
 
 

Konferencija skirta pasaulinei kineziterapijos dienai paminėti 
 
 

Kineziterapija 2012 
 

2012-09-08 

Kaunas 

 

 
 
 
Mieli kineziterapeutai, 
 
Pasaulinė kineziterapeutų diena švenčiama kiekvienais metais, rugsėjo 8-ją dieną. Ši diena minima nuo 1951 metų, kai 
buvo įkurta Pasaulinė Kineziterapeutų organizacija (angl. trump. WCPT). 
 
Rugsėjo 8-oji yra skirta pažymėti 101 šalies, kurios yra WCPT kineziterapijos bendruomenės narės, vienybę ir 
solidarumą. Tai diena, kai pasauliui primenama kiek daug kineziterapeutas padaro dėl savo paciento, koks jis yra 
svarbus reabilitacijos pasaulyje. 
 
Kiekvienoje šalyje Pasaulinė kineziterapijos diena yra minima skirtingai: eisenomis, prevencinėmis akcijomis, 
masinėniais kineziterapijos užsiėmimais. Kad ir kaip skirtingai visos šalys švenčia, bet rugsėjo 8-ją pasaulio 
kineziterapeutai yra pastebimi.  
 
Konferencija „Kineziterapija 2012“ - pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas renginys, skirtas paminėti Pasaulinei 
kineziterapijos dienai. Tikimės, kad ši šventė taps gražia tradicija, žadančia tik gerą pacientams ir visai Lietuvos 
kineziterapijos bendruomenei. 
 
Kineziterapijos Akademija kineziterapeutus, kineziterapijos studentus ir visus, kurie domisi kineziterapija kviečia į 
konferenciją „Kineziterapija 2012”.  
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Programa 
 

 
 
9.00 – 10.00 Dalyvių registracija / pasitikimo kava 

10.00 – 10.30 Iškilmingas konferencijos atidarymas 

10.30 – 11.30 Mokslu grįsta praktika. Diagnostinių testų tikslumo rodikliai (kineziterapeutas R.Kesminas) 

11.30 – 12.30 Osteopatijos galimybės kineziterapeuto praktikoje (gyd. T.Strujeva)  

12.30 – 13.30 Pietų pertrauka 

13.30 – 14.30 Psichoemocinės būklės įtaka funkciniams pažeidimams (kineziterapeutas J.Vaščenkovas) 

14.30 – 15.30 Funkcinių stuburo pažeidimų gydymo principai (gyd. D.Barkauskas) 

15.30 – 16.00 Diskusijos, pažymėjimų įteikimas 

16.00 – 18.00 Konferencijos uždarymas: aptarimas prie vaišių stalo 

   
 
 
 
Konferencijos vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, Didžioji salė (Miško g. 11, Kaunas) 
 
Konferencija skirta: kineziterapeutams ir kitiems specialistams 
 
Konferencijos kaina: 75 Lt 
 
Į konferencijos kainą įskaičiuota: firminis bloknotas ir rašiklis, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas, pasitikimo kava, 
pietūs, uždarymo vaišės. 
 

 
Išduodami 4 valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai! 

 
 
 
Būtina išankstinė registracija: www.ktakademija.lt/kineziterapija-2012  
 
Apmokėjimas: grynais konferencijos metu arba banko apmokėjimu pagal išanktinio apmokėjimo sąskaitas 
 
Informacija: tel. +370 675 42 706 arba el.paštu info@ktakademija.lt  
 
 

 
Iki pasimatymo Pasaulinės kineziterapijos dienos šventėje! 

 
 
 



 
 

                                                                                               Pranešėjai 
 

 

 
Dalius Barkauskas 
 
Lietuvos olimpinės rinktinės vyr. gydytojas. Skeleto-raumenų 
sistemos, taikomosios kineziologijos, Cyriax ortopedinės medicinos, 
sportininkų mitybos, homotoksikologijos specialistas. Lietuvos 
homotoksikologijos, tarptautinės skausmo asociacijų, Lietuvos 
sporto medicinos federacijos, ICAK Balticum (International College 
of Applied Kinesiology), Europos Olimpinių Žaidynių Medicinos 
Komiteto narys, ECOSEP (European College of Sports and 
Exercise Physicians) vienas iš įkūrėjų ir komiteto narys. 
 

 

Jurijus Vaščenkovas 
 
Lietuvos olimpinio sporto centro kineziterapeutas, vienas iš 
“Olimpinės medicinos komandos” narių. Taikomosios kineziologijos 
specialistas, Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios 
kineziologijos asociacijos valdybos narys. Privataus kineziterapijos 
kabineto įkūrėjas.   

 

Rolandas Kesminas 
 
Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorius, kineziterapeutas, 
Lietuvos kineziterapeutų draugijos valdybos narys. Fulbright 
stipendijos laimėtojęs, paskaitas skaitantis įvairių Europos šalių 
universitetuose, nuolatos stažuojasi Marguette Universitete (JAV). 
Traumatologijos-ortopedijos, sporto medicinos srities specialistas, 
mokslu grįstos praktikos šalininkas. 

 

Tatjana Strujeva 
 
Gydytoja neurologė, Baltijos šalių osteopatų asociacijos narė, ICAK 
(International College of Applied Kinesiology) asociacijos narė, 
taikomosios kineziologijos instruktorė. Osteopatijos specialistė, 
Osteopatijos Mokyklos prie Rygos Medicinos Universiteto 
absolventė. 
 

 
 


