
ÖNÉLETRAJZ

Név: Nyergesné Relle Éva Születési év: 1969

Beosztás: műszaki tanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1987 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Érettségi
1993 Gyógytornász - Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szak
2001 Humánkineziológus - Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

1993 - 1995 Országos Traumatológiai Intézet Baleseti Utókezelő - Gyógytornász munkakör
1995 - 2000 Országos Gerincgyógyászati Központ - Vezető Gyógytornász
2000 - 2010 Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék - Tanársegéd
2010 - 2013 Chef Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Vezető GYógytornász
2013 - Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék - Műszaki tanár

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Mozgásszervrendszer
Funkcionális Elemzése és
Vizsgálata

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.

Manuális Technikák Ízületi mobilizáció: az ízületi mozgások osteokinematikai és artrokinematikai elmozdulásainak ismerete,
a járulékos mozgások
típusának pontos meghatározása, a zárt és nyílt ízületi helyzet ismerete, a mozgáspálya és a véghelyzet
érzet ismerete. A
fiziológiás és patológiás véghelyzet érzetek megismerése. A passzív oszteokinematikus-, és a passzív
arthrokinematikus mobilizáció
alkalmazásának megismerése, gyakorlása. Stretching: megismerteti a hallgatókkal az izomnyújtási
technikák elméleti alapjait,
valamint azok gyakorlati kivitelezését, melyek célja az izomerő-egyensúly és mozgásfunkciók
helyreállítása, az izom
teljesítményének növelése. A PNF módszer célja a funkcionális mozgások kialakítása, fejlesztése a
facilitáció, a gátlás, az erősítés
és az izmok ellazításán keresztül. A félév során az alsó végtag mozgásmintáit és a szőnyegtechnika
elemeit sajátítják el a hallgatók.
A PNF módszer speciális technikái, indikációjuk, kontraindikációjuk.

Ortopédiai Fizioterápia 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
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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.

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:

1993 Magyar Gyógytornászok Társasága - tagság
1996 Magyarországi McKenzie Intézet - titkár
1996 Nemzetközi McKenzie Intézet - tagság

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

2005 - 2010 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Orvosi Tanszék

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-09-14
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