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Перелік контрольних запитань  

1. Назвати відмінності між доброякісною та злоякісною пухлиною 

2. Назвати різницю між термінами «рак» та «саркома» 

3. Що таке стадії перебігу пухлинного процесу? 

4. Що таке передпухлинні захворювання 

5. Що таке метастаз, шляхи метастазування 

6. Чи існує закономірність метастазування  і від чого вона залежить 

7. Назвати загальномозкові симптоми пухлин головного мозку 

8. Охарактеризувати види первинних пухлин головного мозку 

9. Описати основні клінічні прояви пухлин спинного мозку 

10. Описати характер болю, як клінічного симптому при пухлин спинного 

мозку 

11. Назвати симптоми пухлин легень 

12. Охарактеризувати клінічну симптоматику при пухлинах у шлунку 

13. Яким чином відбувається метастазування при пухлинах молочної залози 

14. Описати характер болю, як клінічного симптому при пухлинах легень 

15. На що потрібно звертати увагу при пальпаторному обстеженні пацієнта 

16. Назвіть складові реабілітаційного обстеження 

17. Які ускладнення чи порушення опорно-рухового апарату можуть 

виникати після променевої терапії 

18. Які є способи проведення променевої терапії 

19. Назвати методи хіміотерапії 

20. Що таке радикальна операція і в яких випадках вона проводиться 

21. Особливості виникнення ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень 

22. Що таке некроз, назвати різновиди 

23. Які два види набряків виникають після оперативного втручання 

24. В чому різниця між серомою та лімфо реєю. 

25. Охарактеризувати складові побудови реабілітаційної програм 

26. Які обмежуючі фактори потрібно враховувати при проведенні занять 

27. Правила проведення мануального лімфо дренажу 

28. Що таке банда жування, принципи проведення 

29. Для чого проводиться елевація кінцівки після оперативного втручання 

30. Опишіть методику кінезотейпування 

31. Які різновиди компресійного одягу існують, в чому їх відмінність від 

звичного одягу. 

32. Що таке мануальний (ручний) лімфо дренаж 

33. Правила проведення мануального лімфодренажу 

34. Показання до мануального лімфодренажу 

35.  Загальні проти показання до мануального лімфо дренажу 

36. Охарактеризувати прийоми мануального лімфо дренажу 

 

 

 


