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TEME DISERTAȚIE 

KINETOTERAPIA LA DOMICILIU 

  

 

 Prof.univ.dr. Paul Ichim 

 Rolul kinetoterapiei in recuperarea mobilitatii genunchiului post-fractura de rotula 

 Recuperarea prin kinetoterapie in artroplastia de sold 

 Rolul kinetoterapiei in recuperarea post-operatorie leziunilor de menisc 

 Metode de recuperare ale cotului post-traumatic 

 Protocol terapeutic de recuperare in leziunile tendonului Achilian 

 Managementul programului de recuperare post-operatorie a pacientilor cu by-pass 

aortocoronarian 

 Rolul kinetoterapeutului in recuperarea pacientelor post-masectomie 

 Obiectivele si mijloacele folosite la recuperarea post-operatorie in chirurgia toracica 

 Kinetoterapia la pacientii cu amputatii de membre inferioare 

  

Prof.univ.dr.hab. Laurențiu-Gabriel Talaghir 

 Studiul privind tratarea afecțiunilor neurologice prin mijloacele kinetoterapiei (studiul 

literaturii) 

 Studiul privind utilizarea unor metode utilizate in kinetoterapie pentru tartare unor 

afecțiuni la alegere (metode la alegere) (studiul literaturii) 

 Studiul privind utilizarea de software specializat folosit în kinetoterapie și aplicațiile 

generate (studiul literaturii) 

 Studiul privind integrarea mijloacelor din kenetoterapie în planurile de recuperare  

 Teme pe subiect la propunerea studentului la propunerea studentului 

 

Prof.  univ. dr. Ion-Ene Mircea/ 

Conf. univ. dr. Neofit Adriana 

 Aplicarea celor mai eficiente tehnici de masaj pentru combaterea stresului -  

 Dezvoltarea psihomotricităţii la prescolari prin folosirea jocurilor de miscare  

Tulburarile de nutritie si metabolism la persoane supraponderale, particularitati ale alimentatiei 

acestora  

 Utilizarea kinetoterapiei în recuperarea hemiplegiei spastice infantile 

 Recuperarea unor deficienţe fizice segmentare prin programe eficiente de kinetoterapie 

 Utilizarea kinetoterapiei în recuperarea coxartrozei 

 Utilizarea diferitelor mijloace de recuperare în afecţiunile genunchiului  

 Utilizarea kinetoterapiei în hernia de disc lombară 
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 Utilizarea kinetoterapiei în cazul rupturii tendonului Achilian 

 Utilizarea kinetoterapiei în leziunile posttraumatice ale coloanei vertebrale  

 Utilizarea diverselor metode kinetoterapeutice în algiile cervicale   

 Utilizarea kinetoterapiei în tratamentul afectiunilor aparatului locomotor la pacientii de 

varsta a 3-a 

 

 


