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 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  

 

ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА») 

 



ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Дайте визначення «реабілітації».  Назвіть види реабілітації. 

2. Вкажіть особливості рухового режиму та його забезпечення на першому етапі 

реабілітації. 

Дайте визначення «медичній реабілітації».  Назвіть види реабілітації. 

3. Вкажіть особливості рухового режиму та його забезпечення на  другому етапі 

реабілітації.  

4. .Охарактеризуйте перший етап медичної реабілітації. Вкажіть забезпечення 

першого етапу реабілітації 

5. Вкажіть особливості фізіотерапевтичного забезпечення на  другому етапі 

реабілітації. 

. Охарактеризуйте  другий етап медичної реабілітації. Вкажіть забезпечення 

першого етапу реабілітації 

6. Вкажіть особливості фізіотерапевтичного забезпечення на   першому етапі 

реабілітації. 

7. Медична реабілітаці. Етапи, завдання на кожному етапі. 

8. Назвіть реабілітаційні установи та їх завдання. 

9. Медична реабілітаці.  Завдання психологічної реабілітації на етапах 

реабілітації. 

10. Назвіть реабілітаційні установи та їх завдання. 

11. Медична реабілітаці.  Завдання реабілітації на етапах реабілітації. 

12. Особливості лікувального харчування на етапах реабілітації 

. Завдання соціальної та трудової реабілітації. 

13. Особливості рухового режиму на другому етапі реабілітації 

Завдання професійної реабілітації 

14. Вкажіть можливі результати медичної реабілітації 

15. Вкажіть засоби забезпечення реабілітації. 

16. Назвіть принципи реабілітації 

17.  Гальванізація: визначення, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

18. Електросон: визначення, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

19.  Діадинамотерапія: визначення, терапевтичні ефекти, показання, 

протипоказання. 

20. Ампліпульстерапія: визначення, терапевтичні ефекти, показання, 

протипоказання. 

21.  Магнітотерапія: визначення, терапевтичні ефекти, показання, 

протипоказання. 

22. УВЧ- терапія: визначення, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

23.  ІЧ – опромінення: визначення, терапевтичні ефекти, показання, 

протипоказання 

24. УФО: визначення, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

25. Біодоза, її значення.  

26.  Індуктотермія: визначення, терапевтичні ефекти, показання, протипоказання. 

27. Дарсонвалізація: визначення, терапевтичні ефекти, показання, 

протипоказання. 

 
 

 



СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ 

ДО ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Пацієнт А., 36 років, звернувся до сімейнрго лікаря з діагнозом: хронічний 

гастрит з підвищеною секреторною функцією. 

Скаржиться на біль у надчеревній ділянці після вживання їжі, відрижку кислим, 

слабкість, зниження апетиту, дратівливість. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

2. Пацієнт А., 36 років,  знаходиться на реабілітації на денному стаціонарі 

амбулаьлрії сімейного лікаря. 

Діагноз: гіпертонічна хвороба ІІ ст. 

Скаржиться на головний  біль, поганий сон, періодично ниючий біль в ділянці 

серця. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

3. Пацієнт А., 40 років, звернувся до сімейнрго лікаря з діагнозом: хронічний 

гастрит зі зниженою секреторною функцією. 

Скаржиться на відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, слабкість, зниження 

апетиту, дратівливість. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

4. Пацієнт А., 40 років, знаходиться на иреабілітації в поліклінічному відділенні 

з діагнозом: хронічний бронхіт. 

Скаржиться на кашель з гнійно – слизистим мокротинням, слабкість. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

5. Пацієнт А., 50 років, знаходиться у відділенні торокальної хірургії, 

прооперований з приводу абсцесу нижньої частки правої легені, 5 –й день 

після операції. 

Визначте: 

 в якому лікувальному періоді зщнаходиться пацієнт; 

 яке завдання реабілітаційних заходів в цьому періоді; 

 на який день після операції можна дозволити пацієнтові ходити. 

 

6. Пацієнт А., 70 років, звернувся до амбулаторії сімейного лікаря з проханням 

назначити йому в домашніх умовах під наглядом сімейної медичної сестри. 

Діагноз: перелом великлгомілкової кістки зліва, фіксаційна конирактура лівого 

колінного суглоба. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 

 

7. Пацієнт А., 6 років. Діагноз: нічний енурез. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму 

 

8. Пацієнтка А., 26 років. Діагноз: хронічний аднексит у стадії нестійкої ремісії, 

вторинна бесплідність. 

Складіть орієнтовну реабілітаційну програму. 
 


