
Тестові завдання Крок М Лікувальна справа 

 з предмету:»Медична та соціальна реабілітація» 
 

  1.Гальванізація призначається при наступних захворюваннях, крім:    

A *Гіпертонічній хворобі 3 стадії   

B Вирозковій хворобі шлунка і 12-палої кишки   

C Неврозах   

D Невралгії   

E Пневмонії   

 

  2.Діючий фактор УВЧ-терапії:   

A *Змінне електричне поле ультрависокої частоти   

B Магнітне поле високої частоти   

C Постійне електричне поле високої напруги   

D Імпульсний електричний струм високої напруги   

E Магнітне поле низької частоти   

   

  3.Протипоказання до занять ЛФК всі крім:    

A *Хронічні запальні процеси   

B Підвищення температури тіла неясного ґенезу   

C Гострі запальні процеси   

D Кровотечі   

E Психози    

 

 4.Пацієнтці проводять електрофорез йоду на грудну клітку з приводу 

хронічного бронхіту. Через деякий час після початку процедури  вона 

відчула печію під електродами. Що повинен зробити медпрацівник? 

A *Вимкнути апарат, зняти електроди 

B  Ручкою потенціометра зменшити силу струму до відчуття легкого 

поколювання 

C Сказати хворому, що це так потрібно, нічого страшного   

D Зафіксувати даний випадок в журналі реєстрації хворих   

E Викликати лікаря   

 

  5.У пацієнта  хронічний гастрит з підвищеною кислотністю. Призначена 

гальванізація  шлунка. Як правильно розмістити електроди? 

A *Методика поперечна: анод – на проекції шлунка в епігастрії, катод – на 

проекцію  

 шлунка на спині   

B Методика поперечна: катод - на проекції шлунка в епігастрії, анод –на 

проекцію шлунка  

 на спині   

C Методика повздовжня: анод - справа від хребта, катод – зліва від хребта   

D Методика повздовжня: катод - в правому підребер’ї, анод  – в лівому 

підребер’ї   

E Висхідною методикою   



   

 6.У хворої варикозне розширення вен в поєднанні з тромбофлебітом, 

утворилась трофічна  виразка гомілки діаметром 3 см. Яку процедуру ви 

порадите їй для найшвидшого  загоєння виразки? 

A *Лазертерапія   

B Гальванізація   

C Ультрозвукова терапія   

D Електросон   

E Електростимуляція   

 

  7.Які особливості методики коригуючої гімнастики при дефектах 

постави?   

A *Загальнорозвиваючі вправи 

B Вправи симетричні, асиметричні, де торсійні   

C Дихальні вправи   

D Дренажні вправи   

E Вправи з дозованим опором   

   

8.Ідеомоторні вправи:   

A *Вправи, які виконуються тільки в уяві   

B Звукова гімнастика   

C Вправи, які змінюють тип дихання   

D Поглиблене, ритмічне дихання   

E Вправи на розтягнення м’язів   

   

 9.Чергування масажних ділянок:   

A *Спина, сідниці, стегна  

B Кисть, передпліччя, плече, спина   

C Грудина, живіт, стопа   

D Стопа, гомілка, стегна, кисть, передпліччя, плече   

E Спина, нижні кінцівки, верхні кінцівки   

 

 10.Пацієнту призначено електросон. Фельдшер розташував електроди за  

 очно-соскоподібною методикою. Частота імпульсів – 15 Гц. Тривалість 

процедури – 40  хвилин. Курс – 15 процедур. Вкажіть відчуття, які 

виникають під час проведення  процедури: 

A *Слабке поколювання, вібрація   

B Легкий вітерець над головою   

C Тепло   

D Припікання   

E Ніяких   

  

 11.Пацієнту з діагнозом “Попереково-крижовий радикуліт” призна-чено 

діадинамотерапію.  Вкажіть електроди, які застосовують під час 

проведення ДДТ:   

A *Свинцеві металеві пластини   

B Скляні вакуумні   



C Випромінювачі   

D Аплікатори   

E кКонденсаторні пластини   

 

  12.До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка К. 56 р., яка 2 дні тому 

виписалася з  терапевтичного відділення, де лікувалася з приводу 

позагоспітальної пневмонії. На  момент звернення турбує кашель з важким 

відходженням харкотиння. Який метод фізіотерапії найбільш доцільно 

призначити хворій:   

A *Електрофорез з калію йодидом   

B УВЧ на грудну клітину   

C УФО   

D Діадинамотерапію   

E Дихальну гімнастику   

 

 13.Хворому 42 р., призначено лікування з приводу бронхоектатичної 

хвороби в домашніх умовах.  Які найбільш характерні вправи лікувальної 

фізкультури фельдшер порекомендує пацієнту?   

A *Дренажні вправи   

B Біг   

C Ходьба   

D Деторсійні вправи   

E Вправи на гімнастичній стінці   

   

 14.У пацієнта 50 р., фурункул правої гомілки. Яку фізіотерапевтичну 

процедуру фельдшер  запропонує хворому?   

A *УВЧ-терапію   

B Гальванізацію   

C Індуктотерапію   

D Парафінові аплікації   

E Зігріваючий компрес   

 

  15.Абсолютні протипоказання ЛФК при інфаркті міокарду: 

A *Прогресування серцево-судинної недостатності   

B Позитивна динаміка в стані здоров’я    

C Зменшення тахікардії   

D Позитивна динаміка ЕКГ   

E Зменшення патологічних змін в крові   

 

  16. Який основний механізм дії інфрачервоного опромінювання? 

A *Тепловий   

B Бактерицидний    

C Фотохімічний    

D Знеболюючий    

E Антиспастичний   

 

 



  17.Визначте локалізацію електродів при проведенні процедури 

електросну:   

A *Повіки очей   

B Стегна    

C Поперек   

D Міжлопаткова зона   

E Потилиця   

 

  18.Вкажіть фізіологічні механізми лікувальної дії фізичних вправ:   

A *Тонізуюча дія, трофічна дія, формування компенсацій, нормалізувальна дія   

B Відновна дія, формування компенсацій, нормалізувальна дія, трофічна дія   

C Стимулююча дія, трофічна дія, відновна дія, формування компенсацій   

D Механічна дія, нормалізувальна дія, відновна дія, трофічна дія   

E Фізіологічна дія, відновна дія, механічна дія, формування компенсацій   

  

 19.Одна з форм комплексного використання лікувальних чинників 

зовнішнього середовища  є поєднання: 

A *Одночасне використання різних фізичних чинників на одну і ту саму ділянку 

тіла   

B Послідовне використання лікувально-фізичних чинників в один день   

C Послідовне використання лікувально-фізичних чинників у різні дні   

D Курсове лікування одним фізичним чинником змінюється іншим   

E Послідовне використання двох процедур протилежної дії   

 

  20.Фельдшер здоровпункту повинен виконати  гальванізацію комірцевої 

зони за Щербаком.  Який струм використовується при класичній методиці 

гальванізації?   

A *Постійний 

B Змінний   

C Імпульсний   

D Модульований   

E Високочастотний   

 

  21.Пацієнтці проводять електрофорез йоду на грудну клітку з приводу 

хронічного бронхіту.  Через деякий час після початку процедури вона 

відчула печію під електродами. Що   повинен зробити медпрацівник? 

A *Вимкнути апарат, зняти електроди 

B Ручкою потенціометра зменшити силу струму до відчуття легкого 

поколювання 

C Сказати хворому, що це так потрібно, нічого страшного   

D Зафіксувати даний випадок в журналі реєстрації хворих   

E Викликати лікаря   

 

  22.У пацієнта хронічний гастрит з підвищеною кислотністю. Призначена 

гальванізація шлунка. Як правильно розмістити електроди? 

A *Методика поперечна: анод - на проекції шлунка в епігастрії, катод - на 

проекцію шлунка на спині   



B Методика поперечна: катод - на проекції шлунка в епігастрії, анод - на 

проекцію шлунка на спині   

C Методика повздовжня: анод - справа від хребта, катод - зліва від хребта   

D Методика повздовжня: катод - в правому підребер’ї, анод - в лівому 

підребер’ї   

E Висхідною методикою   

 

 

 

 

 

 

 

 


