4.pielikums

2004./2005.gada PSP “Fizioterapija” studentu bakalaura darbi
S.Leitiete
1.

Rehabilitācijas iespējas pacientiem
ar vibrācijas slimību

S.Mizavcova

2.

Stabilitātes treniņš bērniem ar bērnu
cerebrālo trieku

J.Lazučenoka

3.

Fizioterapijas nepieciešamība
pacientiem pirms gūžas locītavas
endoprotezēšanas operācijas

A.Kirjanova

4.

I.Sinkevia

5.

I.Jaunzema

6.

Insulta slimnieku otrā
rehabilitācijas fāze
Līdzsvara traucējumi pacientiem
pēc pārciesta insulta
Rehabilitācijas procesa efektivitātes
novērtēšana pirmo trīs mēnešu laikā
pēc insulta

I.Grāviņa

7.

Fizioterapija pēc miokarda infarkta
agrīnā stacionārā etapā

A.Jaseviča

8.

Bronhiālās astmas īpatnības
bērniem

I.Kārkliņa

9.

Ē.Rimšāne

10.

Fizioterapijas efektivitāte līdzsvara
traucējumu novēršanā ar
a.Vertebralis sindromu ambulatorā
etapā
Izometriska un dinamiska spēka
treniņš pacientam ar muguras
smadzeņu bojājumu izmantojot
datorizētu programmu “Stabilan-1”

M.Valiniece

11.

R.Hržščanoviča

12.

S.Gaurača

13.

K.Brjanova

14.

Skolas somas piepildījuma svara
ietekme uz vertikālā stāvokļa
stabilitāti 1., 5. un 12. klases
skolēniem
Bērnu balsta un kustības aparāta
traucējumu korekcija un profilakse
Daugavpils 9.pirmskolas izglītības
iestādē
Fizioterapijas nozīme līdzsvara un
koordinācijas veicināšanai 5-7
gadus veciem bērniem ar stājas
traucējumiem
Līdzsvara izmeklēšana bērniem 1112 gadu vecumā

The possibility of
rehabilitation for the patients
with vibration disease
Stabilisation training children
with infantile cerebral palsy
training
The necessary of the
physiotherapy to the patients
before the of hip joint
endoprothetics
The second phase of insult
patients rehabilitation
Infringement of balance at
patients after an insult
Assessment of the efficiency
of the rehabilitation process
in the first three months after
insult
Physiotherapy after
myocardial infarction in early
hospital phase
The peculiarity of the process
of the bronchial asthma with
children
The role of physiotherapy to
prevent the balance disorders
with a.vertebralis syndrome
in outpatient phase
Isometric and dynamic drill
of power beside patient with
damaging spinal braining
using computer program
“Stabilan-1”
The influence of the school
bag’s weight on stability of
vertical position of the pupils
forms 1, 5, 12
Correction and preventive
maintenance of infringements
of the impellent device at
children in 9.Preschool
establishment of Daugavpils
The role of physiotherapy in
balance and coordination for
5-7 year old children with
police disorder
The examination of the
equilibrium for 11-12 year
old children

