
ÖNÉLETRAJZ

Név: Gerencsér Zsuzsanna Születési év: 1959

Beosztás: mestertanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1980 OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornászképző Szak
2000 1997-2000 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézet Humán Szervező Szak

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

- -

Szakmai-tudományos életpálya:

1988 Főiskolai tanársegéd Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
2006 Főiskolai adjunktus
1990-2000 Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szakán vendégoktató
1991-1993 Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szak Zalaegerszegi Képzési Központ

vedégoktatója
1996-1998 Népjóléti Minisztérium és az Agency for Health Care Policy and Research (USA) közös Kardiológiai

rehabilitációt fejlesztő program ( Demonstation Project for the Esthablishment and Evaluation of Cardiac
Rehabilitation and Secondary Prevention int the Outpatient Setting) szakértői csoportjának tagja. 

2001-2002 Magyar Hospice-Palliatív Egyesület : A terminális állapotú betegek palliatív ellátása. Szakmai Irányelvek
2. kiadásának elkészítésében résztvevő munkacsoport tagja.

2001- 2005 Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szakán vendégoktatói és tanácsadói
feladatokat lát el.

1999-2008 Magyar Gyógytornászok Társasága Oktatási Bizottságának Elnöke 

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Mozgásrendszer
funkcionális elemzése és
vizsgálata (A)

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. 
Az elméleti és a gyakorlati órákon az elemzés és a vizsgálat a gerincre és a fejre – arcra terjed ki.

Mozgásrendszer
funkcionális elemzése és
vizsgálata (B)

A felső és alsó végtag funkcióelemzése mellett foglalkozunk a legjellemzőbb tartás és mozgásforma
elemzésével (állás, járás) is. Az elsősorban mechanikai szemléletmód mellett a mozgástan részét képezi
a terhelés élettani ismeret és a humán idegrendszer ontogenezisének ismerete. Ez utóbbi magába
foglalja a mozgáskontroll és mozgástanulás viselkedéstudományi megközelítésének az alapjait az egyes
életkorok függvényében, illetve a csecsemő szenzomotoros fejlődését, életkori hónapokra lebontva. 
A gyakorlati órákon az elemzés és a vizsgálat a felső és az alsó végtagokra terjed ki. 
A vizsgálati órák mellett párhuzamosan futó tornatermi foglalkozások során a hallgató saját testén
keresztül tanulja meg az izomrendszer működését, az izomerősítés szabályait és lehetőségeit, a
hatékony izommunka feltételeit, a stabilitás és mobilitás összehangolásának lehetőségeit az egyes
testhelyzetekben és az óratartás szabályait.

Mozgásrendszer
funkcionális elemzése és
vizsgálata (C)

A féléven végighúzódó tantárgy a biomechanika és a mozgástan elméleti és gyakorlati ismeretanyagára
építve megalapozza a mozgásrendszeri betegségek vizsgálatát, ami kulcsa a korrekt funkcionális
diagnózis felállításának. 
A tantárgy anyaga a mozgásrendszer funkcionális vizsgálata a legalapvetőbb funkciózavarok – izom-, és
ízületi diszfunkciók, neurológiai eltérések – fennállása esetén.
A tantárgy oktatása során a hallgatók elsajátítják a speciális tesztek kivitelezésének technikáit és
értékelésük módjait.
A tornatermi tananyag a szerek alkalmazásának lehetőségeit és specifikumait ismerteti meg a
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hallgatóval, ezen túlmenően foglalkozik a legalapvetőbb izomeredetű diszfunkciók megoldási
lehetőségeivel, a terhelésélettan és a neurofiziológia szabályait figyelembe véve.

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.

Kardiorespiratórikus
fizioterápia (A)

A 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.

Kardiorespiratórikus
fizioterápia (B)

A tantárgy áttekinti légzésrehabilitáció történetét, a primer, a szekunder és a tercier prevenció
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.

Functional Analysis of the
Musculoskeletal System
(A)

The course is made up of a combination of lectures and practicals (gym and assessment lab). 
The first theoretical section is designed to introduce the students to the terminology used in
physiotherapy, the description of the movements in point of view of osteokinematics and
arthrokinematics, the rules of kinetics (dynamics and statics) and the basic principles of muscle function.
The second theoretical section contents: the structure’s function that provide stability and mobility for
the vertebral column, the specific functions of the ligaments, the forces acting on the vertebral column
is maintained, the specific function of the muscles of the vertebral column in each spinal region, and the
analysis the relationship between the structure and the function in each spinal region. 
The third section of the course will be given in interactive practicals. Students will acquire the process of
functional musculoskeletal assessment, the evaluation of the posture, the observation of the spine and
posture, the measurement of active and passive range of movement, the measurement of muscle
strength to determine the motor function and the palpation of the different anatomical structure around
vertebral column
In the gym students will acquire the creation, collection and prescription exercises to improve spinal
mobility and stability in each spinal region.

Functional Analysis of the
Musculoskeletal System
(B)

The course is made up of a combination of lectures and practicals (gym and assessment lab). 
The first theoretical section provides an understanding of the description of articulations, articular
surfaces, and joint structures of the lower and upper extremities, the specific functions of the ligaments
of each joint, the accessory joint structures and the functions of each, the function of the muscles on the
extremities and theirs specific function, the normal mechanism of dynamic and static stability of each
joint and the relationship between the structure and the function in each peripheral joint. 
The second section of the course will be given in interactive practicals. Students will acquire the process
of functional musculoskeletal assessment of extremities, the observation of extremities, the
measurement of active and passive range of movement, the measurement of muscle strength to
determine the motor function and the palpation of the different anatomical structure around peripheral
joint.
In the gym students will acquire the creation, collection and prescription exercises to improve segmental
mobility and stability in each peripheral region.

Functional Analysis of the
Musculoskeletal System
(C)

The aim of this course to provide a systematic approach to the assessment of the neuromusculoskeletal
system and to provide an understanding of the reason for the different aspects of assessment. The
study explains a correct clinical examination method with many special tests in each joint. This subject
focuses the differential diagnosis (Cyriax concept) process, which involves the use of signs and
symptoms, physical examination, knowledge of pathology and mechanism of injury, provocative and
palpation tests, and diagnostic imaging techniques.

Applied Training
Methodology

The study explains the basis of the exercise physiology, determines the definition of the training, and
the role of it in the rehabilitation process. The subject explains the cardiovascular, respiratory and
muscular (metabolic) responses to exercise. This subject emphasizes the muscular adaptation and the
mechanism of the fatigue to exercise. The objective of the course is to introduce the short and long
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effect of the exercise. This study contains information about pre-exercise testing procedures,
measurements during exercise testing. This unit addresses the interpretation and significance of
exercise test results. The course provides knowledge for exercise prescription for improvement cardio
respiratory endurance, body composition, and muscular strength and endurance.

Cardiorespiratory
Physiotherapy (A)

This course explains the history of the cardiorespiratopy physiotherapy, the role of primer, secunder and
tercier prevention, and the role of risks in cardiorespiratory diseases. 
The topics include the semiotic of coronary and peripheral arterial diseases, and the applied
physiotherapeutic interventions in the treatment of diseases and the role of exercise therapy in the
treatment of different arterial, and venous diseases, the importance of early mobilization in treating
acute myocardial heart attack and the role of exercise in rehabilitation. This unit provides an
introduction to applications different types of training in cardiac rehabilitation, the early and late
rehabilitation of the heart-operated patients with, and exercise programs for hypertonic patients.
Students learn the role of physiotherapy in treating diabetes mellitus and of the obesity.

Cardiorespiratory
Physiotherapy (B)

This course contents explain the history of the cardiorespiratory physiotherapy, the role of primer,
secondary and tercier prevention, and the role of risks in cardiorespiratory diseases. 
The topics include: respiratory diseases, and the applied physiotherapeutic interventions in the
treatment of diseases and the role of exercise therapy in the treatment of different pulmonary
conditions. COPD and asthma bronchial. Importance of early mobilization after chest, heart and
abdominal surgery. The exercise programs for patients chronic airflow limitations. The exercise
possibilities of patients suffering from respiratory failure and the rehabilitation of heart- and lung-
transplanted patients, 
The subject introduces the examination of patients with disease of the respiratory system, the theoretic
basis and practice of the methods of respiratory physiotherapy, the application of the respiratory
physiotherapy for those suffering from acute obstructive and restrictive respiratory diseases,
inflammatory diseases concerning the respiratory system and for chest-operated patients, and the
rehabilitation of those having acute breathing problems.

Intensive Therapy Content of the subject: Structure and levels of the intensive treatment: Function and teamwork at the
intensive care. Members of the personals. Psychosocial aspects, Cardiovascular diseases, Cardiac and
vascular surgery, Intensive care after abdominal operatrions. Thoracal operations, Applied
physiotherapy. Physiotherapy int he respiratory intensive care, indications and contraindications.
Noninvasive ventilation, Weaning from the ventilator, Long term mechanical ventilation and
physiotherapy, Postoperative respiratory insufficiency, Trauma care. Brain injury.Politraumatisation.
Burn. Respiratory problems with neurological origin Cervical spinal cord trauma, ARDS Pneumonia
Perinatal intensive care

Clinical reasoning and
decision-making

A combined lecture-discussion course designed to facilitate clinical decisions-making and reasoning as it
relates the physical therapy evaluation, assessment and treatment of patients. Patient populations will
include musculoskeletal, neuromuscular, cardiopulmonary and systemic diseases where a differential
diagnosis is important for the successful outcome of rehabilitation interventions. Emphasis is placed on
critical thinking skills for medically complex patients. Students will conduct literature searches relevant
to the development of evidence-based practice. Additionally, students will work independently and in
small groups in practicing clinical decision-making with realistic scenarios. Skills and habits of self-
assessment and reflective review of clinical decisions will also be covered

Kardiorespiratórikus
betegségek klinikuma

A tantárgy bemutatja a kardiovaszkuláris és respiratórikus betegségek epidemiológiai hátterét,
etológiáját és patogenezisét. A tantárgy ismeretanyaga kiemelten foglalkozik a kórképek kialakulásában
szerepet játszó rizikótényezők, rizikóbetegségek megelőzési lehetőségeivel. A tananyag tudományos
igénnyel tárgyalja a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának patomechanizmusával, tünettanával,
legkorszerűbb diagnosztikus eljárásokkal és az orvosi kezelés módjaival. A tantárgy keretein belül a
hallgatók megismerik a légzőszervi betegségek kialakulásának okait, a kórfolyamatok
patomechanizmusát, a kiváltó okokat, a megjelenő tüneteket és a korszerű orvosi kezelési
lehetőségeket. A tantárgy kitér a legkorszerűbb sebészeti eljárásokat bemutatására, a szervátültetés
időszerű kérdéseire. A tantárgy különös figyelmet fordít a krónikus légúti betegségek megelőzésének
kritikus területeivel. A tananyagban helyet kap daganatos betegségek korszerű kezelési elveinek
bemutatása. A tantárgy figyelmet fordít az aktuális kezelési módokat vizsgáló legújabb kutatási
eredmények ismertetésére.

Alkalmazott
terhelésélettan

A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerik a szervezet fizikai terhelésre adott kóros válaszait. A
tananyag bemutatja a kardiovaszkuláris és a pulmonális betegségek következtében létrejövő kóros
válaszokat és a beteg szervezet lehetséges adaptációs mechanizmusait fizikai terhelés hatására. A
gyakorlati órák során esettanulmányok és multimédia eszközeivel elkészített betegbemutatás alapján
elemzik a különböző tünetek megjelenését, az EKG és az egyéb vitális paraméterek változást fizikai
terhelésre. A tananyag ismerteti a gyermekkor, a felnőttkor és az időskor terhelés élettani specifikumait.
A tananyag bemutatja a nemzetközileg elfogadott terhelhetőségi vizsgálatok protokolljait, a vizsgálatok
eredményeinek értékelését. Hangsúlyozza a vizsgálatok személyi, tárgyi és biztonsági előírásait. A
tantárgy tudományos igénnyel, a legújabb kutatási eredmények tükrében tárgyalja a szervezet fizikai
terheléshez történő adaptációs mechanizmusait metabolikus betegségekhez vezető kórfolyamatokban,
szívbetegségekben és szívelégtelenségben, a perifériás érrendszer betegségeiben, a restriktív és a
krónikus obstruktív légzési betegségekben, mozgásszervi kórképekben, valamint az idegrendszert és a
mozgásrendszert érintő elváltozásokban.

                               cv-EGIJQ5-1410700310khkwklyh 2014-09-14             3 / 4



Fizioterápiás
differenciáldiagnosztika
és terápiás
szempontrendszer (C)

A tantárgy esettanulmányok elemzésén keresztül segíti a funkcionális diagnosztika elmélyítését. A
tantárgy összefoglalja a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatának alapelveit. A vizsgálat alapelveit
tovább specifikálja az egyes –fizioterapeuták által alkalmazott – leggyakoribb szindrómák irányába. 
A tantárgy összefoglalja a fizioterapeuták által alkalmazható vizsgálati módszereket és a fizioterápiás
beavatkozások alapvető kategóriáit, ezzel is segítve a terápiás döntéshozatali (clinical decision making)
folyamat elmélyítését. 
A tantárgy részletesen foglalkozik a fájdalom típusaival és okaival, ezzel is támogatva a differenciál
diagnosztikus folyamatot. A tünetekre épülő figyelmeztetések (yellow flag, red flag) segítik az orvosi
diagnózis mellett a biztonságos betegvizsgálatot. A klinikai tárgyakat követően, azokat integrálva, a
nagyobb testtájak relációjában foglaljuk össze a legfontosabb differenciál-diagnosztikus szempontokat.

Terhelhetőséget fejlesztő
módszerek tudományos
megközelítése és
alkalmazása a klinikai
gyakorlatban

A hallgatók az elméleti órákon elsajátítják a rehabilitációban alkalmazott probléma-megoldó
betegvizsgálat folyamatát, melyre a rehabilitációs program megtervezését építik. A tantárgy keretein
belül a hallgatók önállóan dolgozzák fel a terhelhetőséget fejlesztő módszerek klinikai alkalmazását,
hatását és hatékonyságát vizsgáló legújabb tudományos kutatásokat, evidenciákon alapuló hazai és
nemzetközi szakmai irányelveket. A gyakorlati órák során a hallgatók elsajátítják a rehabilitációban
különböző területein alkalmazható tréningprogramok megtervezését, előírását, a tréningprogramok
progressziójának meghatározását, a tréningprogramok állandó felülvizsgálatát. A tantárgy kitér fizikai
aktivitás szerepére kardiovaszkuláris kórképek megelőzésében, valamint a gyógytornász prevencióban
betöltött szerepére.
A hallgatók képessé válnak a különböző terhelhetőséget jelentő módszerek adekvát, kórképspecifikus és
a beteg aktuális állapotának megfelelő alkalmazására a mozgásszervi és kardiorespiratórikus
fizioterápia területén.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
- - -

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
- - - -

Közéleti tevékenység:

- -

Pályázatok:

- -

Részvétel doktori képzésben:

- -

Részvétel TDK munkában:

- -
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