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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

«Семей медицина университеті» КеАҚ 

Резидентура 

7R09141 «Физикалық медицина және оңалту»  

мамандығы бойынша бастапқы емтиханға 

 2020-2021 оқу жылына арналған сұрақтар тізімі 

 

Жалпы сұрақтар 

1. Медициналық оңалту түсінігі  

2. Медициналық оңалтудағы негізгі НҚА және құжаттар.  

3. Медициналық оңалтудағы дәрігерлік бақылау 

4. Медициналық оңалту құралдары мен әдістері 

5. Әр түрлі кезеңдерде (аурухана, емхана, санаторий) оңалту шараларын 

ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

6. Оңалтудың медико-әлеуметтік бағыттары 

7. Оңалту түрлері 

8. Бағалау құралдары: оңалтудағы шкалалар 

9. Физикалық жұмысқабілеттілігін бағалау әдістері және физикалық 

жұмысқабілеттілік деңгейін жоғарылату. 

10. Медициналық және физикалық оңалту ұстанымдарын атаңыз және оларға 

сипаттама беріңіз. 

11. Медициналық оңалтуды жүргізудегі негізгі ұстанымдар: кезеңділік, күрделілік, 

жеке тәсіл, үздіксіздік.  

12. Оңалтудың бірінші кезеңі. Түсінігі, қағидалары, әдңстері.  

13. Оңалтудың екінші кезеңі. Түсінігі, қағидалары, әдңстері.  

14. Оңалтудың үшінші кезеңі. Түсінігі, қағидалары, әдңстері.  

15. Кеш және сүйемілдеуіш оңалту. Түсінігі, қағидалары, әдістері.  

16. Оңалту іс-шараларының  тиімділігін бақылау 

17. Эрготерапия. Ғылым туралы түсінік, оқу пәні мен объектісі, мақсаттары мен 

міндеттері. Эрготерапияның пайда болуы және дамуы. 

18. Эрготерапия концепциясы. Тәжірибедегі модельдер, негізгі қолданулар.  

19. Курортология -  курорттар туралы ғылым. Ғылым туралы түсінік, оқу пәні мен 

объектісі, мақсаттары мен міндеттері. Курорттардың пайда болуы және дамуы. 

Курорттық емдеу ұстанымдары.   

20. Санаторлық-курорттық мекемелердің негізгі типтері.   

21. Медициналық оңалту құралдары, оларды қолданудағы көрсеткіштер мен қарсы 

көрсеткіштер. 

22. Медициналық оңалту жүйесіндегі ЕДШ рөлі мен орны.  

23. Емдеу-сауықтыру жаттықтыруларының физиологиялық негізделген, 

педагогикалық ұстанымдары. 

24. Физикалық жаттығулар емдік дене шынықтыру әдісінің негізі ретінде, жаттығулар 

жіктелуі. 

25. Сауықтыру жаттығулары 

26. Рефлексотерапия 

27. Оңалтудағы физиоем 

28. Физиотерапия әдістері 

29. Индуктотерапия мен ультра жоғары жиіліктегі электр тогының ағзаға емдік әсерін 

сипаттаңыз.  

30. Физикалық оңалту жүйесіндегі физиотерапия. Адам ағзасының физиологиялық 

функцияларын қалпына келтіру жүйесінде тұрақты, ауыспалы ток, 
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ультрадыбыстық, магнитотерапия, жарықпен емдеу, жылумен емдеу, сумен емдеу, 

ингаляцияны қолдану. 

31. Аэроионотерапия. Аэроиондар әсеріне ағзаның жауап реакциясы. 

Аэроионотерапия тағайындауға көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. 

32. Вибротерапия и ультрадыбыстық терапия. Олардың ағзаға әсер ету механизмдері 

33. Жарықпен емдеу мен лазерлік сәулеленудің емдік әсері. Жарықпен емдеу мен 

лазерлік сәулеленуді тағайындауға көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. 

34. Хромотерапия. Емдік тиімділігі. Тағайындауға көрсеткіштер мен қарсы 

көрсеткіштер. 

35. Қолданылатын сумен емдеу процедураларын атаңыз.  Сумен емдеуді тағайындауға 

көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. 

36. Емдік массажды жүргізуге  жалпы көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. Емдік 

массаждың емдік дене шынықтыру мен әртүрлі физиотерапевтикалық 

процедуралармен үйлесуі.   

37. Массаж түрлерінің жітелуі.  

38. Физикалық оңалту жүйесіндегі психотерапия. Психотерапияның эмоционалды 

және когнитивті салалардағы терапиялық әсерінің факторлары. Ауруға деген 

көзқарас түрлері. Ауруға деген жекеше реакциялар, аггравация, симуляция, 

диссимуляция. 

39. Оториноларингологиядағы медициналық оңалту 

40. Магнитотерапияның әртүрлі түрлері туралы айтыңыз.  

41. Кардиологиялық және кардиохирургиялық профиль науқастарын оңалту. 

42. Травматологиялық профиль науқастарын оңалту. 

43. Неврологиялық және нейрохирургиялық профиль науқастарын оңалту. 

44. Гастроэнтерологиялық профиль науқастарын оңалту.  

45. Нефрологиялық профиль науқастарын оңалту. 

46. Акушерства және гинекологиядағы медициналық оңалту 

47. Оториноларингологиядағы медициналық оңалту 

48. Ревматологиядағы медициналық оңалту.  

49. Механотерапия. Түсінігі, ұстанымдары мен әдістері.  

50. Балаларды оңалту тәжірибесіндегі Монтессори бөлмесі.  

 

Арнайы сұрақтар 

1. Тыныс алу аурулары бар науқастарды медициналық оңалту  

2. Балалардағы тыныс алу аурулары бар науқастарды медициналық оңалту 

3. Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары бар науқастарды медициналық оңалту 

4. Балалардағы жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары бар науқастарды медициналық 

оңалту  

5. Орталық және шеткері жүйке жүйесінің аурулары мен зақымданулары бар 

науқастарды оңалту 

6. Балалардағы орталық және шеткері жүйке жүйесінің аурулары мен зақымданулары 

бар науқастарды оңалту 

7. Балалардағы орталық жүйке жүйесінің перинатальды зақымдануы  

8. Орталық жүйке жүйесінің перинатальды зақымдануы кезіндегі медициналық 

оңалту 

9. Ми қан айналымының бұзылысы кезіндегі емдік дене шынықтыру.  

10. Церебральды сал ауруы, анықтамасы, клиникасы, диагностикасы 

11. Церебральды сал ауруы кезіндегі медициналық оңалту 

12. Паркинсонизм, анықтамасы, клиникасы, диагностикасы 

13. Паркинсонизм кезіндегі медициналық оңалту 
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14. Кеуде қуысы мүшелеріне оперативті араласулардан кейінгі әртүрлі кезеңде 

науқастарды оңалту (көрсеткіш, қарсы көрсеткіш, оңалту бағдарламасының 

мазмұны) . 

15. Жүректің ишемиялық ауруы кезіндегі емдік дене шынықтыру  

16. Миокард инфаркті кезіндегі емдік дене шынықтыру 

17. Артериалды гипертензиясы бар науқастарды оңалту әдістері 

18. Артериалды гипертензиясы бар балаларды оңалту әдістері  

19. Өкпе артериясының гипертензиясы бар науқастарды оңалту әдістері.  

20. Өкпе артериясының гипертензиясы бар балаларды оңалту әдістері.  

21. Кардиомиопатиясы бар науқастарды оңалту әдістері.   

22. Балалардағы жүрек ақаулары кезіндегі медициналық оңалту 

23. Аортокоронарлық шунттау отасын өткерген, жүректің ишемиялық ауруы бар 

науқастарды оңалту  

24. Жүрек-қантамыр жүйесіне физикалық жаттығулардың әсерін клинико-

физиологиялық негіздеу 

25. Тыныс алу мүшесі аурулары кезіндегі емдік дене шынықтыруды клинико-

физиологиялық негіздеу 

26. Тыныс алу аурулары бар науқастарды медициналық оңалту  

27. Бронх демікпесі кезіндегі емдік дене шынықтыру 

28. Тыныс алу мүшесі аурулары кезіндегі емдік бассейндегі емдік дене шынықтыру 

29. Тыныс алу мүшесі аурулары кезіндегі массаж  

30. Өкпеге оперативті араласулардан кейінгі емдік дене шынықтыру  

31. Инфекционды аурулармен ауырғаннан кейінгі мүмкін асқынулар 

32. Инфекционды аурулардан кейін жазылу кезеңіндегі емдік дене шынықтыру  

33. Травматологиядағы медициналық оңалту 

34. Тірек-қимыл жүйесінің зақымдануы бар науқастарды оңалту 

35. Балалардағы тірек-қимыл жүйесінің зақымдануы бар науқастарды оңалту 

36. Аурулар мен жарақаттар кезіндегі саногенетикалық механизмдер  

37. Аяқ-қол соңдары жарақатының нәтижесі 

38. Тірек-қимыл жүйесінің зақымдануы кезіндегі емдік дене шынықтыру 

39. Жамбастың туа біткен шығуы, анықтамасы, диагностика 

40. Жамбастың туа біткен шығуы кезіндегі медициналық оңалту 

41. Ұршық буыны дисплазиясы кезіндегі медициналық оңалту 

42. Сколиоз кезіндегі емдік дене шынықтыру 

43. Ревматоидты артрит кезіндегі емдік дене шынықтыру 

44. Медициналық оңалтудағы нутритивті қолдау 

45. Нефрологиядағы медициналық  оңалту. 

46. Акушерства және гинекологиядағы медициналық оңалту 

47. Оториноларингологиядағы медициналық оңалту 

48. Құрсақ қуысы мүшелеріне оперативті араласулардан кейінгі әртүрлі кезеңде 

науқастарды оңалту (көрсеткіш, қарсы көрсеткіш, оңалту бағдарламасының 

мазмұны) . 

49. Гастроэнтерологиядағы медициналық  оңалту.  

50. Асқазан және он екі елі ішек жара ауруымен науқаста оңалту әдістері.  

 

 

 

 


