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Név: Dr. Horváth Mónika Születési év: 1972

Beosztás: főiskolai tanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1999-2005 Semmelweis Egyetem, Sporttudományi Doktori Iskola, PhD. képzés, summa cum laude. (912/2005)
1995-1999 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Humánkineziológia Szak, nappali tagozat-

okleveles humánkineziológus (3/1999)
1992-1995 Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Gyógytornász Szak, nappali

tagozat- gyógytornász (19/1995)

Tudományos fokozat(ok):

2005 Ph.D. fokozat

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2005 A hemiparetikus betegek járásának és állásstabilitásának biomechanikai jellemzői. Doktori Értekezések
660, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest, 2005.

Szakmai-tudományos életpálya:

2008. okt.- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszék – tanszékvezető
2008. júl.-okt Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszék – megbízott tanszékvezető
2007. november Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszék – oktató, főiskolai docens
2006 – 2007 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszék – oktató,főiskolai adjunktus
2006. január – Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai – szakmai-fejlesztési és tudományos

főmunkatárs, gyakorlatvezető gyógytornász
2002.szept Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály –

osztályvezető gyógytornász
2012.szept- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszék – tanszékvezető, főiskolai tanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Ortopédia A,B A tantárgy elméleti orvosi előadások és fizioterápiás gyakorlati foglalkozások, valamint klinikai

demonstrációs gyakorlatok keretében integráltan oktatja az ortopédiai betegségek alapvető
diagnosztikai, klinikai és terápiás ismereteit, valamint bevezet az ortopédiai osztályok betegellátásának
rendszerébe is. Részletesen áttekinti az ortopédiai betegellátás tárgykörébe tartozó kórképeket és azok
fizioterápiás kezelési lehetőségeit: Fejlődési rendellenességek, fejlődési zavarok és fizioterápiás
vonatkozásai. A gerinc betegségei, konzervatív, műtéti eljárások és a gerincbetegségek fizioterápiája. A
végtagok ortopédiai megbetegedéseinek konzervatív, műtéti és fizioterápiás kezelése. Az ízületek
degeneratív betegségei, az arthrosisok fajtái és fizioterápiás ellátásuk. Az idegrendszeri betegségek
ortopédiai vonatkozásai és fizioterápiájuk. A mozgásrendszer daganatos megbetegedései és
fizioterápiájuk. Testközeli és testtávoli segédeszközök alkalmazása. Továbbá a tantárgy keretén belül
klinikai demonstrációs gyakorlat segíti az elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítését valamint a
klinikai gyakorlatban történő felhasználását.

Mozgásszervi
megbetegedések
klinikuma

A tantárgyi integráció bemutatja a sérülések, veleszületett és szerzett mozgásszervi kórképek
kialakulásának patomechanizmusát, biomechanikai következményeit, a sebészeti és konzervatív
kezelési lehetőségeit. Részletesen és tudományos igénnyel tekinti át a szöveti sérülések, gyulladások és
degeneratív elváltozások okozta patofiziológiai változásokat, szöveti gyógyulás folyamatát, a mozgás és
a különböző fizioterápiás eljárások hatását a gyógyulási folyamatban. A tantárgy tárgyalja az egyes
mozgásszervi kórképcsoportok más szervrendszerrel való összefüggéseit. Tartalmazza az ortopédia, a
reumatológia és a traumatológia legújabb orvosi módszereit és kutatási eredményeit. Továbbá
testtájanként, átfogóan tárgyalja az előforduló betegségeket és sérüléseket, és ezek fizioterápiás és
rehabilitációs aspektusait. Az egyes testtájakon belül kiemeli a leggyakrabban előforduló és a
fizioterapeuta számára kihívást jelentő kórképek kezelési lehetőségeit. Hangsúlyt fektet a különböző
szintű prevenciós lehetőségek ismertetésére.

Mozgásszervi
betegvizsgálat és
fizioterápiás
dokumentáció

A tantárgy összefoglalja a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatának alapelveit. A vizsgálat alapelveit
tovább specifikálja az egyes – fizioterapeuták által alkalmazott -leggyakoribb szindrómák irányába. A
megtekintésen és a funkció elemzésén alapuló vizsgálat az elsődleges diszfunkciók meghatározásának
irányába mélyíti az eddigi ismereteket. Foglalkozik azzal, hogy az egyes funkciózavarok és károsodások
hogyan jelennek meg az orvosi diagnózisokban. Az orvosi diagnózisra alapozva a fizioterapeuta a
diszfunkciók elemzésén keresztül jut el a terápiás program kidolgozásának az alapelveihez.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
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Mozgásszervi rehabilitáció

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:
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a szolgáltatási paletta.
Praxismenedzsment,201
3.november,3évf. 4.szám

30-31

Horváth M, Fazekas G Funkcionális diagnosztika. Az izomműködés vizsgálata.
Rehabilitációs Orvoslás tankönyv.

Medicina Könyvkiadó,
2010.

II. 7. fejezet,
74-78.

Dr.Horváth Mónika Fizikai aktivitás. Gyakorlati diabetológia.
A diabetes gondozás
vezérfonala. 4. 2. fejezet,
Melánia Kiadó, Budapest,
2010.

Dr. Horváth Mónika A gyógytornászképzés mérföldkövei napjainkig. Rehabilitáció, 20évf/3sz,
2010.

J Tihanyi, R Giminiami, T
Tihanyi, G Gyulai, L Trzaskoma,
M Horváth

Low resonance frequency vibration affects strength Acta Physiologica
Hungarica, Volume 97
(2),2010

174–184

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Horváth M A mozgásvizsgálat módszerei, mozgáskárosodás

felmérése elektromiográfiával.
Mozgásszervek
biomechanikája
szakkönyv, tankönyv,
3.4.5. fejezet. Terc Kft.
Kiadó, 2007, Budapest.

45-56

Horváth M A mozgásvizsgálat módszerei, stabilitásvizsgálatok. Mozgásszervek
biomechanikája
szakkönyv, tankönyv, 4.
3. fejezet. Terc Kft.
Kiadó, 2007, Budapest.

105-111

Horváth M Elektromiográfia. Modellezés a
biomechanikában,
egyetemi tankönyv,
1.2.6. fejezet.
Műegyetemi Kiadó, 2007,
Budapest.

150-158

Horváth M Stabilitásvizsgálatok. Modellezés a
biomechanikában,
egyetemi tankönyv, 3.4.
fejezet. Műegyetemi
Kiadó, 2007, Budapest.

197-204

9. Horváth, M. , Fazekas, G.,
Tihanyi, T., Tihanyi, J

Standing stability of hemiparetic patients estimated in
different ways.

FACTA UNIVERSITATIS
Series: Physical
Education and Sport.
2005; Vol. 3, No 1

59-69.

Közéleti tevékenység:

2011. május- Egészségügyi Szakmai Kollégium Mozgásterápia és Fizioterápia tagozat elnök
2009. szeptember- 2011.
május

Gyógytorna-fizioterápia szakmai kollégium tag

1995- Magyar Gyógytornászok Társasága tagság, oktatási munkacsoport
2002- Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága tag
2002- Magyarországi Fájdalomtársaság tag

Magyar Biomechanikai Társaság (alapító tagság)

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

2005- Doktori értekezések opponense, doktori szigorlatokban vizsgáztató

Részvétel TDK munkában:

2006- Hallgatók témavezetése, a házi és országos TDK konferenciákra történő felkészülés segítése
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