FİZYOTERAPİ (FİZİK TEDAVİ) VE REHABİLİTASYON
1. Parkinsonda görülen yürüyüş bozukluğuna

5. Aşağıdakilerden

hangisi
Parkinson
tedavisinde dikkat edilmesi gereken temel
prensipler arasında yer almaz?

ne ad verilir?

2. Aşağıdaki devrelerden hangisinde hemiplejik

hasta, ayakta dururken izole dorsi fleksiyon
yapar?

6. Klumpke tipi brakial pleksus yaralanmasıyla

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3. Spastisitenin tedavisinde uzun süreli germe

yöntemi hangi mekanizma ile spastisiteyi
inhibe eder?

7. Başlangıçtan

itibaren sinsi bir ilerleme
gösterip, atak görülmeyen ve kısa sürede
hastayı fonksiyonel yönden yetersiz bırakan
MS tipi aşağıdakilerden hangisidir?

4. Yoğun

bakım
ünitesindeki
hastanın
pozisyonlaması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
8. Aşağıdakilerden

hangisi
ataksi
rehabilitasyonunda egzersiz prensiplerinden
biri değildir?
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9. Aşağıdakilerden hangisi mobiliteyi limitleyen

14. Aşağıdakilerden

faktörlerden biri değildir?

fizyoterapinin
değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi dengesel olmayan

15. Aşağıdakilerden

hangisi eldeki travma
sonrası
yapılan
tedavide
Faz
1’de
yapılanlardan biri değildir?

koordinasyon testlerinden biri değildir?

11. Aşağıdakilerden

sırasında
değildir?

önemli

hangisi
post-op
spesifik hedeflerinden biri

hangisi motor öğrenme
olan faktörlerden biri

16. Hemiplejik

hastanın
oturtulduğunda,
hemiplejik tarafa doğru düşmesine ne ad
verilir?

17. Medulla spinalis yaralanmalarında alt motor

nöron tipi paralizi hangi seviyede görülür?

12. MS’te önemli semptomlardan olan yorgunluk

için
aşağıdaki
kullanılmamalıdır?

yöntemlerden

hangisi

18. Kalp

hastalarının
objektif
değerlendirmesinde
ve
fonksiyonel
sınıflandırılmasında
kullanılan
NYHA
skalasında “SINIF II”nin anlamı nedir?

13. Segmental

demiyelinizasyon
ile
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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19. Aşağıdakilerden

hangisi menisküs
semptomlarından biri değildir?

20. Kalça

osteoartrit
varlığında
testlerden hangisi pozitif olur?

yırtığı

24. Postoperatif

inaktivite ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

25. Postüral

reaksiyonlar ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

21. T8-10

strüktürel sol C skolyoz ile ilgili
aşağıdaki egzersizlerden hangisi doğrudur?

26. Tendon

transferinde postoperatif tedavi
programında kas reedukasyonunun genel
prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

22. Çocuklarda

postoperatif
rehabilitasyonu
ile
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

dönem
aşağıdaki

27. Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliği olan

hastalarda egzersizin mutlak kontraendike
olduğu durumlardan biri değildir?

23. Aşağıdakilerden

hangisi periferik sinir
yaralanmalarında
fizyoterapi
ve
rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir?

28. Median

sinirdeki adezyonu önlemek için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
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29. Hemiplejik bir hastada hız testlerinin amacı

35. Postoperatif dönemdeki bir hasta ile ilgili

aşağıdakilerden hangisidir?

30. Erb-Duchenne

paralizisinde
köklerden hangisi etkilenir?

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

36. Aşağıdakilerden

hangisi Devamlı Pasif
Hareketin
(Continous
Passive
Motion)
avantajlarından biri değildir?

31. Aşağıdakilerden

fizyoterapisindeki
değildir?

hangisi
göğüs
olası risklerden biri

37. Aşağıdakilerden

hangisi
testlerinden biri değildir?

el

fonksiyon

32. Aşağıdakilerden hangisi osteoartrit tedavi

amaçlarından biri değildir?
38. Aşağıdakilerden hangisi Bobath yönteminin

gövde
eğitimine
önem
nedenlerinden biri değildir?

vermesinin

33. Aşağıdakilerden

hangisi
denge
ve
koordinasyondan sorumlu temel yapılardır?

39. Miyositis

ossifikans ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

34. Poliomyelitte

akut dönemdeki tedavide
aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
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40. Aşağıdakilerden hangisi dupuytren cerrahi

45. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak hastanın

tedavisinden
sonra
ilk
görülebilecek
komplikasyonlardan biri değildir?

yüzündeki şiddetli stres belirtilerinden biri
değildir?

46. Hareket anında gravite merkezi destek yüzeyi

41. Dekübitis

ülserlerinin
önlenmesi
için
aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

sınırlarını aşacak şekilde yer değiştirdiğinde
baş, gövde ve ekstremite segmentlerinin
uygun sırayla hareket ederek gereken
pozisyonun alınmasını sağlayan reaksiyon
aşağıdakilerden hangisidir?

42. İmpingement sendromunda rotator cuff için

en
güvenli
kuvvetlendirme
pozisyonu
aşağıdaki düzlemlerin hangisindedir?

47. Aşağıdakilerden

hangisi
ACL
yaralanmalarında post-operatif dönemde 0
derece diz ekstansiyonuna ulaşmak için
öncelikle yapılması gereken uygulamalardan
biri değildir?

43. Ağrı

bulgusu değerlendirilmesi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
48. Aşağıdakilerden hangisi diz artroplastisinde

arka
çapraz
bağın
önemlerinden biri değildir?

korunmasının

49. Aşağıdakilerden

hangisi
yoğun
bakım
ünitesindeki hastanın pozisyonlanmasındaki
amaçlardan biri değildir?

44. Lateral yaklaşımla kalça artroplastisi yapılmış

bir hastanın fizyoterapisinde aşağıdaki
hareketlerden hangisi kontrendikedir?
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50. Aşağıdakilerden

hangisi tendon
endikasyonlarından biri değildir?

51. Solunum

hastasında
değerlendirme yapılması
hangisi ile ilişkili olabilir?

transferi

55. Yavaş, yılan vari hareketler şeklinde görülen

ve daha çok proksimal eklemlerde görülen
diskinetik tablo aşağıdakilerden hangisidir?

56. Aşağıdakilerden

hangisi
fizyoterapistin
öncelikli ele alması gereken solunum
sistemine ait semptomlardan biridir?

geniş
açılı
aşağıdakilerden

57. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edilmezse,

solunumsal fonksiyonlarda fizyoterapi ile
gelişme sağlanamaz?

52. Postüral drenaj ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

58. Süt

çocuğu
hangisidir?

53. Aşağıdakilerden

fizyoterapisinde
biridir?

hangisi
terapatik

dönemi

aşağıdakilerden

solunum
amaçlardan
59. Aşağıdakilerden

hangisi
total
kalça
endoprotezini takiben post operatif 1.gün
rehabilitasyon programında yer almaz?

54. Beş

yaşında
bir
çocuğun
değerlendirilmesinde, büyükçe, boş bir
karton kutuyu tutamayacak derecede güçsüz
olduğu, derin tendon reflekslerinin ve tonusu
artmış olduğu belirleniyor. Bu durumda,
aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olma
olasılığı en yüksektir?

60. Başparmak

extensör tendon kılıflarının
daralmasıyla karakterize, Finkelstein testi
pozitif
olan
hastalık
aşağıdakilerden
hangisidir?
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61. Aşağıdakilerden

hangisi

alveol

yüzey

66. Post-operatif kardiyak hastada entübasyon

gerilimini azaltır?

uzayacaksa
aşağıdaki
hangisi yapılmaz?

uygulamalardan

62. On iki aylık bir bebeğin oyuncakları ve

yiyecekleri hep sağ eliyle alması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

67. Primer

inspiratuar kas ve
aşağıdakilerden hangisidir?

inervasyonu

68. Aşağıdakilerden

öksürmenin

hangisi
yararlarından biridir?

63. Pulmoner rehabilitasyonda aşağıdakilerden

hangisi esas bileşendir?

69. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi iletici hava

64. Kronik bronşitte hangi fizyoterapi yaklaşımı

yolu hastalıklarından biri değildir?

önceliklidir?

65. Fetüs veya yenidoğanın yaşadığı hipoksi ve

iskemi sonucu, hipoksi, hiperkapni ve
asidozun
geliştiği
patolojik
durum
aşağıdakilerden hangisidir?

70. Aşağıdakilerden

hangisi
fizyoterapistin
yapabileceği solunumsal tanı ve izlem
yaklaşımlarından biridir?
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76. Aşağıdakilerden

71. Kırık

sonrasında
uygulanan
egzersiz
yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

hangisi

IR’un

sistemik

etkilerindendir?

77. Hastanın sol kolunda bütünüyle akut bir

ödem ve yaygın bir ağrı var ise, aşağıdaki
uygulamalardan hangisi tercih edilmelidir?

72. Guillain-Barre Sendromu ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?
78. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi dolanımı

artırmada daha etkilidir?

73. Pulmoner

direncin düşük
aşağıdakilerden hangisidir?

olma

nedeni
79. UVL

uygulamasında
ağrının
UVL’nin hangi etkisi ile ilgilidir?

azalması,

80. Aşağıdakilerden

hangisi faradik akımların
kullanıldığı durumlardan biri değildir?

74. Sağlıklı bir yeni doğan bebekte aşağıdaki

reflekslerden hangisi yoktur?

81. Sağlıklı bir kasta reobaz ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğrudur?
75. Atelektazi seyrinde aşağıdakilerden hangisi

görülebilir?
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82. Fluidoterapi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

88. IR uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

hangisi yanlıştır?

83. Isı

uygulaması ile kan akımının artması
aşağıdaki kanunlardan hangisiyle ilgilidir?

hangisi
kontrendikasyonlarındandır?

84. TENS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

89. Aşağıdakilerden

parafinin

90. Aşağıdakilerden

enterferansiyel

hangisi
akımın dezavantajıdır?

doğrudur?

85. Kan yolu ile ısı aktarılmasına ne ad verilir?

91. Diadinamik

akımın
aşağıdaki
hangi
komponenti kontraksiyon amacıyla kullanılır?

86. Aşağıdakilerden

92. Doğuştan kalça çıkığının ortezlenmesindeki

hangisi bir diz üstü
amputelerde kullanılan protez türüdür?

komplikasyonlardan femur başı avasküler
nekroz oluşma riski en az olan ortez
aşağıdakilerden hangisidir?

87. Aşağıdakilerden hangisi humerus kırıkları
93. Aşağıdakilerden hangisi UVL uygulaması için

sonrası alçılamaya alternatif olarak kullanılan
ortezdir?

kontraendikedir?
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94. Dinamik

ayak-ayak bileği ortezi
ayak-ayak bileği ortezlerine göre
durumlarda daha etkilidir?

statik
hangi

100. İki değişken arasında ilişki olup olmadığının

ve eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönünün
belirlenmesinde
aşağıdaki
istatistiksel
yöntemlerden hangisi kullanılır?

95. I.

Transtibial
II. Ayak bileği dezartikülasyonu
III. Diz dezartikülasyonu
Yukarıdaki
amputasyon
türlerinden
hangilerinde protezle vücut ağırlığı güdük
ucundan taşıtılabilir?

96. Aşağıdakilerden

hangisi
istatistikte
kullanılan parametrik testlerden biridir?

97. Manuel kas testi ne tür bir ölçektir?

98. Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişkendir?

99. Aşağıdakilerden hangisi iki farklı grubun

verilerini karşılaştırmak amacıyla kullanılan
istatistiksel yöntemlerdendir?
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