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2017. augusztus-szeptember óta

• B. épület – szakrendelők

• A. épület – labor, gyógytorna, osztályok



Változatlan ellátási rend

Várható befejezés 2019 I. félév



Olimpiai rendelő olimpia@osei.hu

• B. épület III. emelet, egyéni betegút szervezése

• Kiemelt válogatott kerettagok „V17” - 100 fő (OEP 
lista)

• „Sz17” Szűrésre jogosultak - a szűrővizsgálat nem 
kötelező, de részt vehetnek a vizsgálatokon – 150 fő 
(OSEI lista)

• Kiemelt edzők szűrése

mailto:olimpia@osei.hu


Kiemelt szűrővizsgálat

➢ V17 KÖTELEZŐ

➢ klinikai szűrés (sportorvosi + szakrendelések

+kardiológia)

➢ dietetikai felmérés

➢ testösszetétel mérése

➢ pszichológiai szűrés

➢ eredmények ismertetése, konzultáció



Kiemelt szűrővizsgálat

• Versenyzési engedélyt a helyszínen bepecsételjük,
hozza magával!

• !!!Kivéve: 35 éves vagy idősebb versenyző, labor, rizikó
faktor

• Későbbi bepecsételés esetén a szűrővizsgálati dátummal
kapja meg a sportorvosi engedélyt.

• Szűrővizsgálatra bejelentkezés: olimpia@osei.hu,
Minimum 2 héttel korábban!



Call Center

• 0-24h telefonos betegirányító diszpécser szolgálat 

• „V17” 06/80-566-366

• soron kívüli ellátás biztosítása, egyéni betegút 
szervezése, ellátás és rehabilitáció során, 
országosan 11 kiemelt intézményben



Teljesítmény diagnosztika

• „V17”, „Sz17” 

drkovacspeter@osei.hu; foergonomus@gmail.com

+ 36 30 2 99 7286

mailto:foergonomus@gmail.com


Teljesítmény diagnosztika

6 év alatt a teljesítménydiagnosztikai
beavatkozások száma közel hétszeresére
növekedett. Több mint 40 sportágban.

2012-ben a MOB 300 főről 2000 főre
emelte a térítésmentes teljesítmény-
diagnosztikai ellátásra jogosult
sportolók létszámát.

London és Rió :
a kvalifikáltak közül közel 50 % járt TD
vizsgálaton, és csak 20 % rendszeresen.

Londonban 1 érem vagy pontszerző helyhez statisztikailag évi 100 TDV beavatkozás,
ami Rióra 28%-kal csökkent …. az érmek száma 17%-kal csökkent.

A fejlődés kulcsterülete a teljesítménydiagnosztika, hiszen objektív kontrollt jelent,
és az edzésmódszertani fejlődéshez nélkülözhetetlen.



OSEI Mozgásterápiás részleg

• Bártfai Judit, vezető gyógytornász

• Bacskai Katalin, gyógytornász

• edzésekhez kapcsolódva bemelegítés, levezetés megtartása az

edzés helyszínén (csoportos torna)

• egyéni prevenciós és rehabilitációs tréning az edzés helyszínén

/ az OSEI-ben

• speciális eszközök (Vibroplate, lökéshullám)

• fizioterápiás funkcionális vizsgálat



A fizioterápiás funkcionális 
vizsgálat célja

• mozgásminták vizsgálata

• prevenció: panaszok, sérülések kialakulásának

megelőzése / csökkentése

• egyénre szabott terápia alkalmazása (még a

panaszok kialakulása előtt)



Tatai Olimpiai Központ

Dr. Varga Nóra

sportorvosi rendelése:

H-Sz-P:  8:00-15:00

Versenyzési engedély

Fizioterápiás kezelések

H-P:  8:00-19:00



Kiss-Polauf Marianna
rendelései

• Ortopédiai rendelés – Sportsebészet: 
• Szerda: 8-11h B016

• Sportorvosi alkalmassági: 
• csütörtök: 8-15h 

• péntek: 8-16h B104

• Bejelentkezés: 1/488-6100



Köszönöm a figyelmet!


