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TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
KINETOTERAPEUT

1. Noțiuni de anatomie și biomecanică articulară (șold, genunchi, tibiotarsiene, picior,
mână, cot, umăr, coloana vertebrală);
2. Evaluarea funcțiilor articulare și musculare (bilanț articular și muscular);
3. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale și membrelor;
4. Evaluarea mersului și prehensiunii;
5. Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizare pasivă, activă, activă cu rezistență,
contracție izometrică, izotonică, relaxare, tehnici de facilitare);
6. Obiective principale în kinetoterapie;
7. Kinetoterapia în deviațiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie;
8. Reeducarea funcțională în discopatii lombare și cervicale
9. Reeducarea funcțională a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie;
10. Reeducarea sechelelor algofunctionale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână,
picior – obiective, metodologie;
11. Reeducarea funcțională în poliartrita reumatoidă – obiective, metodologie;
12. Reeducarea funcțională în artroză (coxofemurală, gonartroză) – principii generale de
tratament și programe specifice de recuperare;
13. Reeducarea funcțională în periartrita scapulo-humerală;
14. Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic
funcțional, metodologia tratamentului de reeducare funcțională;
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15. Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, forme clinice (pareza
de sciatic, cubital, median, radial, facial, plex brahial), diagnostic funcțional, obiective
și metode de reeducare funcțională;
16. Principii și metodologie de recuperare medicală în patologia cardio-vasculară;
17. Principii și metodologie de recuperare medicală în patologia respiratorie;
18. Masajul în recuperarea medicală.
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