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FFaaccuullttaatteeaa  ddee  MMeeddiicciinnăă  
PPrrooggrraammuull  ddee  ssttuuddiiii  ddee  lliicceennțțăă::  BBaallnneeooffiizziiookkiinneettootteerraappiiee  șșii   rreeccuuppeerraarree  
EExxaammeenn  ddee  lliicceennțțăă    

  
  

TTEEMMAATTIICCAA  PPRROOBBEEII  SSCCRRIISSEE  
 
 
 
1. Evaluarea articulara si musculara (bilanțul articular și muscular) (6, 12, 13) 
2. Evaluarea pacientului in recuperarea medicala: principii de diagnostic; incapacitatea, 

infirmitatea, handicapul (1, 9, 12, 13) 
3. Bazele fiziologice ale termoterapiei, termoreglarea, efectele fiziologice ale termoterapiei (7) 
4. Masajul terapeutic: definiție, clasificare, tipuri specifice de masaj terapeutic clasic, masaj 

reflex, masaj de drenaj limfatic (1,3) 
5. Metodologia de termoterapie (aplicații locale, parțiale, generale, de căldură, crioterapia), 

efectele terapeutice, indicații și contraindicații (7) 
6. Tehnici și exerciții de creștere a forței și a rezistentei musculare, antrenamentul la efort (4) 
7. Hidrokinetoterapia: definiție, tipuri de aplicații, efecte terapeutice,  tipuri de exerciții(1) 
8. Tehnici de kinetoterapie în recuperarea suferințelor de șold și de genunchi (reumatism 

degenerativ, inflamator, posttraumatic, inclusiv protezare) (4) 
9. Kinetoterapia în periartrita scapulo-humerala (5) 
10. Coxartroza și gonartroza: principii generale de tratament și programe specifice de recuperare 

(2,5) 
11. Periartrita scapulo-humerală: definiție, evaluare clinico-funcțională, tipuri clinice, programe 

de recuperare (4) 
12. Poliartrita reumatoida: etiopatogenie, diagnostic pozitiv și diferențial, program terapeutic ăi 

de recuperare (1, 2) 
13. Programe de recuperare ale mâinii în diferite patologii(1,4,8) 
14. Recuperarea medicală în sechelele post-traumatice ale membrului inferior (șold, genunchi, 

complexul glezna-picior) (5) 
15. Recuperarea medicala in sechelele post-traumatice ale membrului superior (umăr, cot, 

pumn, mână) (5) 
16. Scolioza: definiție, clasificare, metode de recuperare și kinetoterapie (4) 
17. Spondilita anchilozanta: definiție, etiopatogenie, diagnostic pozitiv și diferențial (1, 2) 
18. Recuperarea medicală în  bolile cardiovasculare (11) 
19. Elemente de recuperare medicală în geriatrie (2, 9) 
20.  Kinetoterapia de  recuperare în  afecțiunile coloanei lombo-sacrate și radiculopatii (inclusiv 

bolnavi cu sechele după laminectomie) (4) 
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21. Discopatia lombara-clasificare, evaluare clinico-funcțională, programe de recuperare (1, 4) 
22. Hemiplegia de cauza vasculara: tablou clinic, programe de recuperare (1,4) 
23. Paraliziile periferice ale membrului superior (plex brahial, nerv circumflex, radial, median, 

cubital): etiologie, tablou clinico-funcțional, tratament si recuperare funcțională (5,1) 
24.  Boala Parkinson: tablou clinic si principii de tratament si recuperare, kinetoterapie (4) 
25. Traumatismele vertebro-medulare (cu sau fără manifestări neurologice): tablou clinic, 

evaluare, principii terapeutice si de recuperare (4) 
26. Orteze in patologia neurologica si ortopedica (8, 10) 
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