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Studenţii, conform planului de studii petrec 2 practici în kinetoterapie: 

Practica I în kinetoterapie anul III şi Practica II în anul IV. Studenţii anului III 

petrec Practica de specializare I pe un număr de 12 credite, o durată de 6 săptămîni 

-  180 ore. Practica se preconizează de a fi petrecută în semestrul VI. Studenţii 

anului IV în semestrul VII petrec a Il-a practică de specializare cu o durată de 4 

săptămîni -  120 ore, cu un număr de 8 credite. Studiile se finalizează cu susţinerea 

tezelor de licenţă.

Pentru o bună desfăşurare a practicii la catedra „Kinetoterapie” a fost 

pregătit îndrumar pentru practică „Agenda Practicantului”. Agenda a fost 

repartizată în grupe şi aplicată în practică de către studenţii anului III şi apoi 

studenţilor anului IV. Studenţii şi-au expus doleanţele.

în semestrul VI studenţii grupelor 314 K, 315 K, 316 K, 317 K, 318 Kr, au 

fost repartizaţi în conformitate cu înţelegerile prealabile cu medicii şefi (directori) 

la 9 instituţii medicale:

1. I.M.S.P. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii;

2. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie a MS RM;

3. CMS „TONY HAWKS”;

4. CRM “Neokinetica”,

5. Î.S. CREPOR;

6. CSF GALAXIA;

7. Centrul Republican de Reabilitare pentru copii.

8. IMSP SCTO;

9. Spitalul clinic MEDPARK.

Ca conducători ai practicii au fost întăriţi:

-  Zavalişca A„ dr. în ped., conf.univ;

-  Racu Serghei, dr. ped, decan;

Pogorleţchi A, dr. biol., conf. univ.

Responsabili de desfăşurarea practicii de specializare este şeful de catedră 
Agapii Eugeniu.



Studenţii au participat la întocmirea programelor de recuperare individuale 

în recuperarea căreia participă o echipă de studenţi, formată din: neurolog, 

fizioterapeut, asistent medical, kinetoterapeut, ergoterapeut, logoped, 

psihoterapeut, ortoped, chirurg.

Studenţii au alcătuit agende de lucru care includ fixarea zilnică a datelor 

diagnozei de bază şi cea asociată, conţinutul activităţii practice.

Practica s-a finisat pe data de 11 martie. La data de 24 martie, a fost 

organizată o conferinţă între studenţii ce au făcut practica kinetoterapeutică I în 

cinici, unde au prezentat caietul de practică şi au susţinut practica.

Rezultatele însuşitei practicii:

Grupa
-------- A -------------------------------

In total Nu s-au 
prezentat

1 0 9 8 7 6 5 2

Grupa 
311 K

26 11 11 2 2 - - - -

Grupa 
312 K

29 10 11 7 1 - - - -

Grupa 
313 K

18 6 7 7 - - - - -

Grupa 
314 Kr

14 7 5 2 - - - - -

In total 87 34 34 18 3 - - - -

Studenţii au fost repartizaţi în două schimburi. Ei au fost grupaţi câte 2 - 3  

studenţi la bolnavi cu diferite diagnoze: neurologie, metabolice, traumatice, 

ortopedice, cardiovasculari şi respiratorii.

Principiul de bază al activităţii vizate este lucrul în echipa 

multidisciplinară. Studenţii s-au familiarizat cu abordări moderne şi metode 

contemporane de recuperare a bolnavilor post -  AVC, traumatisme cranio -  

cerebrale, vertebro -  medular, maladii degenerative şi eriditare, sechele 

posttraumatice, sechele ale nervului periferic, boală ischemică, infart miocardic, 

pneumonii, artrite, artroze, etc.

Studenţii au participat la întocmirea programelor de recuperare individuale 

în recuperarea căreia participă o echipă de specialişti, formată din: neurolog,



fizioterapeut, asistent medical, kinetoterapeut, ergoterapeut, logoped, 

psihoterapeut, ortoped, chirurg.

Studenţii au alcătuit agende de lucru care includ fixarea zilnică a datelor 

diagnozei de bază şi cea asociată, conţinutul activităţii practice.

Toţi studenţii au alcătuit agende de lucru care includ fixarea zilnică de date 

despre agenda practicii, diagnoză, conţinutul practicii, programe de recuperare.

Practica de specializare II în Kinetoterapie anul IV

Studenţii anului IV, semestrul VII, petrec practica de specializare II în 

Kinetoterapie în decurs de 4 săptămîni. în timpul petrecerii practicii, 

conducătorii în persoana: Agapii Eugeniu, Racu Serghei, Zavalişca Aurica, 

Pogorleţchi Ala, au frecventat studenţii la locul desfăşurării practicii, au susţinut, 

consultaţii şi îndrumări. Racu S. a frecventat destul de des locul de desfăşurare a 

practicii de către studenţi. Trebuie de menţionat că unii studenţi, chiar fiind în 

situaţii dificile au frecventat sistematic locul practicii, activ au lucrat în calitate de 

kinetoterapeuţi cu pacienţii, au întocmit agenda practicantului şi au susţinut cu brio 

practica.

în încheiere trebuie să menţionăm că practica şi-a atins scopul. Mulţi 

studenţi sunt satisfăcuţi de organizarea şi petrecerea practicii.

Rezultatele însuşitei practicii

Grupa In total Nu s-au 
prezentat

10 9 8 7 6 5 2

Grupa 
406 K

33 8 11 14 - - - - -

Grupa 
407 K

27 12 3 12 1 - - - -

Grupa 
408 K 30 9 9 8 4 _ _ _ _

Grupa 
409 Kr 28 15 3 3 3 - - - -

A

In total 118 44 26 37 8 - - - -



Analizând rezultatele practicii în Kinetoterapie, constatăm:

1. Studenţii anului III şi IV cunosc destul de bine tehnica masajului (Masaj 

de întreţinere) cât şi masajul particular în cadrul diferitor boli (Masaj II).

Studenţii cunosc suficient recuperarea afecţiunilor ortopedice, 

traumatologice, cardiovasculare -  profesorii Zavalişca Aurica, Pogorleţchi Ala, 

Corman Mariana.

2. Este necesitatea de a lucra individual cu fiecare student practicant în 

vederea întocmirii „Programelor de recuperare” în clinica diferitor maladii.

3. Desfăşurarea practicii I şi II în Kinetoterapie joacă rolul de aplicare a 

aptitudinilor în practică a studenţilor kinetoterapeuţi anul III şi IV de studii.

Studenţii anului IV conform planului de studiu susţin examenul de licenţă:

-  la disciplina de specializare: Kinetoterapia;

-  la disciplina fundamentală: Fiziologia umană şi patologică;

-  susţin teza de licenţă: cu tematica Kinetoterapie.


