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Dalyko anotacija:
Dalyko tikslas: įsisavinti kineziterapijos vandenyje individualaus pritaikymo
metodus, jų efektyvumo analizavimo metodikas.
Dalyko tematika: Kineziterapijos vandenyje istorinė raida. Kineziterapijos
vandenyje metodų atsiradimo prielaidos (Bad Ragaz ring, Halliwick). Vandens
fizikinės savybės: gravitacijos ir vandens keliamoji jėgos, hidrostatinis slėgis,
plūdumas. Gravitacijos centro kaita judant vandenyje. Vandens terminis, cheminis
ir mechaninis poveikis žmogaus organizmui: širdies kraujagyslių sistemai,
minkštiesiems audiniams, sąnariams. Vandens fiziologinis poveikis širdies, inkstų
veiklai, kvėpavimo sistemai, endokrininei sistemai, laikysenai. Vandens skausmą
mažinančio efekto teigiami ir neigiami aspektai. Fiziologinis pratimų vandenyje
poveikis einant, bėgant, važiuojant dviračiu, plaukiant. Fizinio krūvio vandenyje
dozavimo principai. Ciklinių pratimų taikymo vandenyje galimybės. Adaptacija
fiziniams krūviams vandenyje. Kineziterapijos metodai, pritaikyti vandenyje:
pasyvus, su pagalba, aktyvus, su pasipriešinimu. Pagalbinės priemonės naudojamos
vandenyje (rankų ir kojų svarmenys, vandens pirštinės, vandens batai, plaukimo
diržas ir kiti), jų individualaus parinkimo principai. Pacientų atranka kineziterapijai
vandenyje, kontraindikacijos (santykinės ir absoliučios). Pacientų būklės
įvertinimas. Bendri kineziterapijos vandenyje principai. Pratimai vandenyje,
gerinantys mobilumą, lavinantys pusiausvyrą ir koordinaciją, didinantys stabilumą,
ugdantys ištvermę. Pratimai judesių amplitudei ir paslankumui didinti, raumenų
jėgos ir ištvermės didinimui, širdies kraujagyslių sistemos treniravimui.
Kineziterapijos vandenyje efektyvumo įvertinimo metodai. Kineziterapijos principai
atskiruose gydymo etapuose.
Laikysena, jos tipai, įvertinimas. Raumenų jėgos ir ištvermės disbalansas esant
netaisyklingai laikysenai. Kineziterapijos vandenyje metodų taikymas netaisyklingos
laikysenos korekcijai. Eisena, jos fazės. Eisenos, žingsnio ir atramos fazėje,
koregavimas vandenyje. Tempimo terapijos metodų taikymas vandenyje. Tempimo

terapijos indikacijos ir kontraindikacijos. Kineziterapijos vandenyje taikymas esant
viršutinių ir apatinių galūnių raumenų pažeidimams ankstyvame, viduriniame,
vėlyvajame gydymo etapuose. Kineziterapija vandenyje sergant reumatinėmis
ligomis, tikslai, indikacijos ir kontraindikacijos. Vandens poveikis, sergančiųjų
reumatinėmis ligomis, skausmui, sąnarių sustingimui, raumenų silpnumui,
laikysenai, ištvermei. Kineziterapijos vandenyje metodų taikymas po klubo ir kelio
sąnario endoprotezavimo, tikslai, indikacijos ir kontraindikacijos. Kineziterapijos
vandenyje principai esant galūnių amputacijoms, kineziterapijos metodų parinkimas
ir taikymas (Bad Ragaz Ring, Halliwick, Watsu), plaukimo būdų parinkimas.
Kineziterapijos
vandenyje
taikymas
esant
neurologiniams
pažeidimams.
Kineziterapijos vandenyje taikymas esant nugaros smegenų pažeidimams.
Kineziterapijos tikslai: raumenų tonuso mažinimas, raumenų jėgos stiprinimas,
judesių amplitudės palaikymas ar didinimas, skausmo mažinimas, kvėpavimo
sistemos funkcijos gerinimas, širdies kraujagyslių sistemos funkcijos gerinimas,
aerobinės ištvermės didinimas. Kontraindikacijos kineziterapijai vandenyje
pacientams po nugaros smegenų pažeidimų. Metodai, taikomi pacientų perkėlimui į
baseiną ir iš jo. Pratimų padėtys vandenyje individualiems ir grupiniams
užsiėmimams. Kineziterapijos vandenyje taikymas esant psichoemocinės būklės
sutrikimams, indikacijos ir kontraindikacijos. Atsipalaidavimo pratimai vandenyje.
Kineziterapija vandenyje sergant širdies kraujagyslių sistemos ligomis. Indikacijos
ir kontraindikacijos kineziterapijai vandenyje pacientams sergantiems širdies
kraujagyslių sistemos ligomis. Pratimų parinkimas atsižvelgiant į kraujo spaudimą ir
pulso dažnį. Kineziterapijos vandenyje metodų taikymas pacientams sergantiems
kvėpavimo sistemos ligomis (indikacijos, kontraindikacijos). Kineziterapijos
vandenyje metodų taikymas esant nutukimui. Kineziterapija vandenyje vaikams,
tikslai, indikacijos ir kontraindikacijos. Vaikų funkcinės būklės ir fizinio išsivystymo
įvertinimas. Pratimų atlikimo padėtys vandenyje, saugumo reikalavimai, higieniniai
reikalavimai. Kineziterapijos metodų vandenyje pritaikymas vaikams, žaidybiniai
elementai. Kineziterapijos vandenyje metodikų taikymas kūdikiams, tikslai,
indikacijos ir kontraindikacijos. Nėščiųjų ir ginekologinėmis ligomis sergančiųjų
kineziterapija vandenyje, tikslai, indikacijos ir kontraindikacijos. Nėščiųjų organizmo
fiziologiniai ir fizikiniai pokyčiai. Nėščiųjų ir ginekologinėmis ligomis sergančiųjų
kineziterapinis įvertinimas. Vandens temperatūros, kineziterapijos priemonių,
pratimų ir jų atlikimo padėčių parinkimas, rekomenduojami plaukimo būdai
nėštumo metu. Kineziterapijos vandenyje metodų pritaikymas nėščiosioms,
sergančioms širdies kraujagyslių sistemos ligomis. Kineziterapijos vandenyje
metodikų taikymas esant pogimdyminiam laikotarpiui. Kineziterapijos vandenyje
metodų taikymas pacientėms sergančioms ginekologinėmis ligomis. Kineziterapijos
vandenyje metodų taikymas sportininkams. Sportinių traumų priežastys,
profilaktika. Treniruotės vandenyje krūvio parinkimo principai, sporto šakai būdingų
judesių taikymas vandenyje.
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