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7.1.2. A szakirányokon szerezhet  sajátos kompetenciák  

7.1.2.3. Gyógytornász szakirányon továbbá a gyógytornász 

a) tudása - Ismeri a fizioterápia tárgykörét, annak a képzési területébe tartozó és azzal tágabb 
kapcsolatban lév  területeit. - Részletesen ismeri a mozgásrendszer felépítését, anatómiai 
struktúráit, m ködését, a mozgás irányítási szabályozási folyamatait, és azok fejl dési és 

ködési zavarait. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a mozgás biomechanikai 
törvényszer ségeir l, azok károsodásairól és következményeikr l. - Alapvet  ismeretei 
vannak a mozgás energetikai hátterér l, a mozgatórendszer és a kardiopulmonális rendszer 
fizikai teljesítményének fejlesztésér l, a fejlesztés módszereir l. - Átfogóan ismeri a 
mozgásfejl dés menetét, annak vizsgálatát és fejl désének el segítését befolyásoló 
tényez ket, és terápiás lehet ségeit. - Ismeri a fizikai aktivitás szerepét az egészség 
meg rzésében és a betegségek megel zésében, illetve az inaktivitás kóros hatásait a 
különböz  szervrendszerekre és életkorokban. - Részletes ismeretekkel rendelkezik az 
elektro-és mechanoterápiás kezelések elméleti alapjairól, hatásairól és a terápiás 
beavatkozások alkalmazásának feltételeir l. - Átfogóan ismeri a balneo-, hidro- termo-, és 
klimatoterápia elméleti hátterét, hatásait és a terápiás beavatkozások alkalmazásának 
feltételeit. - Részletesen ismeri a mozgató rendszer és az idegrendszer fizikális vizsgálatának 
menetét, módszereit, szabályait. - Ismeri az alapvet  képalkotó vizsgálati eljárásokat, azok 
indikációit és szerepét a diagnosztikában. - Széleskör  ismeretekkel rendelkezik a 
leggyakoribb mozgásszervi, légzési-keringési, sebészeti-traumatológiai, neurológiai 
betegségek komplex fizioterápiás gyógyító eljárásairól, illetve azok megel zésének 
lehet ségeir l, feln tt és gyermekkorban. - Átfogóan ismeri a fizioterápiában használatos 
orvostechnikai berendezések, gyógyászati segédeszközök m ködési elvét és gyakorlati 
alkalmazását. - Ismeri a betegellátás kapcsán el forduló nosocomialis ártalmakat, azok 
megel zésének, kiküszöbölésének módjait, valamint a kórházhigiéné el írásait. 

b) képességei - Képes a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára és elemzésére, a 
mozgásszervi státus felvételére, dokumentálására, az egészséges mozgásképesség 
kritériumainak és a megváltozott mozgásképesség okainak megállapítására. - Képes rövid és 
hosszú távú fizioterápiás terv elkészítésére és végrehajtására önálló formában és komplex 
rehabilitációs programba illeszked en. - Képes megtervezni és végrehajtani a mozgásterápiás 
beavatkozásokat, aktív, passzív manuális, eszközös, egyéni vagy csoportos formában, 
szárazon  és  vízben.  -  Az  orvosi  dokumentáció  és  a  saját  betegvizsgálat  alapján  képes  a  
kiegészít  elektro-, balneo-, hidro-, klimato-, és mechanoterápiás beavatkozások 
kiválasztására, és azok végrehajtására. - Képes a mozgásterjedelem növelésére, az ízületi 
stabilitás fokozására aktív és passzív mobilizációs és stabilizáló technikákkal. - Képes az 
izomtónus befolyásolására, izomer  egyensúly helyreállítására, az izomer , és er -
állóképesség, fejlesztésére, dinamikus és statikus formában. - Képes a koordináció 
fejlesztésére, szenzoros és motoros képességek fejlesztésére, kompenzációs technikák 
tanítására és gyakoroltatására, ortézisek és protézisek, mozgást támogató segédeszközök 



használatának megtanítására és gyakoroltatására. - Képes terhestorna, gyermekágyi torna, 
téti beavatkozás utáni mozgásterápia, vizelet inkontinencia különböz  formáinak 

konzervatív és m tét utáni fizioterápiájára. - Képes a fizikai képességek mérésére és azok 
fejlesztésére a hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott módszerek szerint, egészséges és 
beteg egyéneken, különböz  életkorokban. - Képes alkalmazni a kézi és gépi masszázs 
különböz  formáit, az elektroterápiás kezeléseket (rövid, közép és magas frekvenciás), 
indirekt elektroterápiás kezeléseket, aerosol inhalációs, valamint termoterápiás kezeléseket. - 
Képes kiválasztani és végrehajtani a megfelel  expektorációt támogató technikát, mellkas 
mobilizálást, a ventiláció javítását, kardiopulmonális állóképesség növelését, szükség szerint 
oxigéntámogatással. - Képes a perifériás artériás keringés javítására, vénás keringés 
javítására, operált és nem operált szívbetegek mozgásterápiájának vezetésére, 
állóképességének fejlesztésére. - Képes a fizioterápiás beavatkozások hatásainak vizsgálatára, 
mérésére, az eredmények értékelésére, szükséges konzekvenciák levonására és a kezelés 
módosítására. - Képes sz  vizsgálatok tervezésére és elvégzésére önállóan, vagy csoportban 
dolgozva, saját szakterületének megfelel en. - Képes saját szakterületén az egészség 
meg rzésére, az állapot javítására, vagy a megváltozott képességekhez történ  
alkalmazkodásra vonatkozó tanácsadásra. - Képes szakmai véleményének megfogalmazására, 
dokumentálására, és közlésére laikusok és szakemberek számára. 

c) attit dje -  Igényesen  fejleszti  szakmai  elméleti  és  gyakorlati  tudását,  az  új  ismeretek  
befogadására nyitott, azokat felel sséggel alkalmazza a mindennapi munkájában. - Szigorúan 
vett szakmai kompetenciái mellett törekszik a beteg, kliens állapotának holisztikus 
értékelésére és javítására. - A kezelés, gondozás során az érvényes eljárási protokollokat 
követi, de törekszik új megoldások keresésére. - Kritikusan értékeli a rendelkezésére álló 
ismereteket, és felel sséggel hoz döntéseket. - Nyitott az együttm ködésre a beteggel, 
családtagjaival, kollégáival és más szakemberekkel. - Együttm ködik szakmai csoportokkal 
és hatóságokkal. - Érzékeny a beteg, kliens jelzéseire, arra szakmai tudásának és hatáskörének 
megfelel en reagál. - Beavatkozásainak eredményét lemérve és a beteg reakcióját értékelve 
kész változtatni, módosítani, vagy továbbfejleszteni a végzett beavatkozást. - Segít , a beteg 
méltóságának és autonómiájának tisztelete, partnerség, szociális és interkulturális 
érzékenység, valamint el ítélet nélküli attit d jellemzi. - Törekszik a legmagasabb színvonalú 
szakmai ellátás biztosítására minden páciens számára. - Törekszik az evidenciákon alapuló 
gyógyító-megel  tevékenységre, de nyitott új eljárások beavatkozások tesztelésére, 
hatékonyságuk igazolására, vagy elvetésére. - Az egészséges életmódra, a fizikai er nlét 
fejlesztésére és a fizikai aktivitásra ösztönz  szemléletmóddal rendelkezik. 

d) autonómiája és felel ssége - Önállóan végzi az anamnézis felvételét, vizsgálja az ízületi 
tengelyállást, aktív és passzív ízületi mozgásterjedelmet, járulékos ízületi mozgásokat 
(transzláció, trakció, kompresszió), izomer t, izom nyújthatóságot, ízületi instabilitást, 
speciális teszteket, érz kört és myotatikus reflexeket. - Önállóan végzi a funkcionális 
vizsgálatokat (például. kéz funkciók, járás, testtartás mindennapi aktivitás, állóképesség stb.) 
minden klinikai területen. - Önállóan vizsgálja a statikus és dinamikus egyensúlyt, 
koordinációt. - Önállóan vizsgálja a kardiopulmonális állóképességet funkcionális tesztekkel 
(például 1000 - 2000 m futás, 6MWT). - Önállóan vizsgálja koraszülött, újszülött, csecsem  
és kisded korban a mozgásfejl dést. - Köteles a mozgás, és kiegészít  fizioterápiás 
beavatkozások megkezdése el tt a betegvizsgálatot, valamint a kontroll vizsgálatokat 
elvégezni, a vizsgálatok eredményét dokumentálni. - Orvosi diagnózis, saját betegvizsgálata 
alapján dönt a fizioterápia hatáskörébe tartozó beavatkozásokról, azok sorrendjér l, 
felépítésér l, vagy a szükséges kiegészít  vizsgálatokról. A betegellátásért felel s személy 
(szakmai vezet ) felé javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokról, konzultál. - Önállóan 



kezel, felel sséget vállal szakmai tevékenységéért mozgásszervi, légzésikeringési, sebészeti-
traumatológiai, neurológiai, betegségek komplex fizioterápiás gyógyító eljárásaiban, feln tt és 
gyermekkorban, konzervatív, illetve pre- és posztoperatív ellátásban. - Elméleti ismereteire 
támaszkodva önállóan felel sséggel választja ki és alkalmazza a megel , terápiás 
beavatkozásokat a különböz  klinikai területeken, a beteg állapotának, az orvosi véleménynek 
és a szakmai protokolloknak figyelembevételével. - Min ségi ellátást végez a szakmai 
irányelveknek megfelel en. - Szakmai fejl désének tudatos és felel s irányítója, hozzájárul 
szakterületének fejlesztéséhez. - Részt vesz tudományos kutatási programokban, kutatási és 
fejlesztési tevékenységében etikai és jogi felel sséget vállal. - Felel sséggel alkalmazza a 
vizsgálatokhoz szükséges anyagokat, módszereket és eszközöket. - Szükség szerint 
kapcsolatot tart a hozzátartozókkal. - Fizioterápiás, rehabilitációs, beteg-(hozzátartozó-) 
tanácsadást tart egyéni és csoportos formában. 

 


