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2000 SE –EFK Gyógytornász szak
2001 SE –EFK Diplomás ápoló szak
2004 Tesnevelési és Sporttudományi Kar Humánkineziológia szak
2002-2006 McKenzie A, B, C, D, E -The McKenzie Institute International
2001  Függesztőrács tanfolyam A, B, C D része
2002 Manuálterápia A váll – vállöv komplexum problémái
2003. 2005 2003. 2005 Terrier- féle izületi és lágyrészmobilizáció I. II.
2009. 2010 K –Active kezdő 

K –Active haladó kurzus
2013 Funkcionális vizsgálat, avagy „up to date” gyors tesztek a mindennapokra

Manuálterápiás tanfolyam Holisztikus Medicina alapítvány I. II. III. IV. V
PAUL DOTTE betegek mozgatása

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2000 főiskolai tanársegéd
2012 műszaki tanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Mozgásrendszer
funkcionális elemzése és
vizsgálata A,B,C,

A tantárgy közvetlen célja a mozgásfunkció elemzésén és vizsgálatán keresztül a szakmai alapozás
megvalósítása.
Mindezt három, szervesen egymásra épül� tantárgyrészen (A, B, C) keresztül érjük el.

Betegmozgatás Olyan szabályozott mozgásminták elsajátítása, amely megkönnyíti az ápolási tevékenységet és a
beteget helyezi előtérbe,
kihasználva a beteg meglévő aktivitását. Cél az ápolási tevékenység megkönnyítése, a betegellátás
minőségének javítása, a gerinc
célszerű használata. A saját test hatékony és biztonságos használatának elsajátítása.

Manuális technikák A,B A hallgatók elsajátítják a svéd-, szegment-, és köt�szöveti masszázs, a lágyrész mobilizáció, az izületi
mobilizáció és a
PNF módszer elméleti és gyakorlati vonatkozásait. A hallgató képes lesz az itt elsajátított módszereket
hatékonyan,
biztonságosan és célzottan alkalmazni a különböz� klinikai területeken.

Egészségtudományi
alapismeretek

A hallgatóknak az egészségtudomány témakörébe. A tantárgy a szakképzés céljaival összhangban
dolgozza fel az egyes
témaköröket. Az alapismeretek átadásának feladata olyan elméleti ismeretek átadása, melyek
megalapozzák a korszerű,
multidiszciplináris szemléletű egészségtudományi szemlélet kifejlődését.

Fizioterápia szerepe a
neonatológiában

A tantárgy közvetlen célja, hogy megismerjék a hallgatók a koraszülöttekkel folyó intenzív munkát.
Belelássanak, hogy milyen
szerepe lehet a gyógytornásznak a koraszülöttek ellátásában, és képesek legyenek a masszázs fogásait
alkalmazni a
koraszülötteknél.
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Részvétel doktori képzésben:
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Részvétel TDK munkában:

2006 Horváth A. Hrapka Zsuzsa A masszázs és a passzív mozgatás hatása a koraszülöttekre
2009 Bögre Andrea Teljestest-hypothermiával kezelt asphyxiás újszülöttek vizsgálata gyógytornász
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