля та його біологічний вплив на організм людини. 

12. Класифікацію магнітних полів. 

13. Техніку і методики призначення процедури. 

14. УВЧ – терапія. Класифікація апаратури. 

15. Принцип розміщення конденсаторних пластин при проведенні процедури. 

16. Лікувальний вплив електричного поля на організм людини. 

17. Показання та протипоказання до УВЧ – терапії в реабілітації. 

18. Техніку безпеки при роботі з апаратурою. 

19. Класифікацію електромагнітних хвиль. 

20. Апаратуру для проведення процедур НВЧ – терапії. 

21. Терапевтичні ефекти НВЧ – терапії: СМХ – терапії  

22. Терапевтичні ефекти НВЧ – терапії: ДМХ – терапії  

23. Показання та протипоказання до застосування НВЧ – терапії у фізичній реабілітації. 

 

Вміти: 

1. Підготувати електроди до проведення процедури. 

2. Підготувати апарат «Искра -1» та «Ультратон» до роботи. 

3. Провести процедури один на одному. 

4. Провести процедури пацієнтам відповідно призначенню. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 5 

 

Тема: Ультразвукова терапія. 

 

Актуальність теми: Ультразвукова терапія – це застосування ультразвуку з лікувальною метою. 

Застосувати ультразвук у медицині з лікувальною метою почали з 50 років минулого століття. 

Сьогодні призначення ультразвукової терапії актуальне в реабілітації пацієнтів різного профілю. 

 

Знати: 

1. Визначення ультразвуку. 

2. Напрямки застосування ультразвуку в медицині. 

3. Фізичні властивості ультразвуку. 

4. Механізм дії. 

5. Терапевтичні ефекти, показання та протипоказання до призначення ультразвуку в 

реабілітації. 

6. Ультрафонофорез. 

 

Вміти: 

1. Перевірити справність апарату. 

2. Включити апарат та задати параметри для проведення УЗ – процедури. 

3. Провести процедуру УЗ – терапії. 

4. Провести ультрафонофорезу. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6 

 

Тема: Світлолікування 

 

Актуальність теми: Медицина вже давно застосовує фототерапію допомогою впливу на 

організм ультрафіолету, інфрачервоного та видимого випромінювання. Кожне з них провокує 

корисні мікробіологічні процеси, що дозволяють прискорити одужання, домогтися бажаного 

ефекту. Світлолікування у фізіотерапії використовується, в основному, для боротьби із 

запаленнями дихальної і опорно-рухової системи, але останнім часом набуває все більшого 

поширення в реабілітації пацієнтів терапевтичного профілю. 

 

Знати: 

1. Фізичні та біологічні властивості електромагнітних хвиль оптичного діапазону. 

2. Видиме світло та його вплив на організм людини. 

3. Застосування хромотерапії в реабілітації пацієнтів. 

4. Властивості інфрачервоних променів. 

5. Лампи інфрачервоного опромінення. 

6. Терапевтичні ефекти. 

7. Показання та протипоказання до призначення ІЧ – опромінення. 

8. Техніку і методики ІЧ – опромінення. 

9. Техніку безпеки при роботі з лампами. 

1. Класифікацію УФ – променів. 

2. Фотобіологічні процеси УФО. 

3. Лампи для проведення УФ- опромінення. 

4. Терапевтичні ефекти. 

5. Показання та протипоказання до призначення УФО в реабілітації. 

6. Дозування процедури. 

7. Класифікацію методик опромінення. 

8. Техніку визначення біодози. 

9. Розрахунок біодози. 

10. Техніку безпеки при УФО 

 

Вміти: 

1. Провести процедури ІЧ – опромінення. 

2. Визначити біодозу. 

3. Розрахувати біодозу за отриманою еритемою. 

4. Провести самостійно процедури УФО за 

вказівкою викладача. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 7 

 

Тема: Тепло - водолікування. 

 

Актуальність теми: Водолікування, незважаючи на уявну простоту, має потужний вплив на 

організм людини. До водолікувальних процедур відносять обтирання, обливання, укутування, 

різні душі і ванни, компреси, зрошення, кишкові промивання. Найважливішу роль відіграє в 

досягненні терапевтичних ефектів відіграє температура води. Так, холодна вода стимулює функції 

нервової та серцево-судинної систем, підвищує обмін речовин в організмі. Найчастіше 

водолікування призначають на другому та третьому етапі реабілітації. 

Лікувальними грязями - пелоїдами -  називають природні утвори, які складаються з води, 

органічних та мінеральних речовин, мають тонкодисперсну структуру, однорідні, мазеподібні. 

вплив лікувальних грязей на організм обумовлений дією температурних, механічних і хімічних 

подразників. Фізичні якості грязей надають можливість використовувати при лікванні відносно 

високу температуру. Механічна дія обумовлена тиском грязевої маси та тертям між тілом і 

частинками грязі. Хімічна дія залежить від різних хімічних речовин, які проникають з грязі в 

організм через шкіру. 

Грязь має різносторонній вплив на основні функції  й системи людини: дихання, кровообіг, обмін 

речовин, виділення. Сучасна реабілітація грязелікування найчастіше  застосовує на третьому етапі 

реабілітації. 

Знати: 

1. Чинники водолікування. 

2. Класифікація лікувальних ванн. 

3. Показання та протипоказання до призначення ароматичних ванн. 

4. Показання та протипоказання до призначення мінеральних ванн. 

5. Показання та протипоказання до призначення газових ванн. 

6. Види бальнеологічної реакції. 

7. Класифікація душів та показання до їх призначення. 

8. Гідрокінезотерапя: визначння, умови застосування. 

9. Характеристику лікувальних грязей. 

10. Грязелікувальні санаторії України. 

11. Чинники грязелікування. 

12. Методики грязелікування. 

13. Терапевтичні ефекти, показання та протипоказання на етапах реабілітації. 

Вміти: 

1. Підготувати ароматичну ванну. 

2. Провести процедуру: циркулярний душ, висхідний душ, гідро лазерний душ, підводний 

душ масаж. 

3. Визначити бальнеологічну реакцію пацієнта. 

4. Надати допомогу пацієнту при патологічній та реакції 

загострення. 

5. Підготувати грязь до проведення процедур. 

6. Провести грязелікування (аплікаційна методика). 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема: Спеціальні методики ЛФК, особливості ЛФК при різних захворюваннях 

та після травм. Масаж. Види масажу. Вплив масажу на органи і системи. 

Значення масажу в реабілітації хворих 

 

Знати: 

1. Організація роботи кабінету лікувальної фізкультури.  

2. Оснащення кабінету ЛФК необхідним обладнанням.  

3. Ознайомлення з особливостями методики лікувальної фізичної культури при різних 

захворюваннях: органів травлення, гінекологічних захворюваннях, патології нервової, 

серцево-судинної, дихальної системи, опорно-рухового апарату тощо. 

4.  Основні антропометричні дослідження: визначення показників росту, маси тіла, 

окружності грудної клітки тощо. 

5.  Визначення життєвої ємності легень (спірометрія), ручна та станова динамометрія, 

визначення життєвого індексу Кетле. 

6.  Вимірювання кутів руху при малорухомості суглобів.  

7. Проведення окремих функціональних проб нервової, серцево-судинної, дихальної систем. 

8.  Реалізація етапів медсестринського процесу під час проведення лікувальної фізкультури: 

 складання плану медсестринських втручань, його реалізація; 

 з’ясування дійсних і супутніх проблем пацієнта; 

 оцінювання стану пацієнта. 

9. Проведення орієнтовних комплексів ранкової гігієнічної та лікувальної гімнастики 

пацієнтам при різних захворюваннях. 

10.  Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму під час 

проведення медичного контролю та лікувальної фізкультури.  

Уміти:  

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед призначенням комплексу вправ ЛФК; 

 провести антропометричні вимірювання; 

 визначити показники спірометрії, динамометрії, життєвого індексу, індексу Кетле; 

 провести функціональні проби для оцінювання стану нервової, серцево-судинної 

(проба Руфьє) та дихальної систем; 

 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення медичного 

контролю та ЛФК; 

 скласти комплекс вправ лікувальної фізкультури залежно від захворювання та 

ступеня втрати функціональної здатності; 

 надати невідкладну долікарську допомогу в разі знепритомлення, гіпервентиляції 

тощо; 
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 оформити індивідуальну карту пацієнта відділення лікувальної фізкультури (форма 

№ 042/о); 

 дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці в галузі, професійної безпеки, 

протиепідемічного режиму під час проведення медичного контролю та лікувальної 

фізкультури. 

Знати: 

1. Ознайомлення з оснащенням кабінету і функціональними обов’язками масажиста.  

2. Вивчення основних та допоміжних прийомів масажу при різних захворюваннях.  

3. Підготовка пацієнта до масажу. 

4.  Техніка проведення основних прийомів масажу за методом Вербова. 

5.  Прогладжування, розтирання, розминання, вібрація.  

6. Додаткові прийоми масажу.  

7. Загальний масаж. 

8.  Техніка проведення масажу окремих ділянок тіла (голови, шиї, обличчя, грудей, живота, 

верхніх та нижніх кінцівок).  

9. Відпрацювання прийомів масажу та реалізація етапів медсестринського процесу під час 

проведення масажу: 

 складання плану медсестринських вручань, його реалізація; 

 з’ясування дійсних та супутніх проблем пацієнта; 

 оцінювання стану пацієнта. 

10. Особливості проведення масажу в дітей. 

11.  Дотримання правил професійної безпеки, охорони праці під час виконання процедури 

масажу.  

Уміти:    

 оцінити стан здоров’я пацієнта перед проведенням масажу; 

 ознайомити пацієнта з правилами поведінки під час проведення масажу; 

 підготувати робоче місце для проведення масажу; 

 провести класичний масаж, використовуючи техніки прогладжування, розтирання, 

розминання та вібрації; 

 підготувати апаратуру та провести апаратний, вібраційний та вібраційно-вакуумний масаж; 

 надати невідкладну долікарську допомогу в разі виникнення ускладнень під час проведення 

процедури масажу;  

 дотримання правил професійної безпеки, охорони 

праці та під час виконання процедури масажу; 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема: Види реабілітації. Види активаційної терапії. Реабілітація пацієнтів  

з різними захворюваннями 

 

Знати: 

1. Складання комплексу реабілітаційних заходів у пацієнтів терапевтичного профілю: при 

інфаркті міокарда, гіпертонічній хворобі, ІХС, пневмонії, бронхіальній астмі, гастриті, 

виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, цукровому діабеті, гломеруло-, 

пієлонефриті. 

2.  Визначення комплексу реабілітаційних заходів до та після операцій на органах грудної та 

черевної порожнин. 

3.  Складання комплексу реабілітаційних заходів при захворюваннях і травмах периферичної 

нервової системи, інсульті, парезах і паралічах, попереково-крижовому радикуліті. 

4.  Визначення комплексу реабілітаційних заходів при травмах грудної клітки, таза, кінцівок, 

а також при дефектах постави, сколіозі, плоскостопості. 

5.  Особливості проведення комплексів реабілітації в педіатрії та геріатрії. 

 

Практичні навички:   

 визначення етапів медико-соціальної реабілітації та складання комплексу заходів у 

пацієнтів терапевтичного, хірургічного, травматологічного, неврологічного профілів, у 

дітей і пацієнтів літнього віку; 

 оформлення медичної документації. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
1. Вимоги до кабінету фізіотерапії. 

2. Техніка безпеки під час роботи у фізкабінеті. 

3. Обов’язки медичної сестри фізкабінету. 

4. Види струмів, які застосовуються для електролікування. 

5. Вид струму, що їх використовують для електрофорезу й гальванізації. 

6. Апарати для гальванізації, вимоги до гідрофільних прокладок і електродів для 

гальванізації. 

7. Методики проведення гальванізації. 

8. Розрахунок величини струму під час проведення гальванізації. 

9. Що необхідно враховувати під час проведення електрофорезу? 

10. Розрахунок витрати лікарської речовини під час проведення електрофорезу. 

11. Види гідрофільних прокладок. 

12. Ускладнення, що виникають під час гальванізації та електрофорезу, причини ускладнень, 

допомога. 

13. Показання і протипоказання до гальванізації і електрофорезу. 

14. Особливості проведення гальванізації та електрофорезу в дітей. 

15. Правило полярності при електрофорезі. 

16. Характеристика імпульсних струмів низької частоти, низької напруги. Види імпульсних 

струмів. 

17. Вид імпульсного струму, що застосовується для електросну. Фізіологічна дія його на 

організм. 

18. Особливості будови електродів для електросну. Методика проведення електросну. 

19. Вимоги до кабінету електросну. 

20. Показання і протипоказання до електросну. 

21. Електродіагностика та електростимуляція. Апарати для електростимуляції. 

22. Види електродів, що застосовуються для електростимуляції. Ділянки розміщення 

електродів для електростимуляції. 

23. Методика проведення електростимуляції. 

24. Діадинамічні струми, характеристика струмів та їх модуляцій. 

25. Види електродів, що застосовуються для діадинамотерапії, апарати для ДД-терапії. 

26. Методика проведення діадинамотерапії, дозування величини струму. 

27. Показання і протипоказання до проведення ДД-терапії. 

28. Фізіологічна й лікувальна дія діадинамічних струмів. 

29. Синусоїдні імпульсні струми, їх особливості. 

30. Апарати для ампліпульстерапії, електроди, методики розміщення електродів. 

31. Методика проведення ампліпульстерапії, дозування. 

32. Апарати для франклінізації. Техніка і методика проведення процедури. 

33. Механізм дії індуктотермії. 

34. Техніка безпеки при індуктотермії. 

35. Методики проведення індуктотермії індуктором-диском та індуктором-кабелем. 

36. Дозування при індуктотермії, дози, особливості проведення індуктотермії дітям. 

37. Показання і протипоказання до індуктотермії. 

38. Механізм дії струмів д’Арсонваля. Характеристика струмів. 

39. Апарати для дарсонвалізації, особливості будови електродів для дарсонвалізації. 

Оброблення електродів. 

40. Метод лікування ультратонтерапія. Характеристика струмів. 

41. Методики проведення дарсонвалізації, дозування. 

42. Показання і протипоказання до проведення дарсонвалізації. 

43. Лікувальний чинник у методі УВЧ-терапії. Апарати УВЧ — портативні і стаціонарні. 

Конденсаторні пластини. 

44. Фізіологічна і лікувальна дія УВЧ-терапії. 

45. Повітряний зазор, його значення, дотримання повітряного зазору у випадку лікування 

дітей. 
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46. Дози УВЧ-терапії. 

47. Особливості проведення УВЧ дітям. 

48. Показання і протипоказання до проведення УВЧ. 

49. Апарати мікрохвильової терапії. 

50. Заходи охорони праці під час роботи з апаратами мікрохвильової терапії. 

51. Методики проведення мікрохвильової терапії, дозування. 

52. Показання і протипоказання до мікрохвильової терапії. 

53. Фізична характеристика ультразвуку, механізм терапевтичної дії. 

54. Апарати стаціонарні і портативні, випромінювачі-вібратори. 

55. Методики визначення наявності ультразвукових коливань у випромінювачі. 

56. Методики проведення ультразвукової терапії, дозування. 

57. Лікарський електрофонофорез. 

58. Показання і протипоказання для проведення ультразвукової терапії. 

59. Інгаляційна терапія. Аерозольтерапія, лікарські суміші, що застосовуються для інгаляцій. 

60. Світлолікування. Оптичне випромінювання. 

61. Фізіологічна дія інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового випромінювання. 

62. Біологічна доза, її визначення. 

63. Схеми загального ультрафіолетового опромінювання. 

64. Ускладнення, що виникають при УФ опромінюванні, причини їх. 

65. Варіанти місцевого опромінювання. 

66. Класифікація водолікувальних процедур. 

67. Класифікація ванн за складом, температурою, тривалістю. 

68. Класифікація душів за тиском, температурою, формою струменя. 

69. Класифікація лікувальних грязей. 

70. Зберігання, регенерація, нагрівання лікувальних грязей. 

71. Механізм дії парафіно- та озокеритолікування. 

72. Методики лікування глиною, піском. 

73. Методики парафіно- та озокеритолікування. 

74. Визначення курорту, санаторію. їх класифікація. 

75. Принципи лікування на курортах, показання і протипоказання. 

76. Форми й засоби лікувальної фізкультури. 

77. Основні завдання медичного контролю. 

78. Основні антропометричні виміри і функціональні проби. 

79. Показання, протипоказання, фактори ризику при призначенні ЛФК. 

80. Особливості ЛФК при травмах опорно-рухового апарату. 

81. Дихальні вправи, їх роль при захворюванні органів дихання. 

82. Коригувальні вправи при сколіозі. 

83. Масаж. Види масажу. Класифікація прийомів класичного масажу за методикою Вербова. 

84. Дія масажу на органи й системи. 

85. Особливості масажу на різних частинах тіла. 

86. Визначення поняття “реабілітація”. 

87. Організація, управління системою медичної та соціальної реабілітації в Україні. 

88. Основна мета реабілітації в медицині. 

89. Види реабілітації 

90. Етапи реабілітації. 

91. Роль активаційної терапії у відновленні здоров’я. 

92. Комплекси реабілітаційних заходів при різних 

захворюваннях. 

 

 


