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1. Дайте характеристику захворювань органів травлення?  

2. Якими є загальними проявами захворювань органів травлення. 

3. Класифікація захворювання органів травлення. 

4. Що включає в себе клінічна характеристика різних форм гастритів? 

5. Які особливості застосування фізичної реабілітації у хворих на хронічний гастрит 

у лікарняний період? 

6. Що із засобів фізичної реабілітації застосовують у хворих на хронічний гастрит у 

післялікарняний період? 

7. Методи реабілітації при гастритах. 

8. Як можна охарактеризувати клінічні прояви виразкової хвороби шлунку і 

дванадцятипалої кишки? 

9. Що включає в себе лікарняний період реабілітації  хворих на виразкову хворобу 

шлунку і дванадцятипалої кишки? 

10. Як протікає післялікарняний період реабілітації у пацієнтів з виразковою 

хворобою  шлунку і дванадцятипалої кишки? 

11. Методи реабілітації при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки. 

12. Які існують клінічні особливості та підходи до лікування хворих з холециститом і 

жовчнокам’яною хворобою? 

13. Реабілітаційні заходи при холециститах і жовчнокам’яній хворобі. 

14. Як протікає лікарняний період реабілітації у пацієнтів з хворобами жовчних 

шляхів? 

15.  Що застосовується в процесі реабілітації хворих з ураженнями жовчного міхура у 

післялікарняний період? 

16. Які існують особливості клінічного перебігу та лікування цукрового діабету? 

17. Застосування фізичних навантажень у хворих на цукровий діабет. 

18. Лікувальний масаж, фізіотерапія та працетерапія у пацієнтів з  цукровим 

діабетом. 

19. Що таке ожиріння з точки зору клінічних ознак і особливостей лікування? 

20.  Основні підходи до застосування лікувальної фізичної культури, масажу та 

фізіотерапії при ожирінні. 

21.  Які існують вимоги до занять на тренажерах, використання праце- терапії у 

хворих на ожиріння? 

22. Групи захворювань щитовидної залози та причини їх виникнення 

23. Причини розвитку дисфункції щитовидної залози. 



24. Класифікація захворювань щитовидної залози за функціональним станам: 

25. Гіпофункція щитовидної залози 

26. Причини первинного гіпотиреозу. 

27. Факторами, що провокують гіпотиреоз. 

28. Які симптоми притаманні людям з гіпотиреозом. 

29. Профілактика гіпофункції щитоподібної залози 

30. Гіперфункція щитовидної залози 

31. До чого призводить надлишок щитовидної залози? 

32. Види аутоімунного тиреоїдиту 

33. Характеристика Зобу Хашимото 

34. Симптоматика зобу Хашимото. 

35. Профілактика при діагностованому тиреоїдиті аутоімунного характеру 

36. Прояви захворювань щитовидної залози у дітей 

37. Які симптоми притаманні при порушеннях в щитовидці в дитячому віці 

38. Вправи для щитовидної залози: види та особливості застосування. 

39. Санаторне лікування щитовидної залози. 

40. Масаж, як спосіб лікування щитовидної залози. 

 


