FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
1.

2.

3.

4.

Aşağıdakilerden hangisi limbik sistemi
oluşturan yapılardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi anterolateral
sistemle taşınan duyulardan biri değildir?

5.

Aşağıdakilerden hangisi ADH sekresyonunu artıran faktörlerden biri değildir?

6.

Hangi molekül sistemik damarlarda
vazodilatatör etkide değildir?

7.

Üst trunkus yaralanması tespit edilen
obstetrik brakial pleksus lezyonlu hastanın 8 aylıkken yapılan kontrolünde
aşağıdaki bulgulardan hangisine rastlanmaz?

8.

Eritrositlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi sempatik sinir
sistemi aktivasyonunda görülmez?

Vazomotor merkez nerededir?
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9.

13.

Aşağıdakilerden hangisi angiotensin
II’nin etkilerinden biri değildir?

I.
II.
III.
IV.
V.

Ekstansör digitorum kommunis
Lumbrikaller
Ekstansör karpi ulnaris
Ekstansör karpi radialis
İnterossealler

Yukarıdaki kaslardan hangileri elin ekstansör mekanizmasına katılmaktadır?

10. Aşağıdakilerden hangisi oksijen taşınmasını azaltan faktörlerden biri değildir?
14. Aşağıdakilerden hangisi el bileği seviyesinde n. ulnaris kesisi geçirmiş hastanın
klinik bulguları arasında değildir?

11. Aşağıdakilerden hangisi
fonksiyonu değildir?

hipotalamus

15. Önkolun distal 1/3 seviyesinde radial
siniri yaralanmış olan hastada aşağıdaki
klinik bulgulardan hangisi görülür?

12. Aşağıdaki yapılardan hangisi karpal
tünelden geçmez?
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16. Willis poligonu aşağıdaki
na’lardan hangisinde bulunur?

cister-

20. Aşağıdaki damarlardan hangisi Arteria
iliaca interna’nın ön parçasının dallarından biri değildir?

17. Lacuna vasorum ve Lacuna musculorum arasında aşağıdakilerden hangisi
bulunur?

21. Aşağıdakilerden hangisi Ankilozan
Spondilit’te spinal mobilite ölçümlerinden biri değildir?

18. Aşağıdaki sinirlerden hangisi Sakral 2, 3
ve 4’ten köken alır?

22. Aşağıdakilerden hangisi otoimmün geçişli inflamatuvar romatolojik hastalıkların ortak özelliklerindendir?

19. Aşağıdaki kaslardan hangisi nervus
obtratorius tarafından inerve edilir?

23. Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda en önemli mortalite sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
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24. Aşağıdaki romatolojik hastalıklardan
hangisinde küçük eklem tutulumu nadir
görülür?

28. Spontan intrakraniyal kanamalı hastalarda kan basıncı regülasyonu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

25. Aşağıdaki romatolojik hastalıklardan
hangisinde solunum sistemi tutulumunda diğerlerinden farklı bir mekanizma
rol oynar?

29. Travmatik beyin hasarı olan hastalara
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

26. Artmış gövde salınımı ve dengesizlik ile
karakterize ataksi ile geniş tabanlı duruş ve yürüyüş hangi yerleşimde bir lezyonu düşündürür?

30. Bipedal dönemdeki refleksler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
27. Aşağıdakilerden hangisi parkinson hastalığına bağlı konuşma bozukluğunu en
iyi tanımlar?
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31. 9 aylık normal gelişim özelliği gösteren
bir çocukta hangi refleksin görülmesi
anormaldir?

35. Çocukluk çağında en sık görülen lösemi
türü aşağıdakilerden hangisidir?

36. Aşagıdakilerden hangisi lateral postür
analizi ile değerlendirilemez?

32. SMA Tip 1 hastalar için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

37. Cobb açısı 25 derece olan hastaya uygulanacak tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

33. Myastenili bir hastada aşağıdakilerden
hangisi myastenik krizi tetikleyebilir?

38. Ayak topuktan itibaran masa dışında kalacak şekilde sırtüstü yatılır. Bacak tespit
edilir, ayak yerçekiminin yardımı ile plantar fleksiyona geldiği için sadece inversiyon hareketi istenir. Bu hareket tamamlanırsa 2 değeri verilir.
Yukarıda verilen ifade ile hangi kasın
manuel kas testi yapılmaktadır?

34. Spina Bifida için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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39. Egzersizin şiddetinin ayarlanması ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

42. Aşağıdaki ifadelerden hangisi accessory
hareket için yanlıştır?

43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi konnektif
dokunun derin tabakasındaki değişiklikler için yanlıştır?

40. Bacaklar arasına ince bir yastık yerleştirerek, baş-pelvis ve alt ekstremiteler aynı hizada olacak şekilde yan yatılır.
Bu pozisyonda hastanın omuz ve gövdesi
masadan 6-7 cm yükseltilirse hangi kas
test ediliyordur ve değeri nedir?

41. Aşağıdakilerden hangisi ödeme yol açan
fizyolojik fonksiyon bozukluklarından
biri değildir?

44. Aşağıdakilerden hangisi spastik tip serebral palsi’nin özelliklerinden biridir?
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45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kronik
kas yaralanmalı hastada transvers friksiyon masajı uygulaması için yanlıştır?

47. Brown-Sequard Sendromu’nda aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmaz?

48. Aşağıdaki kranial sinirlerden hangisi
parasempatik lif içermez?

46. Omurga servikal bölge kapsüler paterni
aşağıdakilerden hangisidir?

49. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisi
N. İschiadicus’un (Siyatik Sinir) zedelenmesi sonucunda görülmez?
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50. Aşağıdakilerden hangisi Bobath Konsepti prensiplerinden biri değildir?

53. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

51. Beynin dolaşımını sağlayan damarlardan hangisinin kan kaynağının kesilmesi
durumunda özellikle alt ekstremitenin
distalinde belirgin olmak üzere, vücudun karşı yarısında motor fonksiyon zayıflığı ve duyu kaybı görülür?

54. Aşağıdaki korteks kısımları ile lezyonunda görülen klinik tablo arasındaki
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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56. Nöral plastisite için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

58. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

59. Aşağıdakilerden hangisi diparetik serebral palsi’li çocuklarda görülen yürüyüş bozukluklarından biri değildir?

57. İnme sonrası fizyoterapi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

60. Aşağıdakilerden hangisi temporomandibular disfonksiyonu olan hastanın
dikkat etmesi gerekenler açısından doğrudur?
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61. Denge eğitimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

63. İzole Sindezmosis yaralanması geçirmiş
bir hastada ağrı en çok nerede hissedilir?

64. Aşağıdakilerden hangisi ön çapraz bağ
cerrahisi sonrası spora dönüş kriterleri
için yanlıştır?

62. Ortopedik rehabilitasyonda değerlendirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

65. Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastanın maksimum inspiratuar
ağız basıncı (MİP)=50 mmH2O’dur. Bu
hasta için uygun inspiratuar kas kuvvet
eğitimi programı nasıl olmalıdır?
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66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kemik
kırığı ve kırık iyileşmesi için yanlıştır?

69. pH:
7.30,
PaCO2:
70
mmHg,
HCO3: 24 mEq/L, PaO2: 70 mmHg olan
kişinin kan gazı ile ilgili yorum aşağıdakilerden hangisidir?

70. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası
rehabilitasyon ile ilgili hangisi yanlıştır?

67. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde altın standarttır?
71. Ayak bileği sprain sınıflamasına göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

68. Yoğun bakımda yatan bir hastanın aşağıda belirtilen durumların hangisinde
mobilizasyonu kontraendikedir?
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72. Os-good schlatter için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

75. Aşağıdaki hava yolu temizleme tekniklerinin hangisinde ossilasyonun etkilerinden faydalanır?

73. Omuz impingement sendromu tanısı ile
gelen hastada Tip2 skapular diskinezi
olduğunu gördünüz. Öncelikle aşağıdaki
hangi kaslarda zayıflık olabileceğini düşünürsünüz?

76. Kronik ağrı görülen yaşlılarda davranışsal tedavi yaklaşımı olarak aşağıda
belirtilen önerilerden hangisi uygundur?

74.
I.
II.
III.
IV.

VMO - VLO arası ateşleme zamanları arasındaki düzensizlik
Subtalar pronasyon
Guluteus Medius zayıflığı
Femoral retroversiyon

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri PFS
nedenlerindendir?

77. Aşağıdakilerden hangisi kognitif durumu değerlendirmede kullanılmaz?
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78. Osteoporoza bağlı kırıklar en çok hangi
bölgede görülmektedir?

81. Modifiye radikal mastektomi geçirmiş
bir hastada manuel lenf drenajı uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

79. Yaşlanmayla meydana gelen sindirim
sistemi değişiklikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

82. Kemoterapi dönemindeki bir hastada
aşağıdaki önerilerden hangisinin anlatılması hayati önem taşımaz?

80. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktif
yaşlanma çerçevesinde yaşlı bireylere
sunulacak egzersiz programlarından değildir?

83. Palliatif dönem için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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84. Radyoterapi dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

87. Kansere yönelik aktif tedavi süreci devam eden bir hastada aşağıdaki fizyoterapi yaklaşımlarından hangisini uygulamak uygun değildir?

85. Multipl Myelom tanılı hasta ile çalışırken aşağıdakilerden hangisi osteoporoz
için dikkat edilecek konulardan biri değildir?

88.
I.

II.

86. Birinci aydınlatma kanununa göre bir
yüzey 1 metre uzaklıkta 1 ünite ışın alıyorsa 3 katı uzaklıktan ne kadar ışın
alır?

III.

Kalın çaplı affarentlerin uyarıları
daha fazla olduğunda substansia
geletinosanın aktivitesi inhibe edilerek kapı ağrılı uyaranlara açılır.
İnce çaplı affarentlerin uyarıları
daha fazla olduğunda substansia
geletinosanın aktivitesi fasilite
edilerek kapı ağrılı uyaranlara kapatılır.
C lifleri A liflerine göre daha ince
çaplıdır.

Kapı kontrol teorisiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
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89.

91.
İnflamasyon tipi
Akut
Kronik
Prostaglandin
Üretimi

Sıcak
Arttırır
1

Soğuk
Azaltır

I.
II.

2
III.

Yukarıdaki tabloda 1 ve 2 numaralı yerlere sırasıyla hangisi gelebilir?

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Sıcak uygulama ile birlikte, friksiyon ve basınç verilmesi
Soğuk uygulama öncesi hastanın
soğutulması
Tedavi odasının sıcaklığı 23°C
veya daha fazla
Tedaviyi izleyerek hastaya soğuk
içecek verilmesi
Tedavi bitiminde, kısa bir yürüyüş
veya egzersiz yapılması
Vücut ile su sıcaklığı arasındaki
farkın az olması
Uygulamanın yavaş yavaş yapılması ve kısa süreli olması
Uygulanan vücut bölgesi büyük
olması

Yukarıdakilerden hangileri sıcak daldırma banyosundan sonra reaksiyon hızı ve derecesini artıran faktörlerden değildir?

90.
I.
II.
III.
IV.

Ultraviole
İnfraruj
Telsiz veya hertz dalgaları
Gama ışınları

92. Nöromusküler elektrik stimülasyonu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki elektromanyetik dalgaları
dalga boylarına göre büyükten küçüğe
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
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93. Fluidoterapinin uygulama sıcaklığı aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

97. Dört hafta önce kol üzerine düşme sonucu sağ ulnada spiral kırık meydana gelen hastanın cerrahi tedavisi internal
fiksatörle yapılmıştır. Önceki gün alçısı
çıkarılan bu hastaya kırık bölgesindeki
ağrı için aşağıdaki elektroterapi modalitelerinden hangisi uygundur?

94. Whirpool’un etkileri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

98.
I.
II.
III.
95. Denerve kasın stimülasyonunda kullanılan akımın durasyonu ve dinlenme süreleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

Ağrıda uzun süreli rahatlama sağlar.
Tüm gün uygulanabilir.
Tedavinin etkinliği için kontraksiyon elde etmek önemlidir.

Konvansiyonel TENS için yukarıdaki
ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

99. Bir kurum ya da program içerisinde
çalışan katılımcıların beraberce, değişimi sağlamak için önerilerde bulunmak
amacıyla bir araştırma tasarlamaları ve
uygulamaları aşağıdaki eylem araştırması türlerinden hangisidir?

96. Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların avantajlarından biri değildir?

16

100. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmada kullanılan deneysel yöntem özelliklerinden biri değildir?
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