Otázky k ústnej štátnej záverečnej skúške - fyzioterapia Mgr.

Fyzioterapia
1. Základné poznatky z biomechaniky a neurofyziológie pohybu.
2. Ontogenéza motoriky, štádia a princípy posturálnej ontogenézy.
3. Stabilita segmentu: princíp koaktivácie, subkortikálne stabilizačné okruhy,
kineziologické prístupy za účelom ovplyvnenia stability segmentu.
4. Fyzioterapeutické trendy opierajúce sa o vývojovú kineziológiu.
5. Posturálny systém, kineziologické prístupy za účelom ovplyvnenia posturálnej
stability ( reflexnou cestou a na vedomej úrovni).
6. Morfológia a fyziológia krvi. Morfológia a fyziológia kardiovaskulárneho systému.
7. Morfológia a fyziológia dýchacieho systému.
8. Morfológia a fyziológia centrálneho nervového systému.
9. Dehydratácia a hyperhydratácia, deficit a nadbytok základných iónov a poruchy
acidobázickej rovnováhy.
10. Metódy funkčného vyšetrenia vo fyzioterapii.
11. Klinické vyšetrenie sakroiliakálneho kĺbu, blokáda, instabilita.
12. Diagnostika najčastejších klinických syndrómov v oblasti cervikálnej, thorakálnej
a lumbálnej chrbtice.
13. Diagnostika klinických syndrómov ramena, lakťa, zápästia, ruky.
14. Diagnostika klinických syndrómov bedra, kolena, členku, nohy.
15. Úvod do alternatívnych terapeutických postupov. Akupunktúra a príbuzné odbory.
16. Akupunktúrne dráhy, Yinové a Yangové dráhy ruky a nohy, popis prvkov
v pentagrame (drevo, oheň, zem, kov a voda prepojenie na párové orgány nohy, ruky
/YING – YANG/).
17. Body s celkovým účinkom, body súhlasné, body poplašné ( SHU/MU Body, body
pôvodu, LUO body, párové orgány, body dreva, ohňa, zeme, kovy a vody, a ich
vzájomné pôsobenie).
18. Definícia a rozdelenie ergoterapie, princípy využitia.
19. Ergoterapeutické postupy pri neurologických ochoreniach.
20. Ergoterapeutické postupy v geriatrii.
21. Ergoterapeutické postupy v psychiatrii.
22. Využitie ergoterapie u detských pacientov.
23. Špecifické postupy v hydrokinezioterapii.
24. Využitie pilatesovej metodiky vo fyzioterapii.
25. Princípy Vojtovej metodiky a jej využitie vo fyzioterapii.
26. Princípy Kabátovej metodiky a jej využitie vo fyzioterapii.
27. Princípy Bobáth konceptu a jeho využitie vo fyzioterapii.
28. Fyzioterapeutické postupy v liečbe skolióz.
29. Princípy Freemanovej metodiky a jej využitie vo fyzioterapii.
30. Zásady cvičenia v otvorenom a zatvorenom systéme.
31. Definícia a patofyziológia bolesti, možnosti jej fyzioterapeutického ovplyvnenia.

Manažment
1. Definícia manažmentu, manažment vo fyzioterapii.
2. Manažér - jeho funkcia a úloha na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení.
3. Organizácia, organizačná štruktúra na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení.
4. Marketing v zdravotníctve, centralizácia a decentralizácia.
5. Personálny manažment na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení.
6. Komunikácia vo fyzioterapii.
7. Motivácia fyzioterepeuta a motivačné nástroje.
8. Aktuálna situácia vo vzdelávaní fyzioterapeutov.
9. Nové technológie na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení a ich využitie.
10. Etika v práci fyzioterapeuta.
11. Finančný manažment vo fyzioterapii a finančné ciele organizácie.
12. Zdroje financovania prevádzky fyziatricko – rehabilitačného oddelenia.
13. Základné právne normy v zdravotníctve.
14. Právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov.
15. Práva a povinnosti poistenca.
16. Európsky preukaz zdravotného poistenia, princípy využitia.
17. Dôchodkové poistenie na Slovenku.
18. Posudková lekárska činnosť a jej význam.
19. Koncepcia odboru FBLR.
20. Konflikt, príčiny a symptómy konfliktu.

