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Calificarea profesională-Asistent medical balneofizio-kinetoterapie şi recuperare

EXAMEN DE ABSOLVIRE 2019

Nr.crt Tema
1 Particularităţile  program ului de recuperare sievoluţia funcţională a unui pacient cu boala 

Parkinson

2 Reabilitarea kinetică la copilul sindromul Down
3 Reeducarea funcţională a cotului posttraumatic prin tehnicikinetice
4 Tehnici de recuperare pentru copilul diagnosticat cu picior varus-equin
5 Rolul tratamentului fizikal-kineticîn reabilitarea pacienţilor cu gonartroză
6 Im pactul respirator al recuperării funcţionale  in tu lburările  de static  vertebrală.

7 Efectele kinetoterapiei respiratorii la pacientul cu spondilită ankilozantă

8 Utilizarea exerciţiului fizic in tratam entu l şi profilaxia obezităţii.

9 M anagem entul recuperator la copilul cu paralizie  obstetricală de plexbrahial

10 Programul de recuperare a sechelelor după tumori craniene
11 Efectele hidrokinetoterapiei în ameliorarea deficienţelor cauzate de spondilită 

anchilozante
12 Fiziokinetoterapia spondilo-discartrozei cervicale
13 Principii de tratament recuperator la bolnavul cu fractură diafizară de femur
14 Reabilitarea funcţiei respiratorii la pacienţii cu scolioză
15 Rolul kinetoterapiei în corectarea deviaţiilor coloanei vertebrale în plan frontal
16 Importanţa masajului şi kinetoterapiei în entorsele de gleznă
17 Importanţa recuperării kinetice la pacienţii cu boli ale arterelor periferice
18 Rolul terapiei ocupaţionale în recuperarea persoanelor cu tulburări psihice
19 Reabilitarea deficite lor funcţionale  m uscular secundaregenuchiu lu i posttraum atic

20 R o lu l t ra ta m e n tu lu i d e  re c u p e ra re  în  m a n a g e m e n tu l p a c ie n tu lu i h e m o filic

21 Aspecte ale kinetoterapiei ale perioadei pre- şi postpartum
22 îmbunătăţirea calităţii vieţii prin metode fizical-kinetice a pacienţilor cu distrofie 

musculară Duchenne
23 Metodologia de recuperare fizical -kinetică în periartrita scapulo-humerală



21 Aspecte ale kinetoterapiei ale perioadei pre- şi postpartum
22 îmbunătăţirea calităţii vieţii prin metode fizical-kinetice a pacienţilor cu distrofie 

musculară Duchenne
23 Metodologia de recuperare fizical -kinetică în periartrita scapulo-humerală
24 Principiile recuperării medicale ale mersului cu proteza la pacienţii amputaţi

25 Recuperaea mobilităţii la pacienţii cu fractura de glezna după tratamentul chirurgical

26 Beneficiile curie termale în afecţiunile reumatologice

27 Modalităţi de abordare kinetoterapeutică în boala Scheuermann

28 Implicaţii ale kinetoterapiei în amelioarea vieţii la persoanele cu Alzheimer.

29 Importanţa kinetoterapiei în tratarea pacienţilor cu fractură de calcaneu

30 Efectele aplicării curentului galvanic în lombalgia joasă
31 Beneficiile curei termale în afecţiuni reumatologice
32 Implicaţiile kinetoterapiei în tratamentul şi profilaxia hipertensiunii arteriale
33 Contribuţii ale mijloacelor kinetice de recuperare în mâna cu poliartrita reumatoidă
34 Implicaţii ale kinetoterapiei în optimizarea mijloacelor de recuperare în luxaţia 

congenitală de şold
35 Conţinutul programului de recuperare în hernia de disc
36 Reeducare aprehensiunii-principii şi tehnici

37 Rolul kinetoterapiei la pacienţii cu diabetzaharat tip 2

38 Contribuţii la eficientizarea tratamentului recuperator în coxartroză
39 Rolul kinetoterapiei în conservarea capacităţilor motrice a persoanelor vârstnice

40 Tonifierea musculară în tulburările de statică vertebrală

41 Tehnici de kinetoterapie folosite pentru diminuarea spasticităţii
42 Ortezarea coloanei vertebrale în scolioze
43 Recuperarea mersului şi echilibrului în hemiplegii
44 Rolul kinetoterapiei în recuperarea mersului după protezarea şoldului
45 Importanta stimulării senzoriale in neorologie

46 Rolul tratamentului fizical-kinetic la pacientul cu cifoscolioză

47 Recuperarea postoperatorie a mâinii în maladia Dupuytren
48 Rolul masajului si al kinetoterapiei in spondiloza cervicala

49 Posibilităţi terapeutice în traumatismele vertrebro-medulare
50 Metoda Williams vs. Metoda McKenzie in hernia de disc lombara


