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Nr. 
Preliminarios baigiamojo darbo temos Vadovas 

Stud. 

sk. 

1.  
Eisenos ir pusiausvyros parametrų kaita esant skirtingam pėdos 

skliauto aukščiui. 
V.Juodžbalienė 1 

2.  
Kineziterapijos poveikis raumenų jėgai ir amplitudei po kelio sąnario 

menisko plyšimo operacijos. 
L. Šiupšinskas 1 

3.  
Kineziterapeuto profesinės patirties įtaka dubens padėties ir juosmens 

lordozės vizualinio vertinimo vidiniam ir išoriniam patikimumui. 
V.Juodžbalienė 1 

4.  
Bimanualinės terapijos taikymo ankstyvoje galvos smegenų infarkto 

stadijoje įtaka rankos funkciniams judesiams 
P.Zachovajevas 1 

5.  

Skirtingų tempimo technikų momentinis poveikis užpakalinių 

šlaunies raumenų pasyvioms mechaninėms savybėms bei judesių 

amplitudei. 

V.Dudonienė 1 

6.  
Reaktyvios strategijos taikymo efektyvumas rankos funkciniams 

judesiams pacientams, persirgusiems galvos smegenų infarktu. 
P.Zachovajevas 1 

7.  
Pusiausvyros lavinimo "sigma balance" platforma įtaka eisenai 

pacientams, persirgusiems galvos smegenų infarktu. 
P.Zachovajevas 1 

8.  
Kineziterapijos taikymo galimybės po krūties vėžio chirurginio 

gydymo. 
V.Dudonienė 1 

9.  

Didžiojo sėdmens raumens aktyvumo ir PNF metodikos įtaka 

juosmens mobilumui ir skausmui, asmenims su tarpslankstelinio 

disko branduolio išvarža. 

P.Zachovajevas 1 

10.  

Kompresinio bintavimo po kineziterapijos užsiėmimo ir 

kineziterapijos vandenyje poveikis rankos funkcijai moterims, 

kurioms atlikta krūties vėžio operacija. 

R.Bacevičienė 1 

11.  
Skirtingų KT metodų taikymas esant nugaros juosmeninės dalies 

skausmui. 
R.Bacevičienė 1 

12.  
Kineziterapija ir klubo sąnario mobilizacija (pagal Mooligan), po  

šlaunikaulio endoprotezavimo operacijos ( po reabilitacinio gydymo). 
D.Imbrasienė 1 

13.  
Kineziterapija po šlaunikaulio endoprotezavimo operacijos esant 

šlaunikaulio kaklo lūžimui. 
D.Imbrasienė 1 

14.  Nėščiųjų kineziterapija vandenyje esant nugaros skausmams. S.Sipavičienė 1 

15.  

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis funkcinių rodiklių 

atsigavimui ir skausmo dinamika po meniskų rezekcijų ir suturos 

operacijų. 

V.Juodžbalienė 1 

16.  

Skirtingų kineziterapijos programų poveikis funkciniams rodikliams 

ir skausmui bei gyvenimo kokybei po rotatorių manžetės plyšimo 

operacijų. 

T.Darbutas 1 

17.  
Vyresnio amžiaus asmenų griuvimo rizikos ir skalės pritaikomumo 

lietuvių kalba įvertinimas. 
R.Šakalienė 1 

18.  
Funkcinės elektrinės raumenų stimuliacijos poveikis sergančiųjų 

išsėtine skleroze eisenos ir pusiausvyros parametrų kaitai. 
V.Juodžbalienė 1 

19.  

Čigong (metodikos) psichofizinių pratimų taikymas esant stuburo 

juosmeninei-kryžmeninei radikolopatijai (apatinės dalies skausmui), 

jų poveikis paciento funkcinei ir psichoemocinei būklei. 

P.Zachovajevas 1 

20.  Teipavimo ir elektrinės stimuliacijos poveikis sergančiųjų cerebriniu T.Darbutas 1 



paralyžiumi funkciniams rankos judesiams. 

21.  
Vandens mankštos ir stuburą stabilizuojančių pratimų programų 

poveikis nėštumo metu esant juosmeninės stuburo dalies skausmui 
S.Sipavičienė 1 

22.  
Relaksacijos ir kvepavimo pratimų poveikis sunkumų kilnotojų 

kraujo spaudimo pokyčiams 
V.Dudonienė 1 

23.  4-6 metų vaikų netaisyklingos laikysenos ir plokščiapėdystės sąsajos R.Bacevičienė 1 

24.  4-6 metų vaikų plokščiapėdystės ir antropometrinių duomenų sąsajos R.Bacevičienė 1 

25.  
Skirtingų kineziterapijos metodų efektyvumas atstatant rankos 

funkciją ir jos atsigavimą po antdyglinio raumens plyšimo 
R.Šakalienė 1 

26.  Kineziterapijos programų, skirtų vaikams su VCP, efekyvumas  J.Požerienė 1 

27.  
Plaukimo treniruočių ir kineziterapijos poveikis vaikų (7-10 m.) kūno 

laikysenai ir liemens raumenų statinei ištvermei 
E. Lendraitiene  

28.  
Kineziterapijos poveikis pagyvenusių žmonių ėjimo ištvermei ir 

pusiausvyrai 
V. Dudonienė 1 

29.  
Rankininkių traumų ir silpnųjų griaučių raumenų sistemos grandžių 

sąsajų įvertinimas 
L. Šiupšinskas 1 

 


