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Kedves Kollégák! 

A 30 éves múlt talán rövidnek a Szegedi Tudományegyetem 100 éves történetében, 

de a magyar gyógytornászképzés életében. Magyarországon 1975-ben 

indult az gyógytornász képzés Budapesten, és 2 5 év után Szegeden és 

Zalaegerszegen egyszerre, majd Miskolcon és Debrecenben. Nem kétséges, hogy az elmúlt 

3 0 évben óriási lendülettel a képzés, akár tartalmát, módszereit vagy szerkezetét 

nézzük. A intézmények az alapképzés mellett egyetemi képzést és önállóan vagy 

társulva doktori iskolákkal doktori programot hirdetnek a kutatás felé elkötelezett 

gyógytornászok számára. Mára már vált akár az egyetemi tanári 

pozíció is a doktori fokozatot kollégák számára. Emellett számtalan elméleti és 

módszertani továbbképzés valósul meg az egyetemekhez vagy más 

centrumokhoz 

A fizioterápia önálló tudományterület az orvos és egészségügyi ágazaton belül. A kutatási 

eredmények hozzájárulnak szakmai protokollok kialakításához, megváltoztatásához, 

alátámasztják vagy megdöntik az elméleti feltevéseket. A kongresszus kiemelt célja, a 

visszatekintésen túl, bemutatni a Fizioterápiás Tanszéken és a Szentgyörgyi Albert Klinikai 

Központban folyó tudományos munkák folyamatát, eredményeit, valamint meghívott 

a társkarok egy-egy kutatási eredményét. 

A bemutatott témák, akár a mi szakmánk, szerteágazóak és színesek. Reméljük mindenki 

talál legalább egy olyan ami újat, érdekeset mond számára, viszi a szakmai 

gyakorlati munkát, vagy felébreszti az valamilyen kutatási terület iránt! 

Minden hasznos, érdekes kívánok! 

Dr. Barnai Mária 
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1 
Dr. Barnai Mária 

docens 

Dr. Domján Andrea 

docens 

általános dékánhelyettes 

Máthéné Köteles Éva 

mesteroktató 

Dr. Rázsó Katalin 

mesteroktató 

Korom Andrea 

mesteroktató 

Dr. Finta Regina 

docens 

mb. helyettes 

Dr. habil. Nagy Edit 

tanár 

Kasza Blanka Bernadett 

tanársegéd 

Szilágyi Levente 

mesteroktató 

Vass Ivett 

oktató 



9:00 

Dr. Barnai Mária megnyitja a rendezvényt 

9:10 

Héderné Dr. Berta Edina az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánjának 

9:17 

Balogh Ildikó a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága elnökének 

9:25 

Dr. Barnai Mária beszéde ,,Múlt és jelen" címmel, rövid visszatekintés a képzés elmúlt 

harminc évére 

9:45 

Dr. habil. Nagy Edit, címe: ,,A szenzoros információk hatása a poszturális kontrollban" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék) 

10:00 

Dr. Domján Andrea, Kasza Blanka Bernadett, címe: ,,A nyaki gerinc instabilitását és fájdalmát 

okozó proprioceptív károsodás vizsgálatának és kezelésének - evidenciák" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék) 

10:15 

Dr. Barnai Mária, Pozsár Eszter, Korom Andrea, Máthéné Köteles Éva, címe: ,,A zsírtömeg 

vizsgálata a metabolikus szindróma rizikófaktorainak 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék) 

10:30 

Dr. Finta Regina, Prof. Dr. Boda Krisztina, Dr. habil. Nagy Edit, Prof. Dr. Bender Tamás, címe: 

,,A hatása a funkcionális kapacitásra, derékfájdalommal egyéneknél" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 

Budai Irgalmasrendi Kórház) 

10:45 

Máthéné Köteles Éva, Korom Andrea, Dr. Vágvölgyi Anna, Dr. Ábrahám Judit Erzsébet, Mónika, 

Dr. Barnai Mária, Dr. habil. Kósa István, címe: ,,A telemedicina használata metabolikus szindrómás 

betegek 12 hetes otthoni fizikai tréningjének felügyeletére" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék, SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, SZTE ÁOK Preventív 

Medicina Tanszék, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) 
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11:00 

Szilágyi Levente, Aranyász Krisztián, Prof. Dr. Boda Krisztina, Dr. habil. Nagy Edit, Prof. Dr. Somfay Attila, 

címe: ,,A tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s betegeken" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék, Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, SZTE 

ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, SZTE Tanszék) 

11:15- 11:30 

SZÜNET 

11:30 

Korom Andrea, Máthéné Köteles Éva, Dr. Vágvölgyi Anna, Mónika, Dr. Ábrahám Judit, Dr. Barnai 

Mária, Dr. habil. Kósa István, címe: ,,Egyéni és csoportosan vezetett dinamikus tréning hatásainak 

vizsgálata a testösszetételre és az artériás stiffness értékekre metabolikus szindrómában" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék, SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, SZTE ÁOK Preventív 

Medicina Tanszék, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) 

11:45 

Kasza Blanka Bernadett, Dr. Finta Regina, Dr. Tóth Ibolya, Mónika, Dr. Domján Andrea, 

címe: ,,A derékfájdalom vizsgálata fiatal körében" 

(SZTE ETSZK Fizioterápiás Tanszék, SZTE ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, 

SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) 

12:00 

Novák Szabina, címe: ,,Kihívások a COVID ellátásban - gyógytornász szemmel" 

(SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Központi Fizioterápia) 

12:15 

Dr. habil.Járomi Melinda, címe: ,,Vénás áramlási sebesség vizsgálat és eredményei a 

fizioterápiában" (PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet) 

12:30 

Dr. Császár Gabriella, címe: ,,Osteoporosis - fizioterápiás vizsgálati és kezelési algoritmus, evidenciák, 

(PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ) 

12:45 

Kató Csaba, Szakács Levente, Lebenszkyné Szabó Tünde, Kiss-Kondás Dóra, Dr. Szabó Zsolt Gábor, 

címe: ,,Felkar maximális és functionális erejének fejlesztése, változó kontrakciós használva, azonos 

terhelési szint mellett" 

(Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Encsi Egészségfejlesztési Iroda) 



13:00 

Dr. Juhász Eleonóra, Koppányné Szendrák Mária, Breznai Annamária, Vámosné Fazekas Anita, Guzi 

Barbara, Dr. Lénárt László, címe: ,,Meleg barlangterápia, avagy Miskolctapolca 

jelene és (Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar, Miskolci Egyetem, Földtudományi Kar) 

13:15 

Dr. Veres-Balajti Ilona címe: ,,A gyógytornász szerepe és az alapellátásban 

praxisközösségekben" (Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék) 

13:30 

Dr. Barnai Mária záró beszéde 

13:45 

Tesztírás 

14:00 

A kongresszus zárása 



1 
A szenzoros információk hatása a poszturális kontrollban 

Nagy Edit 

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 

Háttér: A poszturális kontroll magába foglalja a vizuális, szomatoszenzoros és vesztibuláris 
származó helyzet- és mozgásérzékelést, a szenzoros információk feldolgozását az orientáció és mozgás 
meghatározásához, és a motoros válaszok kiválasztását, melyek fenntartják, vagy visszaállítják a 
test egyensúlyi helyzetét. 

Cél: A lengési frekvencia spektrumának elemzésével a frekvencia tartományok alapján elkülöníteni a 
szenzoros információk poszturális kontrollra kifejtett hatását illetve a tréninghatások elemzése. 

Anyag és módszer: A testtömeg-középpont kilengésének regisztrálása poszturográfiás módszerrel, illetve a 
lengési frekvencia spektrumának elemzése (Fast Fourier transzformáció) tette, hogy a frekvencia 
tartományok alapján elkülönítsük a szenzoros információk poszturális kontrollra kifejtett hatását, 
az szenzoros modalitásokhoz egyes frekvencia sávokban számított lengési energia 
elemzésével. 

Eredmények: A neurológiai károsodások területén vizsgáltuk, hogy egy diabéteszes talajon kialakuló 
proprioceptív veszteség hogyan befolyásolja a poszturális kontrollt, illetve az tréning 
szerepét. A szilárd felszínen végzett mérések során a diabéteszes csoport AP lengési útja szignifikánsan 
hosszabb, mint a kontroll csoporté, amely tendencia látható ML irányban is, de nem szignifikáns, továbbá a 
szem becsukása szignifikánsan megnöveli a lengési utat a diabéteszes, de nem a kontroll csoportban. Az 
alacsony és közép alacsony frekvencia tartományban mind AP és ML irányokban a vizuális kontroll hiánya 
szignifikánsan növeli a lengési energiát, továbbá a diabéteszes csoport szignifikánsan magasabb értékeket 
mutat csukott szemmel a kontroll csoporthoz képest. Az tréning hatására a proprioceptív 
információkhoz kötött tartományban ML irányban értünk el szignifikáns lengési út csökkenést. A vizuális 
dependencia (VD) jelenségét is vizsgáltuk, egyrészt, hogy hogyan lehet a tréningben szétválasztani a 
szenzoros információkat, lehetséges-e a proprioceptív rendszert szelektíven fejleszteni a vizuális információ 
kizárásával, vagy inkább komplex beszélhetünk? Eredményeink igazolták, hogy a 
csukott szemmel, instabil felszínen végzett tréning szignifikánsan csökkentette a lengési utat szivacs 
felszínen ( tréning kondíció) , de nem volt hatással a stabil felszínen mért értékekre. A frekvencia spektrum 
analízis csukott szemmel a közép-alacsony frekvencia tartományban igazolt szignifikáns csökkenést szivacs 
felszínen. Tehát a csukott szemmel instabil felszínen végzett gyakorlatok hatása az egyensúly vesztibuláris 
csatornáját javítja A másik iránya a kutatásnak az, hogy egy manipulatív vizuális információ ( a 
mozgás érzetét fals vizuális információ, a látótérbe helyezett, vonalakkal ellátott kartonlapot 
mozgattunk frontális síkban (20 fok/sec sebességgel) hogyan hat a poszturális kontrollra. A vizuális ingerlés 
hatására, stabil felszínen az ML és AP irányban szignifikánsan a lengési út, jelezve a VD-t. Az 
alacsony frekvencia tartományban csökkentettük a lengési energiát stabil felszínen, míg a vesztibuláris és 
proprioceptív tartományokban pedig megnöveltük az aktivitást. 

Következtetések: A frekvencia spektrum analízis pontosabb információkkal szolgál a poszturális kontroll 
komplex mint a lengési út vizsgálata. Kutatásaink bizonyítékkal szolgáltak a 
szenzoros modalitások és a kilengés frekvenciatartományainak kapcsolatáról. 



A nyaki gerinc instabilitását és fájdalmát okozó proprioceptív károsodás vizsgálatának és 

kezelésének - evidenciák 

Dr. Domján Andrea, Kasza Blanka Bernadett 
Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 

Bevezetés: A fizioterapeutához forduló második legnépesebb betegcsoportot a nyaki fájdalommal 

betegek alkotják. A fájdalomhoz károsodás, a panasz gyakorisága ellenére, nehezen diagnosztizálható 

és 

A legfrissebb vizsgálatok eredményei szerint a nyaki fájdalom hátterében húzódó okok közül a 

cervikális propriocepció károsodása, amely következményesen a szenzomotoros kontroll zavarát okozza. A 

cervikális szenzomotoros kontroll a nyaki gerinc stabilitását biztosító rendszerként amelynek 

vizsgálatára és kezelésére az elmúlt 20 évben több módszer és eljárás született. A leggyakrabban használt 

vizsgálati módszerek a szenzomotoros kontroll alrendszereit foglalják magukba, továbbá eltérnek 

egymástól az elvárt feladat, illetve az eredmények módszere szempontjából. Az áttekintés 

célja a releváns, evidenciákkal alátámasztott vizsgálati és kezelési módszerek bemutatása. 

A cervikális szenzomotoros kontroll vizsgálati és kezelési Az idiopátiás nyaki fájdalommal 

betegek szenzomotoros kontrolljának vizsgálatára több teszt alkalmas, melyek közül két vizsgálati 

módszer érvényessége és megbízhatósága bizonyított. Ezek a joint position error (JPE) és a „The Fly" 

tesztek. Mindkét teszt az ízületi mechanoreceptorok, valamint az izmok, inak proprioceptív információin 

alapul, azonban különböznek a vizuális feedback, a cervikális szenzomotoros kontroll érintett elemei és az 

eszközigény szempontjából. 

A krónikus nyaki fájdalom rehabilitációja - a terápiák mellett - a 

szenzomotoros funkció helyreállítását célzó beavatkozásokat tartalmazza. A speciális cervikális proprioceptív 

re-tréning három, a rehabilitációs folyamatban egymást eleme a mély nyaki flexorok és extenzorok 

reaktivációja alacsony intenzitású, pontos feladatokkal; koordinált 

gyakoroltatása poszturális szituációkban és funkció közben; valamint az és állóképesség fokozása a beteg 

funkcionális igénybevételéhez igazítva. A mély nyaki izomzat re-tréningje - a felületes izomzat 

aktivitásának csökkentésével és a mély stabilizátorok aktivitásának fokozásával - hatékonyan javítja a fej és 

a nyak poszturális kontrollját, valamint a neuromuszkuláris koordinációt. 

Következtetések: A jelenleg rendelkezésre álló evidenciák a proprioceptív károsodást és a szenzomotoros 

kontroll zavarát célzó vizsgálati módszerek alkalmazását javasolják idiopátiás nyaki fájdalom esetén. A 

terápiás ajánlások a szenzomotoros funkció elemeinek fejlesztését, különösen a propriocepció és 

a cervikális izomzat koordinációjának javítását hangsúlyozzák. 
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A metabolikus szindróma rizikófaktorainak vizsgálata: a has/törzs arány összefüggése az 

abdominális zsírtömeggel 

Barnai Mária PhD', Máthéné Köteles Éva', Korom Andrea', Pozsár Eszter 2, Vágvölgyi Anna 3, 

Ábrahám Judit Erzsébet 3
, Domján Andrea PhD', Kósa István PhD 3, 

'Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 
2Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikai Központ 

3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Preventív Medicina Tanszék 

Bevezetés: A túlsúly és népegészségügyi szempontból kulcskérdés nemcsak 

Magyarországon, de az egész világon. A metabolikus szindróma egyik legfontosabb rizikófaktora a 

megnövekedett zsírtömeg, különösen a testüregekben raktározott zsírtöbblet ( abdominális/viscerális zsír). 

Az egészség és az elhízás következményeivel foglalkozó világszervezetek nagy hangsúlyt 

fektetnek a rizikófaktorok vizsgálatára, felhívják a figyelmet a lakosság rendszeres 

Anyag és módszer: 98 (71 metabolikus szindrómás és 27 önkéntes kontroll) részvételével végeztük el 

a vizsgálatokat. Az antropometriai vizsgálatok mellett impedancia méréssel végeztünk testtömeg analízist és 

viscerális zsírtömeg vizsgálatot. Kiemelten vizsgáltuk a test körfogatok, a testtömeg index és a has/törzs 

arány összefüggését a zsírtömeggel. 

Eredmények: A derék körfogat, a haskörfogat és a has/törzs arány magas, statisztikailag is szignifikáns 

korrelációt mutatott a viscerális zsírral. Szintén szignifikáns, de kevésbé összefüggést találtunk a BMI, a 

körfogat, a testmagasság, testsúly, a törzs magasság és a törzs zsír értékeit összevetve a viscerális 

zsírral. 

Megbeszélés, következtetések: a szokásos nagyszámú vizsgálatokon alapuló paraméterek, mint a BMI és 

a haskörfogat jól tükrözik a magas rizikófaktornak számító törzsön és a hasüregben felszaporodott 

zsírtömeget, azonban nincsenek tekintettel a testarányokra. Az általunk vizsgált törzsmagasságot és 

haskörfogatot is figyelembe elemzések úgy érzékenyebben mutatják a viscerális zsír mennyiségét. 

Ennek különösen akkor van amikor a BMI alapján a páciens a normál értékek határát 

súrolja, vagy a nagy izomtömeg miatt magas számolt BMI magas értéket mutat annak ellenére, 

hogy a zsírtömeg normális. 



A tréning hatása a funkcionális kapacitásra, derékfájdalommal 

egyéneknél 

1 

Finta Regina', Boda Krisztina 2, Nagy Edit', Bender Tamás 3 

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék, 
2Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar - Természettudományi Kar, 

Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 
3 
Budai Irgalmasrendi Kórház 

Bevezetés: A nem specifikus derékfájdalom fizioterápiás kezelése a mai napig nem megoldott, 

nem létezik egy bevált, jól alkalmazható kezelés, mellyel a fájdalom Kutatásunkban 

egy, a derékfájdalom kezelésében és emellett fizioterápiás kezelést teszteltünk: a 

tréninget. A tréninggel a törzsstabilizátorok, köztük a rekeszizom izomhasa 

is bizonyítottan emellett az izom mobilitása is javulhat. Kíváncsiak voltunk, hogy 

tréningünkkel milyen változásokat érhetünk el az olyan funkcionális kapacitást 

befolyásoló és derékfájdalomban érintett paramétereknél, mint a légzés és a 

törzsstabilitási limit. 

Módszer: Randomizált kontrollált vizsgálatunkban 5 2 krónikus derékfájós alanyt osztottunk két 

csoportba. Az egyik csoport csak a konvencionális gyógytornaprogramban vett részt, míg a másik 

csoport a konvencionális gyógytornát kiegészítve tréningben is részesült. Mindkét 

csoport esetében a tréning 8 hétig tartott, heti két alkalommal. A felmérések a beavatkozás és 

után történtek, melyek során vizsgáltuk a belégzési funkciókat ( mellkasmobilitás, maximális 

belégzési nyomás, belégzési csúcsáramlás, valamint a belélegzett mennyisége), valamint a 

törzsstabilitási limitet, helyzetben. 

Eredmények: Statisztikailag szignifikáns növekedést tapasztaltunk a rekeszizom tréningben is 

csoportnál a maximális belégzési nyomás és a törzsstabilitási limitek tekintetében. Az 

olyan paraméterek, mint a mellkasmobilitás és a belégzési csúcsáramlás, mindkét csoportban 

szignifikáns növekedést mutattak, azonban a növekedés a rekeszizom tréningben is 

csoportnál volt nagyobb 

Következtetések: Eredményeink azt mutatják, hogy összehasonlítva a konvencionális 

tornaprogram hatásait a rekeszizom tréninggel is kiegészített tornaprogrammal, az utóbbi 

a nem specifikus derékfájdalomban betegek kezelésében. Az általa 

funkcionális kapacitás-növekedés mint az önmagában alkalmazott konvencionális 

tréning esetében. 
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A telemedicina használata Metabolikus szindrómás betegek 12 hetes otthoni fizikai 

tréningjének felügyeletére 

Máthéné Köteles Éva' , Korom Andrea', Dr. Vágvölgyi Anna 2, Dr. Ábrahám Judit Erzsébet3
, 

Mónika4
, Dr. Barnai Mária PhD', Dr. habil. Kósa István PhD 2 

'Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 
2 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Preventív Medicina Tanszék 

4 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar - Természettudományi Kar, 

Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 

Bevezetés: A fejlett országokban szinte népbetegségnek számít, Magyarországon a populáció kb. egy 

negyedét érinti ez a komplex anyagcserebetegség, a Metabolikus szindróma (MetS). A magyar, munkaképes 

korú populációra a kóros centrális típusú elhízással magas vérnyomás, emellett a magas 

vércukorszint és vérzsír értékek, valamint az alacsony HDL koleszterinszint, melyek a Metabolikus 

szindróma rizikófaktorai. Ezek együttesen halmozottan a 

kardiovaszkuláris betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség 2-5-szörösére, míg a 

fakadó korai halálozás kockázatát 1,8-szorosára emelik. A betegség gyakorisága folyamatosan 

növekszik annak ellenére, hogy a páciensek aktív nem gyógyszeres terápiával, rendszeres 

fizikai tréningen és diétán alapuló életmódváltással lehetne. 

Kutatásunk célja a 12 hetes, telemedicinával felügyelt otthoni fizikai tréning hatására 

változások vizsgálata volt Metabolikus szindrómás betegeknél. 

Anyag és módszer: Vizsgálatunk telemedicinális ágába összesen 59 Metabolikus szindrómás beteget 

vontunk be (37 férfi és 22 átlag életkoruk 49,35±8,51 év), SS (35 férfi és 22 átlag 

életkoruk 49,19±7,93 év) teljesítette a 12 hetes otthoni tréning protokollt. Az antropometriai méréseken 

kívül, a betegek terheléses EKG-val, a funkcionális kapacitásukat 6 perces járásteszttel 

( 6MWT) mértük fel. A 12 hetes tréning program során az otthon végzett heti tréning idejét, intenzitását és 

a pulzusát „okos" eszközökkel (pulzus és aktivitás óra vagy mellkaspánt + 
,,okostelefon") mértük és egy internetes felületen keresztül távolról monitorizáltuk. 

Eredmények: A által végzett átlagos heti tréning aktivitás 152±116,2 perc volt, az SS 22-

en ( 40%) végeztek az ajánlott heti 150 percnyi vagy annál hosszabb fizikai aktivitást a 12 hét alatt. Az 

általunk felmért antropometriai ( testsúly, körfogatok) és terheléses paraméterek szignifikáns javulást 

mutattak a 12 hetes otthoni fizikai tréningek hatására. 

Megbeszélés: Már a 12 hétig tartó, telemedicinális eszközökkel felügyelt otthoni tréning hatására is 

szignifikáns pozitív változások a Metabolikus szindrómás betegek egyes általunk felmért 

paramétereiben, melyek egyben a betegség rizikófaktorai is. Az ilyen típusú távmonitorozott tréningek 

alkalmazása hasznos és eredményes lehet a nagy számú, aktív, munkaképes korú Metabolikus szindrómás 

beteg populáció fizikai tréningjének lebonyolításában, felügyeletében. 



A tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s betegeken 

Szilágyi Levente 1, Aranyász Krisztián 2, Dr. Ambrus Edit 2, Prof Dr. Boda Krisztin/, 

Dr. habil. Nagy Edit', Prof Dr. Somfay Attila 4 

'Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 
2 Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza 

3 Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 
4Szegedi Tudományegyetem, Tanszék 

Bevezetés: A COPD ( chronic obstructive pulmonary disease) a évtizedben a harmadik 

halálokká válik világszerte. Az egész szervezetet betegség, amely betegek funkcionális kapacitásának 

csökkenését okozza. A légzéssel kapcsolatos tünetek mellett az extrarespiratórikus, másodlagos tünetek is 

befolyásolják a betegek állapotát. Az egyensúly megtartásának csökkenése is az egyik ilyen szisztémás tünete 

a betegségnek, amely az elesés kockázatának növekedésével jár együtt. A tréning 

(IMT:inspiratory muscle training) elfogadott módszer a betegek rehabilitációjában a nehézlégzés 

csökkentése céljából. A legfontosabb izomnak, a rekeszizomnak nemcsak a légzésben van szerepe, 

hanem a törzs stabilizálásában is. Kutatásunk célja az volt, hogy kimutassuk a tréning hatásosságát 

az egyensúlyra az obstruktív betegek rehabilitációjában. 

Betegek és módszerek: 40 stabil állapotú COPD-s beteg vett részt a vizsgálatban. 21-en az IMT 

csoportba 19-en a kontroll csoportba kerültek random módszer alapján. A páciensek 3 hetes komplex 

rehabilitációs programon vettek részt, melynek része volt: a kerékpár ergométeres kondicionálás, 

funkcionális körtréning, súlyzós edzés, betegoktatás és relaxáció. Az IMT csoport PowerBreathe 

medic készülékkel végzett naponta kétszer 30 légzést a MIP (Maximal Inspiratory Pressure) 30-60%-val. A 

rehabilitáció kezdetén és végén, majd ambulánsan a kórházi kezelés számított harmadik hét végén 

ismét felméréseket végeztünk a pácienseken, az IMT csoport otthonában is folytatta a tréninget. 

Az során mértük a légzésfunkció kapcsán a MIP értéket, a Diaphragma vastagságát ultrahangos 

méréssel, az egyensúly kapcsán a Test tömegközéppont kilengését nyitott és csukott szemmel, 

pedobarográffal (Tecscan) és funkcionális egyensúlyi vizsgálatokat végeztünk (pl. Timed UP and Go teszt). 

Az adatelemzés során kovarianciaanalízist végeztünk az SPSS program segítségével. 

Eredmények: A két csoport kezdeti alap élettani és légzésfunkciós paraméterei nem különböztek. 

Szignifikáns javulást találtunk (p<0,05) az IMT csoportnál a kontroll csoporthoz képest: a MIP értékekben, 

az összes funkcionális egyensúlyi paraméter és a test tömegközéppont kilengés vizsgálat csukott szemmel 

kivitelezett számos értékében. 

Következtetések: Egyes kutatások az IMT additív hatását a pulmonológiai 

rehabilitáció hatásosságának területén. Az eredményeink alapján az IMT kezelésnek továbbra is 

szerepe lehet a betegek rehabilitációjában, mind az egyensúly fejlesztés, mind a légzésfunkció 

szempontjából. A funkcionális egyensúlyi paraméterek javításán keresztül csökkentheti a magas elesési 

kockázatot, és ezáltal a betegek is javíthatja, valamint a mortalitást is csökkentheti. 
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Egyéni és csoportosan vezetett dinamikus tréning hatásainak vizsgálata a testösszetételre és 

az artériás stiffness értékekre metabolikus szindrómában 

Korom Andrea 1, Máthéné Köteles Éva 1, Dr. Vágvölgyi Anna 2, Mónika 4
, 

Dr. Ábrahám Judit Erzsébet 3, Dr. Barnai Mária 1, Dr. Kósa István 3 

1 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 
2Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
3Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Preventív Medicina Tanszék 
4 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar - Természettudományi Kar, 

Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 

Bevezetés: A metabolikus szindróma népbetegségnek számító komplex anyagcserezavar, amely a 

kardiovaszkuláris megbetegedések és halálozás rizikófaktora. Népegészségügyi szempontból 

meghatározó a folyamat korai felismerése, a progresszió lassítása, valamint a veszélyeztetett 

egyének Az artériák állapotának meghatározásához a stiffness paraméterek vizsgálata nyújt 

segítséget, különös tekintettel az aortán mért pulzushullám terjedési sebesség, amely a kardiovaszkuláris 

halálozás A hasi típusú elhízás és a visceláris zsír mennyisége szoros kapcsolatban áll a 

pulzushullám terjedési sebesség értékével. A kórkép és kezelésében szerepet kap 

a rendszeres fizikai aktivitás beépítése a mindennapokba. 

Jelen kutatás célja meghatározni, hogy metabolikus szindrómára magas rizikófaktorokkal 

érintett egyének esetén, a rendszeres dinamikus tréning hogyan és milyen mértékben befolyásolja a 

páciensek egyes értékeit, a testtömeg összetétel és az artériás stiffness értékek vonatkozásaiban. 

Módszer: a 12 héten át tartó vizsgálatba olyan inaktív életmódot folytató, 20-70 év közötti egyének 

kerülnek bevonásra, akik esetén a metabolikus szindróma legalább három rizikófaktora jelen van. A 

kutatásba bevont alanyok egy része egyénileg, meghatározott szempontok alapján végzi az edzést, a 

többi csoportban tréningezik, gyógytornász vezetésével. A tréningek monitorozása Polar 

mellkaspánt és okoseszközök használatával történik, a testösszetétel mérésekhez Tanita Body Composition 

Analyser és Tanita Viscan készülékeket, a stiffness paraméterek méréséhez Arteriográf eszközt használtunk. 



A derékfájdalom vizsgálata fiatal körében 

Kasza Blanka Bernadett 1, Dr. Finta Regina', Dr. Tóth Ibolya 2, Mónika 2, Dr. Domján Andrea ' 

'Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fizioterápiás Tanszék 
2Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar - Természettudományi Kar, 

Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet 

Bevezetés és A derékfájdalom korunk egyik világviszonylatban is súlyos és elterjedt 

problémája, mind a társadalmi, mind a gazdasági terheket tekintve. A 2014-ben végrehajtott Európai 

lakossági egészségfelmérés 2018-ban közölt eredményei alapján a hát- és derékfájdalom a leggyakoribb 

mozgásszervi probléma Magyarországon, a krónikus betegségek listáján pedig a második helyen áll. 

hogy már a fiatal korosztályt is nagyon gyakran érinti a nem specifikus, azaz igazolt 

patoanatómiai elváltozás nélkül kialakuló derékfájdalom. 

Jelenleg is zajló vizsgálatunk célja annak felmérése, hogy a fiatal között milyen gyakran fordul 

a deréktáji fájdalom, továbbá, hogy milyen, a derékfájdalomhoz kapcsolódó mozgatószervrendszeri és 

pszichoszociális faktorok igazolhatók, mint kockázati További célunk a panaszmentes és a 

derékfájdalommal érintett fiatalok lumbális szenzomotoros kontrolljának felmérése és összehasonlítása. 

Módszerek: Vizsgálatunkba 264 vontunk be, valamennyien az SZTE hallgatói ( S 1 férfi és 213 

átlagéletkor: 20,64±2,05 év). A deréktáji panaszok és a pszichoszociális kockázati felmérésére az 

Oswestry Disability Index; Roland-Morris-index; Quebec Back Pain Disability Scale; Visual Analog Scale; 

Low Back Pain Knowledge Questionnaire; Short Form (36) Health Survey; Beck Depression Inventory; 

State-Trait Anxiety Inventory Form Y 1-2; Perceived Stress Scale; Gaudenz-féle inkontinencia 

egy saját, az életmódra vonatkozó kiegészítve használtuk. 

A derékfájdalmat és deréktáji panaszokat eredményei alapján az önkénteseket a 

„Panaszmentes" és a „Deréktáji fájdalommal csoportokba soroltuk be. Mindkét csoportban 

vizsgáljuk a lumbális gerinc lokális stabilizátorainak állapotát muszkuloszkeletális ultrahang és Stabilizer 

Pressure Biofeedback Unit segítségével, valamint a szenzomotoros kontrollt és a mobilitást 

platform (Neuro Basic Balance Master) és funkcionális tesztek (Functional Movement Screen; Modified 

Functional- és Lateral Reach Test; Functional- és Lateral Reach Test) segítségével. 

Eredmények és következtetés: Vizsgálatunk eddigi eredményei alapján alanyaink körülbelül 30%-a 

érintett derékfájdalommal, a derékfájdalomhoz kapcsolódó leggyakoribb befolyásoló a testmozgás 

rendszeressége, az helyzetben töltött órák száma, a distressz gyakorisága és a lelkiállapot. 

A nem specifikus derékfájdalom hátterében több ok is húzódhat. Ezek megértése és a mögöttes 

feltárása a prevenció tekintetében kulcsfontosságú, valamint segítséget nyújthatnak a hatékony terápia 

kialakításában is. 
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Kihívások a COVID ellátásban - gyógytornász szemmel 

Novák Szabina 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Központi Fizioterápia 

Bevezetés: A koronavírus (COVID-19) megjelenése hazánkban 2020. február-március hónapjára 

Cél: célja az elmúlt nehézségeinek ismertetése, valamint a poszt-covid és long-covid 

ismertetése, amellyel egyre több gyógytornász szembesülni fog a munkája során. 

Összefoglalás: Az hullám nagy kihívás elé állította az egészségügyben szakembereket. 

Kezdetben a biztosítása, a betegség tüneteinek és 

sokoldalúsága jelentette a legnagyobb problémát. Az múlásával megjelent külföldi szakirodalmak, 

irányelvek és a betegellátás tapasztalatai tették, hogy a dolgozók még felkészültebben nézzenek 

szembe a COVID-19 és annak kezelésével. Gyógytornász szempontból a második hullámban a 

betegszámok növekedése mellett az elhúzódó lélegeztetés is szembe kellett nézni. 

A tünetek súlyossága széles skálán mozgott, ezért a terapeutának szinte minden kezelési 

alkalmaznia kellett, ami megkövetelte az alapos és naprakész ismereteket. Egy év elteltével a betegség 

lefolyásáról és egyre többet tudhattunk meg, azonban a harmadik hullám nem 

várt terhelés elé állította az egészségügyi rendszert. A gyógytornász/fizioterapeuta végzettséggel 

kollégákat a covid-19 betegek intenzív osztályos ellátásában a fizioterápiás ellátás biztosítása mellett az 

ápolási feladatokba is bevonták. Így a kollégák, valamint a védekezésben 

mind nehéz mentek keresztül. 

Konklúzió: Az elmúlt a nehézségek ellenére rengeteg tanulsággal szolgált. Az egészségügyi team 

összetartása, a dolgozók naprakészsége és rugalmassága tette azt, hogy a legtöbb beteg 

állapotán tudjunk javítani mind a mind a járóbeteg ellátás szintjén. 



Vénás áramlási sebesség vizsgálat és eredményei a fizioterápiában 

Dr. Járomi Melinda 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 

Bevezetés: A vénás áramlási sebesség növelését célzó fizioterápiás beavatkozások szinte minden klinikai 

területen A fizioterápiás módszerek vénás áramlási csúcssebességre gyakorolt hatását ultrahang 

vizsgálattal objektivizálhatjuk. 

Vizsgálatai cél: Felmérni egészségesek és betegek nyugalmi vénás áramlási sebességét, valamint vizsgálni a 

fizioterápiás módszereket vénás áramlási csúcssebesség értékeket. 

Vizsgálati anyag: A felmérések során egészségeseket és betegséggel valamint immobilizált 

betegeket. 

Vizsgálati módszer: HADECO Bldpo II. típusú ultrahang géppel 8 MHz fejjel vizsgáltuk a vénás áramlási 

sebességet a v. femorálisban ingvinálisan. A felmérés során vénás és artériás pulzusgörbét készítettünk. 

Eredmények: A nyugalmi áramlási sebesség tekintetében fiziológiás értékeket kaptunk kivétel az 

immobilis betegeknél és az operált vagy hemiparetikus oldalon. A mechanikai thromboembolia 

profilaxis fizioterápiás módszereknél de a nyugalmi értékhez képest szignifikánsan 

nagyobb értéket kapunk (P ::::; 0,005), amely érték a fizioterápiás beavatkozást 10-1 S percben is 

szignifikánsan magasabb maradt (P::::; 0,00 S). 
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Osteoporosis - fizioterápiás vizsgálati és kezelési algoritmus, evidenciák, 

Dr. Császár Gabriella 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Zalaegerszegi Képzési Központ 

Bevezetés: Statisztikailag minden második jósolnak az életük részében valamilyen típusos 

osteoporotikus törést. A fizioterápiás vizsgálati algoritmus ismerete nagyon fontos a precíz, 

betegellátás biztosításában a fizioterápiás gyakorlatban. 

Módszer: A fizioterápiás vizsgálat során a felvétele, interjú készítés az lépés a beteggel 

való kommunikáció során. A törési rizikó szintén kiemelt fontosságú, a törés 

az Egészségügyi Világszervezet Törési rizikó vizsgálati eszközt (Fracture Risk Assessment 

Tool / FRAX®) dolgozott ki, mely magyar nyelven is A vizsgálat megtervezése, majd kivitelezése -

megtekintés, megfigyelés, tapintás vizsgálat, mozgásterjedelem, felmérése információt 

biztosít. Ezek további egyensúly tesztek, így a Timed Up & Go teszt, a 

Functional Reach teszt, a Berg Balance skála, a Tinetti-skála egyensúly része. vizsgálatokkal 

a alkotott képet, mint környezet-elemzés, fizikai aktivitás 

Az eséssel kapcsolatos faktorok vizsgálata további elemzést igényelhet. Ismernünk kell a 

funkcionális diagnózis állításának, a rövid-, közép és hosszútávú fizioterápiás kezelési terv készítésének 

szempontjait. További érdekes kérdéskör a tanácsadás, információ biztosítása a páciens számára, a 

töréskockázat monitorozása, illetve az evidenciák pontos, naprakész ismerete a fizioterápiás ellátásban. 

Következtetés: Objektív eszközös vizsgálattal, mint Digitális biometriás vizsgálattal tovább monitorozható 

a két talp terhelés-eloszlása, a testtömeg-középpont kilengése, mely precíz biztosít akár egy 

szenzomotoros tréningprogram eredményességének felmérésére is. 



Felkar maximális és funcionális erejének fejlesztése, változó kontrakciós használva, 

azonos terhelési szint mellett 

Kató Csaba 1, Szakács Levente2, Lebenszkyné Szabó Tünde, Kiss-Kondás Dóra, Dr. Szabó Zsolt Gábor' 

'Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 
2Encsi Egészségfejlesztési Iroda 

Bevezetés: A testedzés tudományos hátterének egyik kevésbé vizsgált kérdése, a kontrakciós 

hatékonysága. Kutatásunkban a kérdésekre kerestük a válaszokat: Mennyi az izmok 

optimális feszülés alatt töltött ideje egy ismétlés során? Az ideális tenziós ugyanannyi, ha 

maximális próbálunk növelni, mint amikor a funkcionális javítása a cél? Esetlegesen a lassabb, vagy 

dinamikusabb mozgás okoz nagyobb hipertófiát, netalán izomlázat? 

Módszer: Ahhoz, hogy objektíven összehasonlítható legyen két gyakorlat végrehajtási tempója, 

azonos terhelési szinten szükséges azokat végezni. Hiszen egy dinamikus, robbanékonysággal 

végrehajtott gyakorlat során nagyobb ellenállást vagyunk képesek leküzdeni, mint egy lassú mozdulattal. 

Ennek okán mindkét sebességnél külön kell vizsgálni a maximális majd az kalkulálni 

azonos terhelési szintet, amivel az edzéseket végezhetjük. 

A kutatás tizennégy önkéntes részvételével történt (húszas évei járó egészséges, de nem élsportoló 

fiatal férfiak). A felkar maximális és funkcionális vizsgáltuk, kontrakciós 

alkalmazva, szubmaximális terhelési szinten. A heti kétszer edzettek harminc percig, nyolc héten 

keresztül. Két edzésmetódust használtunk, négy hétig alkalmazva. 

Konklúzió: A tapasztalatok alapján több szempont szerint produktívabbnak a dinamikusabb mozgás, 

mint a statikus. A mindennapi életben is többségben ilyen mozdulatokat végzünk, ezt 

gyakorolni és 



1 
Meleg barlangterápia, avagy Miskolctapolca jelene és 

Dr. Juhász Eleonóra 1, Koppányné Szendrák Mária', Breznai Annamária', Vámosné Fazekas Anita', 

Guzi Barbara', Dr. Lénárt László 2 

'Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar 
2 Miskolci Egyetem, Földtudományi Kar 

Bevezetés: A miskolctapolcai Tavas-barlang déli járatrendszere vált ismertté. A 

természetes járatokat és a mesterségesen kialakított medencéket karsztvízzel töltik fel a vendégek 

számára. A vendégek által elzárt északi járatokban terápiás célú klimatológiai vizsgálatokat végzett egy 

kutatócsoport a 90-es években. Jelen munkánk célja a barlangban végzett természettudományos és orvos-

fizioterápiai legújabb vizsgálataink eredményeinek rövid összefoglalása és a gyógybarlangi 

tervezett vizsgálatok ismertetése. 

Módszer: A barlangban UC Mote Mini vezeték nélküli szenzorokkal négy végeztünk 

és páratartalom méréseket két méréssorozatban. A vizsgálati eredmények értékeléséhez 

felszíni klíma-adatokat és a Termál-forrás adatait használtuk fel. 

Eredmények: Eredményeinkkel kimutatható volt a barlang kapcsolata a felszínnel. Morfológiája, 

bejáratainak elhelyezkedése miatt jól barlangnak Járataiban a és a 

páratartalom kiegyenlített és magas. Krónikus betegcsoport részvételével ( 1 S 62,8 év± 10,4) 

pilot vizsgálatot végeztünk. A betegek a miskolci Légzésrehabilitációs Osztály kezeltjei voltak és az osztályos 

rehabilitációs programjuk elemeként 3 hetes szpeleoterápiában részesültek. A terápia helye a 

galériája volt, mely a 1 0,Sm magas klímatérben 4,Sm magasságban található. Mértünk légzésfunkciós 

paramétert (FEVl) és szaturációt, becsültük az állóképességet (AP, 6 MWD), meghatároztuk a funkcionális 

állapotot és az egészségérzetet (SF-36). A kezelések során nem tapasztaltunk. 

Konklúzió: A barlangterápiára legoptimálisabb helyszín az északi járatrendszerben került meghatározásra 

az eredmények alapján, ahol az építési munkálatok. A tervezett, átfogó barlangi 

gyógyhatásvizsgálatban hidrogeológus, barlangi vizsgálómérnök, mikrobiológus, orvos, és gyógytornász 

dolgozik majd együtt a sikeres annak érdekében, hogy a barlang különleges természetes 

terápiás formában legyenek a betegek és látogatók számára a 



A gyógytornász szerepe és az alapellátásban praxisközösségekben 

Dr. Veres-Balajti Ilona 

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Fizioterápiás Tanszék 

Bevezetés: A praxisközösségekben megvalósított modellprogramban, az alapellátás fejlesztése többek 

között egészségfejlesztési szolgáltatásokkal Ehhez az irányelvhez igazodva, az egyik új 

szolgáltatást, a gyógytorna programok kialakítását is a prevenció szintjein igyekeztünk 

megvalósítani. 

Módszer: A minél nagyobb létszám és a hatékonyság érdekében többségében csoportos 

formában zajlottak a tornafoglalkozások. Az fázisban, a program tartalmazott szinten 

megvalósítandó, életkorokra adaptált gerinc tréningeket, általános fizikai fejlesztést, mozgásszervi 

panaszok kezelését és tornát, illetve ajánlott, a lakóközösség igényeihez igazított 

mozgásprogramokat, mint pl. a kismama torna, vagy a vizelet inkontinencia preventív tréningprogramja. A 

második fázisban, a praxisközösségek számának növekedését a tapasztalatok és az újonnan 

igények figyelembe vételével új szolgáltatások kerültek bevezetésre. Egyrészt az egyéni 

foglalkozások száma, mert a korábbi vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a szakellátó 

leterheltsége ezeken keresztül, másrészt kiszélesítettük az ellátottak körét életkorok tekintetében is. 

Gyógytorna ellátás került megvalósításra a 0-3 éves korosztályban, akik korábban nem voltak benne a 

célcsoportban. A szolgáltatások hatékonyságát olyan valamint fizikai képességeket 

funkcionális tesztek segítségével melyek a betegvizsgálatok során is szükségesek a 

gyógytornászok számára. 

Konklúzió: Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellátottak körében magas az elégedettség az új 

alapellátási szolgáltatás kapcsolatban, és az igény is nagy rá. Az alapellátásba való 

implementálása szintén nem jelentett nehézséget a korábbi és az új team tagok számára. 
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