
ÖNÉLETRAJZ

Név: Friedrichné Nagy Andrea Születési év: 1971

Beosztás: műszaki tanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1992 Gyógytornász /OTE Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornászképző szak

2006 Humánkineziológus/Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Humánkineziológia Szak

1999 Esztétikus Testképző Kinetológus/ Magyar Mozdulatkultúra Egyesület és a HIETE Egészségügyi Főiskolai
Kar

1989 Általános Ápoló és Asszisztens /Dr. Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskola

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

1992. július 1. – 2000.
január 1.

Betöltött munkakör: gyógytornász 
Budapest, Szent-Imre Kórház 
(szülészet – nőgyógyászat, STROKE osztály, belgyógyászat, kardiológiai szubintenzív osztály)

2000. január- Betöltött munkakör: gyógytornász- részidős
Budapest, Szent-Imre Kórház 
(szülészet – nőgyógyászat)

1998. február 1. – 2000.
jan.1

HIETE Fizioterápiai Tanszék - óraadó tanár

2000. január 1.- Semmelweis Egyetem EFK, Fizioterápiai Tanszék
Munkakör: főiskolai tanársegéd

2008 Semmelweis Egyetem EFK, Fizioterápiai Tanszék
Munkakör: főiskolai adjunktus

2013- Semmelweis Egyetem ETK, Fizioterápiai Tanszék
Munkakör: műszaki tanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Alapozó Testképző
Gimnasztika

A hallgatók megismerik és elsajátítják az izomérzet, a testtudatosítást szolgáló gyakorlatokat (feszítés,
lazítás, légzés, elongáció); Megtanulják a medence helyzetének beállítását a térben, különböző
testhelyzetekben, valamint a törzs mozgáslehetőségeinek komplex kidolgozását. A saját test
megismerésén, kidolgozásán, esztétikus testi nevelésén keresztül a hallgatók
funkcionális ismereteket szereznek a saját testükről (izmokról, inakról, izületekről, testtájak
működéséről).

Esztétikus Testképző
Gimnasztika

A hallgatók az eddigi ismereteket kiegészítik, bővítik a csípő és alsó végtag, a vállöv és felső végtag, és
a teljes test komplex, térben való elmozdulásának, kombinálásának lehetőségeivel.
A saját test megismerésén, kidolgozásán, esztétikus testi nevelésén keresztül a hallgatók
funkcionális ismereteket szereznek a saját testükről (izmokról, inakról, izületekről, testtájak
működéséről).
A tudatos izomműködés kialakításával a helyes testtartást automatizálják, ezáltal a gyógytornász
gyakorlatanyagot gazdagítják, színesítik, szakismeretet, szakműveltséget nyernek.
A feldolgozott és elsajátított mozgásanyagot a későbbi tanulmányaikban a különböző klinikai területeken
és a prevencióban alkalmazzák

Neuropszichiátriai
fizioterápia

Neurológiai betegségek megismertetése, kezelési és rehabilitációs módszerek elsajátítása, speciális
fizioterápiás vizsgálatok és állapotfelmérések alapján.

Speciális élethelyzetek
fizioterápiája

A tantárgy feladata négy olyan klinikai területnek (Szülészet-Nőgyógyászat, Onkológia, Addiktológia,
Intenzív terápia) a bemutatása, ahol a fizioterápiának a szerepe és alkalmazhatósága nagyon speciális
ismereteket, készségeket igényel.
A Szülészet-nőgyógyászat és női egészség rész
megismerteti a hallgatókat a szülészet-nőgyógyászatban előforduló leggyakoribb kórformákkal, melynek
során a szervezet fiziológiás állapotának megőrzésében hivatásuknak fontos szerep jut. Mindemellett női
identitásból adódó speciális fiziológiás élethelyzetek sajátosságait is bemutatja a különböző
életszakaszokban a pre-pubertástól egészen az idős korig. Sajátos szempontrendszer szerint mutatja be
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fizioterápia helyét és preventív, gyógyító szerepét az adott életszakaszra vonatkozóan.
Speciális élethelyzetek
fizioterápiája és
rehabilitáció

A tantárgy célja, gyakorlatban megismertetni a hallgatókat a szülészet-nőgyógyászatban és az intenzív
osztályon előforduló leggyakoribb kórformákkal, melynek során a szervezet fiziológiás állapotának
megőrzésében hivatásuknak fontos szerep jut. Sajátos szempontrendszer szerint mutatja be fizioterápia
helyét és preventív, gyógyító szerepét az adott életszakaszra vonatkozóan. 
Az elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok a klinikum és a fizioterápia egységbe történő integrálását
biztosítják.

Alkalmazott
edzésmódszertan

Az edzésmódszertan elméleti hátterének megismerése, különböző erő, állóképességi, egyensúly és
pliometriás tréningek megtervezése, energetikai számolások elsajátítása.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban: Szülészet-nőgyógyászati Osztályán gyógytornász hallgatóknak(Bsc, Msc, nappali, esti)
Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban: Neurológia, és Neurológiai intenzív osztályokon a neurológiai fizioterápia gyakorlat
koordinálása gyógytornász hallgatóknak(Bsc, Msc)
Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban: Szülésfelkészítés, terhestorna gyakorlat vezetése védőnő, és szülésznő hallgatóknak

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Tápainé – Kovácsics –
Friedrichné

Gátizomtorna – Női és férfi vizelettartási zavarok kezelése
gyógytornával

B+V Kiadó – Bp. 2004.

Szerk: Katona Ferenc, Hamvas
Antal, Klauber András

Inkontinencia (diagnosztika, terápia, rehabilitáció) –11.
fejezet:(Tápainé, Friedrichné) A kismedence fizioterápiája

MEDICINA - Bp. 2006 ,
kibővített kiadás: 2013

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Friedrichné Nagy Andrea,
Tápainé Bajnay Márta, Hock
Márta, Veres-Balajti Ilona

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A
terhesség és a pathológiás terhesség fizioterápiájáról

Egészségügyi Közlöny
2008/ 3. szám, 2008.
február 21

Friedrichné Nagy Andrea,
Tápainé Bajnay Márta, Hock
Márta, Veres-Balajti Ilona

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A
gyermekágyas időszak fizioterápiájáról

Egészségügyi Közlöny
2008/ 3. szám, 2008.
február 21.

Friedrichné Nagy Andrea,
Tápainé Bajnay Márta, Balogh
Ildikó, Kovácsics Anikó

A gyógytorna szerepe az inkontinencia kezelésében Fizioterápia, 2009/4 24-25.old

Közéleti tevékenység:

Magyar Gyógytornászok Társasága , Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti - Nőgyógyászati Társaság,
Magyar Mozdulatkultúra Egyesület,INKO-FÓRUM ,Magyar Kontinencia Társaság , Magyar Obesitologiai és
Mozgásterápiás Társaság aktív tagja

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

2005 Török Enikő

Lezárva: 2014-03-24
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