KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEME LUCRĂRI LICENŢĂ
1. Activităţile fizice adaptate ca mijloc de creştere a incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilităţi.
2. Atitudinea studenţilor în kinetoterapie faţă de persoanele vârstnice.
3. Atitudinea studenţilor în kinetoterapie faţă de persoanele cu dizabilităţi.
4. Îmbătrânirea persoanelor cu dizabilităţi fizice/intelectuale.
5. Kinetoterapia în formele avansate de boală Parkinson.
6. Studiu privind factorii de risc ai bolii artrozice a membrelor inferioare.
7. Impactul mediului social şi familial asupra îmbătrânirii populaţiei.
8. Intervenţia multidisciplinară pentru prevenţia dependenţei la persoanele instituţionalizate.
9. Aplicaţiile exerciţiului fizic în claudicaţia intermitentă.
10. Hipotensiunea indusă de rotaţia capului la vârstnic – abordare clinică şi terapeutică.
11. Studiu privind relaţia dintre starea de dispoziţie şi postură.
12. Prevalenţa fumatului în rândul studenţilor Universităţii din Piteşti – perspective de educaţie
terapeutică.
13. Proiectarea unui cabinet de kinetoterapie: recomandări practice, repere legislative şi
perspective de dezvoltare profesională.
14. Locul kinetoterapeutului în cadrul echipei de profesionişti din sănătate.
15. Ghid de mobilităţi în învăţământul european de kinetoterapie.
16. Principiul practicii bazate pe dovezi în kinetoterapie: fundamentare teoretică şi aplicaţii
clinice.
17. Importanţa adaptării mediului pentru reducerea riscului de cădere recurentă la vârstnici.
18. Importanţa programelor de terapie ocupaţională bazate pe integrarea multisenzorială în
diverse patologii neuro-vasculare.

Prof. univ. dr. Constantin Ciucurel
1.

Importanta kinetoterapiei în serviciile de terapie intensivă.

2.

Importanța utilizării mijloacelor asistive pentru prevenirea căderilor recurente la

vârstnicii instituționalizați.
3.

Misiunea kinetoterapeutului ca educator/pedagog într-un centru de învăţământ special.

4.

Decondiţionarea şi reabilitarea pacientului cu afecţiuni maligne.

5.

Ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPCO)

severă prin kinetoterapie.
6.

Modelul biopsihosocial în abordarea durerii cronice la pacienţii din serviciile de geriatrie.

7.

Importanţa kinetoterapiei pentru ameliorarea echilibrului la subiecţii vârstnici.

8.

Rolul kinetoterapiei pentru conservarea capacităţilor motrice a persoanelor vârstnice

fragile la domiciliu.
9.

Abordarea diagnostică şi terapeutică a lombalgiei cronice din perspectiva intervenţiei

kinetice.
10.

Beneficiile curei termale în afecţiunile reumatologice.

11.

Educaţia terapeutică a pacientului în reumatologie.

12.

Importanţa kinetoterapiei în lombalgia de cauză osteoporotică.

13.

Kinetoterapia la bolnavul diabetic cu osteoporoză.

14.

Studiu privind impactul factorilor de mediu asupra calităţii vieţii persoanelor cu

dizabilităţi.
15.

Rolul angajării ocupaţionale în prevenirea depresiei post accident vascular cerebral.

16.

Importanţa antrenării competenţelor sociale la persoanele cu dizabilităţi intelectuale.

17.

Evaluarea și managementul problemelor de picior la persoanele de vârsta a treia.

18.

Managementul conservativ al pacienților diagnosticați cu leziuni posttraumatice de

menisc.
Conf. univ. dr. Elena Ioana Iconaru

1.

Strategii de promovare a unuistil de viațăsănătosînrânduladulților.

2.

Intervențiikineticepentruîmbunătățireacalitățiiviețiipersoanelor cu sindrom metabolic.

3.

Strategii de creștere a niveluluiactivitățiifiziceînrândulcopiilor cu obezitate.

4.

Roluleducațieiterapeuticepentruîmbunătățireastatusuluifuncționalîncazuldisfuncțieimetab

olice.
5.

Promovareaunuistil

de

viaţăactivprinintervențiicentratepestimulareamotivaţieişieducațiemotrică.
6.

Impactulautomanagementuluidietei,

efortuluifizicşigreutăţiicorporalepentrupromovareașimenţinereastării

de

sănătate

la

persoaneleadulte.
7.

Evaluareanivelulmotricfuncțional

ca

premisăpentrupromovareaunuistil

de

viațăactivînrândulcopiilor.
8.

Studiuprivindimportanțafizioterapieipostoperatorii la bolnavul cu bypass coronarian.

9.

Studiuprivindefecteleprocesului de îmbătrânireasupraabilității de condus.

10.

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi multiple: indicaţiişicontraindicaţii.
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1.

Implicatii ale kinetoterapiei în tratamentul şi profilaxia hipertensiunii arteriale.

2.

Aplicarea mijloacelor kinetoterapiei în recuperarea sechelelor posttraumatice ale cotului.

3.

Kinetoterapia mijoc de recuperare în sindromul algo-funcţional lombar sacrat.

4.

Recuperarea pacientului cu Parkinson prin mijloace kinetice.

5.

Aplicarea mijloacelor kinetoterapiei în recuperarea prehensiunii la persoanele cu acident
cerebral vascular.

6.

Implicatii ale kinetoterapiei în amelioarea vieţii la persoanele cu Alzheimer.

7.

Studiu privind rolul kinetoterapiei în recuperarea arteriopatiei obliterante.

8.

Contributii ale mijloacelor kinetice de recuperare în poliartrita reumatoidă

9.

Rolul kinetoterapiei în recuperarea gonartrozei.

10.

Studiu privind rolul mijloacelor kinetice de recuperare a traumatismelor de membru
inferior.

11.

Tehnici şi metode de reeducare a respiraţiei în afecţiunile respiratorii.

12.

Implicaţii ale kinetoterapiei în optimizarea mijloacelor de recuperare în luxaţia
congenitală de şold.

13.

13.Rolul kinetoterapiei în recuperarea posttraumatică a umărului.

14.

Strategii kinetice de tratament în astmul bronşic.

15.

16. Rolul kinetoterapiei în recuperarea traumatismelor din fotbal.

16.

17. Importanţa kinetoterpiei în recuperarea periartritei scapulo-humerale.

17.

18.Rolul kinetoterapiei în profilaxia şi tratamentul osteoporozei.

18.

19.Aplicaţii ale kinetoterapei în recuperarea deficienţelor coloanei vertebrale.

19.

20.Aportul kinetoterpiei în optimizarea funcţiei respiratorii la pacienţii cu spondilită
anchilozantă.
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