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А. Обща част 
 
1. Рехабилитация - същност, видове, рехабилитационен потенциал, принципи на 

рехабилитацията, рехабилитационни проблеми на инвалидите у нас. 
2. Физиопрофилактика и закаляване - същност, видове, принципи. 
3. Галванизация и електрофореза - същност, физиологично действие, лечебно приложение, 

лечебни методики. 
4. Нискочестотни импулсни токове – същност, физични параметри, физиологично действие, 

лечебно приложение. 
5. Електростимулации с импулсни токове при нервно-мускулни увреди и хипотрофични мускули 

със запазена инервация. 
6. Лечение с диадинамични токове - същност, физиологично действие, лечебно приложение. 
7. Лечение със средночестотни токове - характеристика на интерферентните и синусоидално-

модулираните токове. Особености на тяхното физиологично въздействие. Лечебно 
приложение. 

8. Токове с високо напрежение и висока честота - същност, видове, принципи на генериране. 
Местна дарсонвализация - същност, лечебно приложение. 

9. Ултрависокочестотни токове - същност, физиологично действие, лечебно приложение. 
10. Микровълнови токове (дециметрови и сантиметрови микровълни) - особености на 

физиологичното им действие, лечебно приложение. 
11. Нискочестотно променливо магнитно поле. Същност, физиологично действие, лечебно 

приложение. 
12. Ултразвукова терапия, фонофореза - същност, физиологично действие, лечебно приложение. 
13. Инхалационна терапия, аеройонотерапия. Същност, физиологично действие, приложение с 

лечебна и профилактична цел. 
14. Ексцитомоторна електродиагностика - информативна стойност на класическата 

електродиагностика и хронаксиметрията. 
15. Биологично действие на погълнатата светлинна енергия. Съвременни виждания за 

използването на светлината за физиопрофилактика и лечение. 
16. Кожни реакции под въздействието на светлинната енергия. Биодозиметрия. Методики на 

облъчване. Показания и противопоказания. 
17. Лазерите във физиотерапевтичната практика. 
18. Кинезитерапия - същност, видове, влияние на физическото натоварване върху различни органи 

и системи. Мястото на кинезитерапията в комплексното физикално лечение. 
19. Активна кинезитерапия - същност, видове, тренировка. Лечебно приложение. Показания и 

противопоказания. 
20. Пасивна кинезитерапия - същност, видове. Лечебно приложение. Показания и 

противопоказания. 
21. Физиологично въздействие на водата при нейното външно приложение. Видове водни 

процедури. 
22. Физиологично въздействие на някои топлолечебни фактори. Методики. Криотерапия. 
23. Класификация на минералните води. Физиологично въздействие на някои по-важни 

минерални води. Начини за използване. Банска реакция. 
24. Пелоидотерапия. Видове кал, механизъм на въздействие на калните процедури. 
25. Курортолечение. Видове климатични и балнеологични курортни ресурси. Планинско 

климатолечение и климатопрофилактика. 
26. Таласотерапия и таласопрофилактика. 
 
 
 
 



 
Б. Специална част 
 

1. Физиопрофилактика (П), физикална терапия (ФТ) и рехабилитация на исхемичната болест 
на сърцето, вкл. инфаркт на миокарда. ПФТР на хипертонична болест. 

2. ФТР на някои вазопатии (M. BURGERI, M. RAYNAUD). 
3. ФТР при варици и  варикозен симптомокомплекс. Физиопрофилактика на 

тромбоемболичните усложнения. 
4. ФТР на някои неспецифични белодробни заболявания (бронхити и пневмонии). ФТР на 

бронхиалната астма. 
5. ФТР на заболявания на храносмилателната система (гастродуоденити, жлъчно-каменна 

болест). 
6. ПФТР на болни с бъбречно-урологични заболявания. 
7. ПФТР на някои обменно-ендокринни заболявания (диабет и усложнения, затлъстяване, 

подагра). 
8. Мястото на физикалната терапия в реанимационния сектор на отделенията за интензивни 

грижи. 
9. ФТР на слединсултните състояния. 
10. ФТР на травмените увреждания на централната нервна система (вкл. състояния след 

неврохирургични интервенции). 
11. ФТР при дискова болест, при вертеброгенни радикулити.  
12. ФТР при периферно-нервни увреди и полиневропатии. 
13. ФТР на някои функц. нервни заболявания (неврози, неврастении, психастении). 
14. Място на физикалните фактори при усложнения след хирургични интервенции, 

възпалителни хирургични заболявания (абсцес, флегмон, панарициум). ФТР при лечението 
на термичните травми. 

15. ФТР на травмените увреждания на опорно-двигателния апарат (дисторзии, луксации, 
фрактури). 

16. ПФТР на усложненията при травми на опорно-двигателния апарат. Алгодистрофичен 
синдром. 

17. ФТР при заболявания на гръбначния стълб (сколиози, спондилози, анкилозиращ 
спондилит). 

18. ФТР на ставно-дегенеративни заболявания на периферните стави (гонартроза, 
коксартроза), вкл. след ендопротезиране. 

19. ФТР на заболявания на ставно-лигаментарния апарат (периартрити, бурсити, 
епикондилити, тендовагинити). 

20. ПФТР на някои професионално обусловени заболявания (вибрационна болест, 
полиневропатии). 

21. ПФТР на детските ревмокардиологични заболявания и ювенилния полиартрит 
22. ФТР на деца с родова травма на раменното сплетение. 
23. ФТР на децата с церебрални парализи. 
24. ПФТ на УНГ заболявания. 
25. ФТР на АГ заболявания (постнатални увреди, остри мастити, възпалителни гинекологични 

заболявания, стерилитет). 
26. ФТР на някои дерматологични заболявания (пиодермии, акне, псориазис). 
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