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A Magyar Gyógytornászok Társasága 2011 októberében rendezi VIII. kongresszusát. A szervezőbizottság 
régi vágya teljesülne akkor, ha a külföldi példáknak megfelelően a kongresszusra ellátogatnának a 
társszakmák képviselői is, lehetőséget teremtve a tudásbázis építésén túl a „szakmák” egymás közötti 
kommunikációjának. Mélyen hisszük, hogy a prevenció és a sportrehabilitáció problémáinak átbeszélése, az 
együtt gondolkozás, az együtt tanulás nyithatja csak ki azt az ajtót, amely a szakmák összefogásával valóban 
hatékony megoldást adhat a sportolók sérüléseinek megelőzésére, kezelésére, és a sérüléseket követő 
sportba történő sikeres visszatérésre. A szervezők ezért a kongresszus szombati napját úgy építették fel, 
hogy a tudományos program és a workshopok felkeltsék az edzők és a testnevelők érdeklődését is. 
 

Sportos szombat a társszakmák találkozásával 
 
A szombati nap igazi csemege lesz mindenkinek, akit érdekel a sportrehabilitáció vagy a wellnes. Az MGYT 
és MASZ közös szervezésében a szakma legkiválóbbjai fogadták el a felkéréseket, hogy bemutassák a 
sportkardiológia, a sportrehabilitáció, a wellness aktualitásait és legújabb tudományos eredményeit, majd ezt 
követően egy kerekasztal megbeszélésen válaszolják meg a hallgatóság kérdéseit. 
 

„Szívügyünk” a sport? 
Prof. dr. Merkely Béla PhD, Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Budapest 
Merkely professzor és csapata sokat tett és tesz ma is a sportolók kardiológiai szűrésében, 
kivizsgálásában, kezelésében és oktatnak szerte az országban a prevenció 
megvalósulásáért. Kongresszusi előadásában bemutatja „A hirtelen szívhalál a sportban” 
legújabb külföldi eredményeit, beszámol a hazai helyzetről és felveti a jövőbeli lehetőségeket. 
A szekcióban hallhatjuk dr. Vágó Hajnalkát az  Egészséges-e a „sportszív”?, vagyis a 
sportszív és a HCM (hipertrófiás kardiomiopátia) differenciál diagnosztikáját kifejtő 
előadásban. Dr. Szelíd Zsolt elmondja: Sportolhat-e a szívbeteg? , majd dr. Bárczi György a 

Gyógyszerek hatása a szívfrekvenciára, a vérnyomásra, az EKG-ra és a fizikai terhelhetőségre címmel tanít 
bennünket a legújabb ismeretekre. 
 
Kiemelt külföldi előadásban a McConnell taping techikáról hallhatunk evidencia alapú beszámolót 
a patello femorális fájdalom kezelésében Alfio Albasini Svájcban élő gyógytornásztól. Alfio 

Albasini munkája mellett manuál terápiát tanít a Università della Svizzera Italiana- ban, 
és a McConnell Concept szerinti taping technika instruktora Dél-Amerikában, Dél-
Afrikában és Európában. Akit a téma gyakorlati szempontból is érdekel javaslom a 
korai kelést, mert reggel 8 órai kezdettel Alfio workshopot is tart a kongresszus 
helyszínén. 

 
Reményeink szerint dr. Knoll Zsolt sportorvos, traumatológus és ortopéd sebész, és dr. Szabó István 
ortopédorvos az MGYT VII. Kongresszusa sikeréhez méltóan koordinálják majd a sportrehabilitációs szekció 
térd- és vállproblémák köré fonódó kérdéseit, amely során a téma kiváló gyógytornászai is megszólalnak. 
Szabó doktor a „Whole Body Cryotherapy” tudományos hátterét mutatja és ajánlásokat tesz az alkalmazási 
területekre. Dornbach Ildikó a MASZ szakmai vezetője előadásában szeretne rávílágítani a gyógytornászok 
és az edzők együttműködésének fontosságára az atlétika oldaláról. Benkovics Edit a 2011-es American 
College of Sports Medicine 58th Annual Meeting és 2nd World Congress on Exercise in Medicine 
tapasztalatairól számol be, az újdonságokra fókuszálva. Ezt követően Szatmári Dóra a parasport 
magyarországi helyzetét ismerteti előadásában.  
 
Szemléletváltozás az LCA szakadás kezelésében 
dr Knoll Zsolt PhD,  Emineo Kft , Budapest, Kastélypark Klinika,Tata 
Az elülső keresztszalag szakadás mozgásszervi sebészeti megítélése az utóbbi évtizedben 
forradalmi változásokon ment keresztül. Természetesen az orvosi kutatásokat, a sebészeti 
módszerek fejlesztését és az orvosok hozzáállását nagymértékben befolyásolta a 
gyógytornászi háttér szakmai tapasztalata is ebben a témában. Az előadás a legutóbbi 
vizsgálati eredményeket összegzi és ülteti rá napjaink gyakorlatára. 
 

A versenysport és a gyógytornász szakma metszéspont jai 
Dornbach Ildikó, Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest 
Az előadás témája azt kutatja, hogy abban a csapatmunkában, ami egy sikeres 
felkészülés mögött áll, hol és milyen szerepe van a gyógytornászoknak. Ahogy bővül a 
szakmai ismeret, úgy ismerjük fel az újabb területeket, amelyekben a gyógytornász 
nélkülözhetetlen társává válik a versenysportolónak.  

 



Magyar Gyógytornászok Társasága VIII. Kongresszusa Pécs, 2011. október 20-22. 
 
 
Az utóbbi 10 év, gyógy-, és wellness turizmus, az egészségturizmus, és újabban az egészségügyi turizmus 
dinamikus fejlődése új teret nyitott az egészségtudomány területén tevékenykedő szakemberek, kiemelten a 
gyógytornász-fizioterapeuták számára a megelőzésbe való intenzívebb bekapcsolódásához. Ezt a témát járja 
körül wellness szekcióban Szalai Emese Új tér a prevencióban tevékenyked ő gyógytornászoknak című 
előadásában. 
 
Workshop javaslatok edz őknek és testnevel őknek 
A kongresszus workshop programjában felhívnám a figyelmet a „Hirtelen szívhalál a sportban” előadáshoz 
kapcsolt BLS (Basic Life Support) gyakorlatra, amely a sportpályán történő újraélesztési protokollt tanítja meg 
a részvevőknek 3 AMBU manikin és automata defibrillátor segítségével 6 fős csoportokban. Előzetes 
regisztráció szükséges! 
A kongresszus szombati workshop programján túl a kiemelt előadás ideje alatt gyakorlati bemutatót tartunk a 
„Stop sport Injuries” vagyis az „Állítsuk meg a sportsérüléseket!” 2011-es USA ajánlásoknak megfelelően, 
elsősorban 6-18 éves gyerekekkel foglalkozó edzőknek és testnevelőknek. 20 fő aktívan is részt vehet– 
sportruházat és sportcipő szükséges – előzetes regisztráció szükséges!  
A befejező gyakorlati óra az utóbbi idők egyik legnépszerűbb funkcionális edzés módszerének a bemutatója: 
TRX VIP tréning  
 
 

Workshop program 
2011.010.21. / péntek 2011.10.22./ szombat 

8-9 K-Active Terápia - Kineziológiai Taping - Sziráki Edina / 
NAWA Hungária 

8-9 McConnell taping - Alfio Albasini 

9-10 A Fitvibe vibrációs tréner és vibrációs kézi súlyzó 
alkalmazása a rehabilitációban: izomerősítés és 
idegstimulálás kontrollált teljes test vibrációval - Consilior 
Kft  

9.10 Neuromuszkuláris balansz tréninghez használható 
eszközök gyakorlati bemutatása - Nubalance Kft 

10-11 „A gyógycipő jelene és jövője Elit”  - Elit Zrt 10-11 Kiemelt előadás 

11-12  „Hogyan kerül az örömcipő a gyógytornász 
kezelőasztalára?” Ismerd meg a Joja talptechnológia terápiás 
és prevenciós hatásmechanizmusát és az értékesítéshez 
kapcsolódó ajánlói rendszert! – dr. Saslics Ivett és Bitter Éva / 
Joja Bt 

11-12 K-Active Terápia - Kineziológiai Taping - Sziráki Edina 
/ NAWA Hungária 

12-13 Ebédszünet 12-13 BLS gyakorlat – dr. Fritúz Gábor, dr. Orosz Gábor, Gál 
Andrea / SE ÁOK AITK 

13-14 Kiemelt előadás 13-14 Ebédszünet 
14-15 Chung Shi Au BioRig technológia 

hatásmechanizmusának, mérési technológiájának 
bemutatója - Matthias Laar 

14-15 „Állítsuk meg a sportsérüléseket!” A gyermekkori 
sérülés megelőzés funkcionális gyakorlatit sportági 
specialitásokkal 
Dienes Viktória/R-med 

15-16 Medical Taping Concept és Kinesio Tape Technikák 
FizioSport Tape® alkalmazásával - Fizioshop Kft 

15-16 TRX VIP tréning – Pozsonyi Zsolt / R-med 

16-17 Taping egy kicsit másképp - Kinematic Taping®, az 
ortopédiai manuálterápia elvei szerint - All-Right Bt 

  

17-18 Funkcionális tréning a sportrehabilitációban  - 
stabilizáció, erő, teljesítmény 
Benkovics Edit / R-med  

  

     A változtatás jogát az MGYT VIII. Kongresszus Szervezőbizottsága fenntartja. 
 
 

Az MGYT VIII. Kongresszusának szervezői biztosak abban, hogy a MASZ támogatásával összeállított 
szombati elméleti és gyakorlati program megéri a fáradságot és a költséget, mert olyan szakmai fejlődést 
jelenthet az edzőknek, testnevelőknek és gyógytornászoknak egyaránt, amely megtérül a gyermekek 
preventívebb szemléletű és még sikeresebb edzésvezetésében, versenyfelkészítésében és szükség esetén a 
sportrehabilitációjában. 
 
Részvételi díj:10.000 Ft  - online regisztráció (napijegy szombatra) 
Részletes program, jelentkezés és szállásfoglalás: www.asszisztencia.hu/mgyt   
 
Benkovics Edit                                                                                         Dornbach Ildikó 
MGYT VIII. Kongresszus Szervezőbizottság elnöke                               MASZ Szakmai Igazgatója        


