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Név: Dr. Borka Péter Születési év:

Beosztás: tanársegéd
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1976-1980 Apáczai Csere János Gimnázium
1982-1986 Magyar Testnevelési Egyetem tanári nappali és gyógytestnevelői tagozat
2004-2008 SOTE Egészségügyi Főiskola: gyógytornász szak

Tudományos fokozat(ok):

1991 egyetemi doktori

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

1991 Krónikus obstruktív tüdőbeteg gyerekek fizioterápiás vizsgálata

Szakmai-tudományos életpálya:

1987-2007 Szabadsághegyi Gyermekszanatórium, később Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai,
Pulmonológiai, Fejlődésneurológiai Intézet

2007-től Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft 

2009-től: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás Tanszék

1998 Továbbképzés: Belgium, De Haan, Zeepreventorium - Astmacentrum Mucoviscidosere Valida Centrum
2000 Továbbképzés: Ausztria, Graz Universitatsklinikum:

2002 Továbbképzés tartás: Budapest, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet – Szakfőorvosi
Tanfolyam: Expectoratios technikák

2003-2004 Továbbképzés tartás: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Rehabilitációs
környezettervezés (posztgraduális kurzus)

2006 Továbbképzés tartás: Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék, Oktató kurzus I.: 
Gyermekpulmonológiai Rehabilitáció

2009 Továbbképzés tartás: Nemzetközi mellkas fizioterápiás továbbképzés – Heim Pál kórház, Budapest
2010 Továbbképzés tartás: Cisztás Fibrózis fizioterápia – Bukarest, Románia

2011 Továbbképzés tartás: Cisztás Fibrózis fizioterápia – Novi Sad - Szerbia

Oktatott tantárgyak:

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

A mozgásrendszer anatómiai ismereteire alapozva (struktúra), testtájakra lebontva részletesen
foglalkozunk a funkcióval. 
A mozgásrendszer funkcionális vizsgálata az alapozó tárgyakra – elsősorban az anatómiára és a
mozgástani alapismeretekre – épít és azokat a mozgásos funkció alapos, részletes vizsgálatával erősíti
meg. Az órák során a hallgatók a megfigyelésen, a palpáción, az aktív és passzív mozgásterjedelem
mérésén keresztül egymáson vizsgálva a gyakorlatba ültetik át anatómiai és mozgástani ismeretüket,
fejlesztve megfigyelési készségüket és manualitásukat. 
A vizsgálati órák mellett párhuzamosan futó tornatermi foglalkozások során a hallgató saját testén
keresztül tanulja meg a gyógytornában alkalmazott testhelyzeteket, mozgásformákat és
mozgásátmeneteket, az ízületek elmozdulási lehetőségeit, az izomrendszer működését, az izomerősítés
szabályait és lehetőségeit és az óratartás szabályait. 

Kardiorespiratórikus
fizioterápia A, B

Az egy féléven végighúzódó tantárgy áttekinti kardiovaszkuláris rehabilitáció történetét, a primer, a
szekunder és a tercier prevenció jelentőségét, valamint a kockázati tényezők szerepét a betegségek
kialakulásában. 
A tantárgy bemutatja az iszkémiás szívbetegségek, veleszületett és szerzett vitiumok, a
rizikóbetegségek (metabolikus szindróma, diabetes mellitus, obesitas) és a perifériás érbetegségek
tünettanát, a terápiás és a fizioterápiás kezelés lehetőségeit. A tananyag tárgyalja a betegségek
patomehanizmusát, tüneteit, tünetegyütteseit, gyógyszeres és sebészi kezelési lehetőségeit. A tananyag
nagy súlyt fektet a fizioterápia szerepére a kardiovaszkuláris betegségek prevenciójában és
rehabilitációjában. 
A tantárgy áttekinti légzésrehabilitáció történetét, a primer, a szekunder és a tercier prevenció
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jelentőségét, valamint a kockázati tényezők szerepét a betegségek kialakulásában. A tantárgy
bemutatja a légzési nehezítettség kialakulásának patomechanizmusát, a betegségek tünettanát, a
terápiás és a fizioterápiás kezelés lehetőségeit. A tananyag nagy súlyt fektet a fizioterápia szerepére a
légzési betegségek prevenciójában és rehabilitációjában. A tantárgy tartalma bemutatja a
légzésrehabilitáció folyamatát, a légzőszervi betegek adekvát vizsgálatát. A hallgatók elsajátítják a
légzési fizioterápia alapmódszereit, megismerik a módszerek élettani hatásmechanizmusát. Az
alapmódszerek ismeretében a hallgatók problémamegoldó módon kezelési terveket állítanak össze a
krónikus obstruktív légzési betegek, a légzőrendszer gyulladásos betegségeiben szenvedők és a
mellkasi műtött betegek rehabilitációs programjához. A hallgató megismeri az akut légzési elégtelenség
kialakulásának folyamatát, annak akut ellátását, orvosi és fizioterápiás kezelését.

Életkorok fizioterápiája A tantárgy részletesen elemzi a csecsemő és gyermekkori, valamint az idős korúak anatómiai és élettani
jellegzetességeit, melyek meghatározzák a gyermekgyógyászati és a gerontológiai fizioterápia
sajátosságait a prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció terén. Tárgyalja a család, a szülők szerepét a
gyermekek és az idősek egészségügyi ellátása során.
Az egyes klinikumok oldaláról, mint belgyógyászat, pulmonológia, traumatológia, ortopédia, neurológia
kiemeli a legfontosabb gyermekkorban és idős korban előforduló kórképeket, elemzi azokat, mind
orvosi, mind fizioterápiás szempontból. Differenciál diagnosztikai ismereteket nyújt az egyes kórképek
kezelésében. Rehabilitációs szemlélet kialakítására törekszik a csecsemők és gyermekek fontos
veleszületett és szerzett betegségeinek kezelésében. Tárgyalja az időskori kórképek megelőzésének és
lefolyásuk könnyebbé tételének lehetőségeit.

Kardiorespiratórikus
fizioterápia és
rehabilitáció

A perifériás érbetegségben szenvedők, a miokardiális infarktuson átesett, szívműtött betegek,
hipertóniás betegek fizioterápiás mozgásprogramja. A gyakorlat alatt megismerik a légzés rehabilitáció
menetét, a fizioterápia helyét és szerepét a rehabilitáció folyamatában. Aktívan részt vesznek a krónikus
obstruktív légúti betegek rehabilitációjában, a mellkasi műtétek utáni állapotok kezelésében és a légző
rendszer egyéb krónikus betegségeinek rehabilitációjában..

Alkalmazott
edzésmódszertan

A tananyag ismerteti a terhelésélettan alapjait és meghatározza az edzés fogalmát, valamint helyét a
rehabilitációban. Részletes megtárgyalásra kerülnek a keringési rendszer, a légzési rendszer és az
anyagcsere fizikai terhelésre adott válaszai. A tananyagban kiemelt helyet kapnak az izomrendszer
adaptációs és fáradási mechanizmusai a fizikai terhelés hatására. Az ismeretanyag tartalmazza az edzés
rövid és hosszú távú hatásait. A hallgatók betekintést kapnak a terhelhetőség felmérésének
módszereibe és a kapott eredmények alkalmazásába, megismerik az állóképesség és az izomerő
fejlesztésének módszereit és az edzésprogramok tervezésének és alkalmazásának kritériumait.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-
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Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Apor P., Borka P. Tréning programok a krónikus obstruktív
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2001; 54 suppl.

1-20.

Borka Péter Asztma fizioterápia, rehabilitáció. In: Katona F., Siegler F.
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Budapest: Medicina,
2004.

478-482
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Borka Péter Gyermekkori pulmonológiai kórképekhez adaptált mellkasi
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304-308

Közéleti tevékenység:

2000 Társadalmi tevékenység: International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis magyarországi
összekötője és a Magyar fizioterápiás csoport a CF-ért vezetője

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:
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1991 Magyar Testnevelési Egyetem Doktori Iskola
2008-tól Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Doktori Iskola

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-04-02
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