
ÖNÉLETRAJZ

Név: Simon András Születési év: 1976

Beosztás: műszaki tanár
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1994 gimnáziumi érettségi / Pannonhalmi Bencés Gimnázium
1998 gyógymasszőr / Szent András Állami Gyógyfürdőkórház, Hévíz
2011 Gyógytornász-fizioterapeuta BSc / Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest
2011 „Korszerű légzési fizioterápia az intenzív osztályon” tanfolyam / Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai

és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest
2011-2013 McKenzie MDT „A” „D” tanfolyam / Magyarországi McKenzie Intézet, Budapest
2013- Fizioterápia mesterképzés szak / Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2003 ELTE TTK Immunológiai Tanszék Sejtlabor, szakdolgozati előtanulmányok
2008-2009 a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program résztvevője
2008-2010 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Morfológiai és Fiziológiai Intézet Anatómia tárgy

demonstrátora
2008/2009 a Semmelweis Egyetem Kiválósági Listájára felkerült hallgató
2010-től "Magnetostimulációs készülék hatékonyságvizsgálata" projekt résztvevője

(2010–2011: pilot kutatás; szakdolgozat: 2011)
2010/2011 Köztársasági Ösztöndíj (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar)
2012 Semmelweis Egyetem ETK – OKJ masszőr képzés – gyógymasszázs oktatás

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Manuális technikák A Az izületi mobilizáció során a hallgatók megismerik és megérzik az ízületek mozgáspályáit és a

véghelyzet érzetüket. A passzív oszteokinematikus mobilizáció alkalmazásának megismerése,
gyakorlása.
A masszázs oktatás során a hallgatók a klasszikus svéd-, a szegment-, és kötőszöveti masszázsformák
pontos elméleti és gyakorlati ismereteit sajátítják el.
Lágyrész mobilizáció: a mozgásszervi betegségek során kialakuló különböző lágyrész elváltozások
hátterének ismertetése és azok manuális technikáinak bemutatása.

Manuális technikák B 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.

Elektro-, balneo-, hydro-,
klimatoterápia

A tantárgy megismerteti a hallgatókat a fizioterápia tudományos alapjaival, fogalmával, felosztásával, és
a medicinában elfoglalt helyzetével; idegrendszeri hatásaival. Az elektroterápia és elektrodiagnosztika
témakörében ismerteti: a kisfrekvenciás terápiás
áramformákat, az elektródákat és felhelyezésüket, a különböző galván kezeléseket, a különböző
impulzus áramformákat, a fájdalomcsillapító áram kezeléseket, valamint az izom stimulációs pl.
szelektív ingeráram kezelés indikációit és elektrodiagnosztikával alátámasztott kivitelezését. Ezen kívül
ismerteti a közép- és nagyfrekvenciás áram kezelések formáit,
hatását és a terápiás készülékek használatának szabályait. A magnetoterápia (elektromágneses mező
vagy másképp, mágneses tér kezelés, magnetostimuláció) mint az elektroterápia legújabb ágának
elméleti alapjainak, indikációinak és kontraindikációinak ismertetése és az ezzel kapcsolatos kutatások
figyelemmel kísérése kiemelt cél. Az indirekt elektroterápiás eljárások közül ismerteti az
ultrahangkezelések és a fototerápia elméleti és gyakorlati alapjait. A készség szintű elektro-, hidro- és
termoterápiás ismereteken kívül, a tantárgy a balneo- és klímaterápia hatását, indikációit,
kontraindikációit valamint mindezek birtokában a dozírozást oktatja.

Elektrodiagnosztikai és
elektrofiziológiai

A elektrodiagnosztika tantárgy a perifériás idegek és az általuk motorosan ellátott izmok vizsgálatára
szolgáló, a gyógytornász szakma által alkalmazott, elektrodiagnosztikai módszerek készség szintű
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vizsgálatok (magyar +
angol nyelven)

elsajátításához szükséges ismeretek megszerzését
biztosítja. A Galván-farád teszt, az akkomodációs kvóciens, illetve az I/T görbe diagnosztika, valamint a
középfrekvenciás teszt Lange szerint olyan a vizsgáló módszerek a különböző perifériás idegsérülésből
eredő beidegzési zavaroknál alkalmazhatók.
Az orvosi szakma által alkalmazott neurofiziológiai vizsgálatok, vagyis az elektorfiziológiai
vizsgálómódszerek az idegrendszer különböző szintjein létrejövő elváltozásokat kísérő elektromos
jelenségek regisztrálhatóságát demonstrálják. A klinikai
neurofiziológiai vizsgálatok, amelyeket a tantárgy ismertet EMG, ENG, EEG és a kiváltott válasz
vizsgálatok: VEP, SSEP, BAEP, MEP az idegrendszer, illetve a neuromuszkuláris rendszer olyan
elváltozásának kimutatására alkalmas módszerek, amelyek eredményének ismerete és értelmezése
elengedetlen korrekt fizioterápiás terv elkészítéséhez.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
2012-2013: Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Klinikai gyakorlaton gyakorlatvezetés/oktatás (intenzív terápia, neurológiai
rehabilitáció)

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Simon András A perifériás artériás érbetegség Fontaine II (III) stádiuma

fizioterápiájának klinikai hatásvizsgálata. Szakdolgozat
Budapest, 2011 144 p.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Simon András Masszázs In: Bizonyítékokon alapuló fizioterápia (szerk.

Bender Tamás)
Budapest, várható
megjelenés: 2014

5 / 8 p.

Közéleti tevékenység:

2011-től Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága, tag
2011-től Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT), tag

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-03-28
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