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TEMATICĂ DE EXAMEN

In specialitatea recuperare, medicină fizica şi balneologie, pentru asistenţi medicali
ELECTROTERAPIE:
L Babele fiziologice ale electroterapiei
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Potenţialul de repaus şi de acţiune
Stimularea şi excitabilitatea
Blectrotonus
Legea excitabilităţii polare
Acomodarea
Frecvenţa stimulilor
Modificări de excitabilitate
Transmiterea şi conducerea excitaţiei
Transmiterea neuromuscularâ

* ■

2 , Galvanoterapia;
* Propritaţi le fizice şi acţiunile biologice ale curentului galvanic
* Efectele fiziologice curentului galvanic
* Metodologii de aplicare ale ga)vano terapiei
* Indicaţiile şi contra indicaţiile galvanoterapiei
3. Terapia prin curenţi de joasă frecvenţa:
*
*
*
*
*
*

t

Clasificare a curenţilor de joasă frecvenţă după parametriŢ^2^^/^^ş^<?t9ft)6mpe'iitîce
Aplicaţiile cu scop analgetic ale curenţilor de joasă ffocvilffi%urenţi diadinam ic i,TENS ,
Trabert s.a; efecte şi mod de acţiune, .modalităţi de aplicare, Indicaţii şi contraindicaţii;
Stimularea contracţiei musculaturii striate normal inervate; mod de acţiune, forme de curenţi
utilizate, metodologie şi tehnică de aplicare, indicaţii, şi contraindicaţii
Stimularea musculaturii striate denervate; forme de curenţi'utilizaţi mod de acţiune,
metodologie şi tehnica de aplicare, indicaţii, şi contraindicaţii
Electro stimularea musculaturii spastice; principii, de acţiune, metodologia de aplicare,
contraindicaţii
Riscuri contraindicaţi şi măsuri generale de precauţie la aplicarea curenţilor de joasă
frecvenţă.

4, Terapia prin curenţi de medie frecvenţa :
* Acţiunile biologice ale curaţilor de medie frecvenţa
* Variaţiile modulaţilor de frecvenţă aplicabile în curenţii interferenţiali;
* Principalele efecte fiziologice ale curenţilor interferenţiali

e

5* Terapia cu ultrasunete:
*
*
*
»
*
*
*

Proprităfil e fizice
Forme de ultrasunete utilizate în terapie;
Acţiunea biologică şi efectele fiziologice ale ultrasunetelor»
Metodologia aplicaţiilor cu ultrasunete;
Tehnica aplicaţiilor cu ultrasunete; terapia combinată, US cu forme de electroterapia de joasă
frecvenţă
Indicaţiile şi contra mdicaţiiîox tratamentului cu ultrasunete;
Contraindicaţii ultrasonoterap iei.

fi, Fototerapia; radiaţiile infraroşii; radiaţiile uitraviiete; radiaţia laser de joasă putere
* Proprităţîle fizice în fototerapîe
» Efectele biologice şi fiziologice ale lumii
* Efecte terapeutice ale fototerapiei» în funcţie detipul de radiaţie
* Metodologii de aplicare» mod de acţiune» indicaţii, contraindicaţii m fototerapie;
7. Terapîa prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă;
* Acţiunea câmpurilor magnetice; bazele fiziologice şi efecte terapeutice
* Modalităţi de aplicare a câmpurilor magnetice de joasă frecvenţă;
* Reguli care trebuie respectate în aplicarea tratamentelor cu magnetoflux;
* Indicaţiile, contraindicatiile aplicaţiilor cu magnetoflux
MASAJUL TERAPEUTIC
*
*

Definiţie şi clasificare
Tehnicile de bază în masajul clasic terapeutic; caracteristici, metodologie, indicaţii,
contraindicaţii
. *
* Tehnici particulare de masaj terapeutic: masajul transversal profund, masajul reflex, masajul
de drenaj veno- limferic,masajui periosta» ş.a,
;-, >y - ■;
.;
* Indicaţiile şi modafităţile tehnice de masaj
.
* Contraindicaţiiie absolute şi relative ale masajului terapeutic:
TERMOTERAPIA
*

Hemeostazia de termoreglare: definiţie, comportamentul termic la expunere de factori termici
variaţi, mecanismele de termoreglare de tip central şi periferic, patologia termoreglarii
* Clasificarea procedurilor de termoterapie
* Metodologii de aplicare în termoterapie: crioterapie, aplicaţii de cataplasme { parafină,
nămol), termoterapia uscata, cum Kneipp
* Hidroterapia: proceduri locale, segmentare,generale: aplicaţii calde, aplicaţii termice alternate
contrastante, balneaţia externă cu ape minerale (sărate, sulfuroase, carbogazoase, termale

RECUPERAREA MEDICALĂ

A- Recuperarea posttraumatică

*

1. Sechele algofimcţionale smfoncţionale după: entorse, luxaţii, fracturi sau traumatisme complexe
de membre superioare sad inferioare" metodologii particulare de recuperare, m fenefie de topografie
şi tipul de leziune
2.
3.
4.
5.

Recuperarea mâinii posttraumati.ee
Recuperarea posttraumatică a leziunii de nervi periferici
Recuperarea piciorului posttraumatic ş i a mersului
Recuperarea în traumatisme vertebrale iară manifestări neurologice
B. Recuperarea neurologică

1. Recuperarea pacientului după accidentul vascular cerebral (Stroke), în funcţie de etapă şi forma de
evoluţie
2. Recuperarea în scleroza în plăci
3. Recuperarea în boala Parkinson
4. Recuperarea in poliradîeulonevrite
5. Recuperarea în hernia de disc, tratament conservator sau post- chirurgical
6 , Recuperarea In. neuropatiile periferice
* 7. Recuperarea în traumatisme vertebro- medulare şi cerebrale (parapareza ,tetrapareza)
C Recuperarea în patologia reumatismală
1. Potiarfrita reumatoidă: definiţie, miologie, simtomatologie, tratament recuperator complex, în
funcţie de etapă şi formă de evoluţie
2. Spondilartropatiile seronegative:
* SpondîMta anchilopoetică: definiţie, etiologic, simtomatologie, tratament recuperator
complex.
3.
un
sau coloană vertebrală.
4. Coxartroza: definiţie, etiologia, simtomatologie, tratament recuperator complex.
5. Gonartroza: definiţie, etiologic., simtomatologie, tratament recuperator complex.
6. Artroze intervertebrale: definiţie, etiologic, simtomatologie, tratament recuperator complex.
7. Lombalgia acută şi subacută: tablou clkicţtmtament recuperator complex.
8. Lombalgia cronică: tablou clin ic, tratament recuperator complex : i;:
9. Periatrita scapulo- humerală: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex
în funcţie de forma clinică şi evolutivă.
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