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   egészségkárosodás:  

  szervezetre vonatkoztatott funkció  változás 

   fogyatékosság:  

  tevékenységek végrehajtásának 
 akadályozottsága vagy képtelensége 

   rokkantság:  

  társadalmi részvétel akadályozottsága 
 (társadalmi szerepek betöltése) 

REHABILITÁCIÓ:  

egészségügyi, pszichológiai, oktatás-nevelési, 
foglalkoztatási és szociális intézkedések 



Sportrehabilitáció a Sportkórházban 

• Verseny/élsportolók 

• Szabadidősportolók 

• Utánpótlás sportolók 

• Senior sportolók 

• Para sportolók 

• Sportszakemberek 

 



A sportrehabilitáció team munka 
rehabilitációs szakorvos 
 

szakápoló 
 

gyógytornász 
 

gyógymasszőr 
 

sportpszichológus 
 

ortopéd műszerész 
 

dietetikus 
 

fizioterápiás asszisztens 
 

szociális munkatárs 

rehabilitációs edző -optimális 

beteg családja, barátai 

 

társadalmi szervezetek 

 

Edző 

 

csapat 

Sportoló 



Sportrehabilitáció a Sportkórházban 

• Multidiszciplináris szemlélet, ami magában foglalja egy 

telepen belül az összes vertikumot nagyon rövid határidőn 

belül, baráti légkörben 

• Professzionális sportpszichológiai segítségnyújtás 

• A kivizsgálásban kiemelt szerep jut a társbetegségeknek és a 

góckutatásnak 

• Gyakoribb kontrollok szoros együttműködéssel a mielőbbi 

sikeres célorientált rehabilitáció érdekében-gyors korrekció 



Sportrehabilitáció a Sportkórházban 

• Számos fiatal aktív keresőképes szabadidősportoló 

esetén hatékony, rapid rehabilitáció mielőbbi 

munkába állítással 

• Fizioterápia aznap elkezdődik 

• Gyógytorna 1-2 napon belül 

• Szakorvosi konzíliumok aznap, vagy 1-2 napon 

belül 



Sportrehabilitáció a Sportkórházban 

• Kiemelt szerepet kap a szekunder prevenció, 

azaz a sérült ne sérüljön újra 

• Ki kell elemezni, hogy hogyan történt a 

sérülés 

• Gyors pontos diagnózis, hatékony sokoldalú 

biztonságos kezelés team munkában 

célorientáltan 

• Személyre szabott gyógytorna-rehabilitáció 

üteme és a terhelés mértéke 



Sportrehabilitáció a Sportkórházban 

• Fáradásos törések kivizsgálása és ellátása 

sportolók körében 

• Női sportolók és a csontanyagcsere 

problémák 

• Egyre több parasportoló, fiatal sportoló 

• Csont-anyagcsere betegségek kivizsgálása 

és speciális betegségek, ritka kórképek 

kezelése 



Sportrehabilitáció a 

Sportkórházban 
• Hatékony baráti és szakmai együttműködések-

mindent a betegért alapon 

• Néha „be kell áldozni egy bástyát” 

• Lelkiismerettel és alapossággal utánajárni-nem 

vagyunk mindenhatóak 

• A régi épület ellenére is fokozatosan növekvő számú 

sportoló az osztályon 

• Speciális teendők: TEK  

 



A fizioterápia fogalma 

• Sebészi, gyógyszeres és pszichoterápia 

mellett az orvosi terápia negyedik ága. 

Fizikai és kémiai energiával való gyógyítást 

jelenti.  



A fizioterápia felosztása 

• Mechanoterápia (gyógytorna, masszázs, ultrahang) 

• Elektroterápia ( kis-, közép-, és nagyfrekvencia 

,mágneses terápia) 

• Fototerápia ( infravörös, ultraibolya, lézerkezelés ) 

• Hidroterápia 

• Termoterápia 

• Balneoterápia 



Kisfrekvenciás kezelések 1. 
1000 Hz alatt 

• Galvánáram ( feszültsége, intenzitása állandó) 

Hatásai 

Fájdalomcsillapító hatás 

Motoros idegvégződésekre gyakorolt hatás                   ( 

negatív pólus alatt ingerlékenység nő ) 

Izomtónusra gyakorolt hatás 

Vasodilatatios hatás 



Kisfrekvenciás kezelések 1. 
1000 Hz alatt 

• Stabil galvánkezelés ( leszálló áram –anód prox. – 

fájdalomcsillapító ) 

• Iontoforézis ( áram segítségével transcutan gyógyszerek 

bejuttatása. Anódról dionin, steroidok-katódról NSAID gélek ) 

• Kowarschik-galvánkezelés                          (anód 

flexorokra, katód extensorokra ) 

• Hidrogalvánkezelések                                        

 ( 2 vagy 4 rekeszes galván- karok, lábak befogadására ) 



Kisfrekvenciás kezelések 2. 
1000 Hz alatt 

• Diadinamikus áram                                       
( a galvánáram és az impulzusáram kombinációja ) 

Hatásai 

• Fájdalomcsillapítás  

• enyhe vérbőségfokozás 



TENS Burst 

kezelés+elektrostimuláció 
• A szokásos fájdalomcsillapító TENS kezelés mellett 

szelektívingeráram kezlést hajtunk végre, ami fájdalommal 

járó idegkárosodások ingerlése esetén előnyös kombináció 

• Funkcionális elektrostimuláció (FES) páciens saját célzott 

akarata által létrehozott izomjeleket érzékeli a készülék 

(EMG), és ekkor indítja a számára kialakított programot. 



Középfrekvencia 
1000-100 000 Hz 

• Interferencia kezelés 

• Lebegőáram keletkezik, amely mélyen hat legyőzve a bőr 

ellenállását- 2 vagy 4 elektródával használható 

• Hatásai 

• Fájdalomcsillapítás 

• Izomtorna 

• Ízületi duzzanatok csökkentése, lokális oedemák felszívódásának 

elősegítése 



Nagyfrekvenciás kezelések 
100 000 Hz felett 

• Rövidhullámú kezelés 

• Mikrohullám 

• Deciméterhullám 

Fototerápia 
• Infravörös sugárzás 

• Ultraibolya sugárzás 

• Lézer 



Ultrahang 16 000 Hz felett 

• Szelektív hőhatás ( csont, szalagok, ínhártya, izomszövet, zsírszövet )  

Hatásai 

• Fájdalomcsillapítás 

• Értágító hatás 

• Spazmolytikus hatás 

• Kötőszövet-puhító hatás 

Indikációk: arthrosis, izomspazmus csökkentése, triggerpontok kezelése, 

kötőszövet puhítás 

KI: pacemaker, endoprotézis felett ragasztóanyag fellazulása miatt ne, 

laminectomia felett ne ! 



Sonodinator 

• Diadynamic+ultrahang 

• Együttes alkalmazással komplexebb 

hatások 



Mélyoszcillációs módszerek 

• Pl. Hivamat 

• Elektrosztaikus mező pulzálása révén az alatt levő 

szövetet oszcillációs mozgásba hozza 

• Ritmikus hatással megváltoztatja a 

microcirculatiot ezáltal rendkivül hatékonyan szív 

fel haematomat, haemarthrost 

• Egyéb indikációk 



Lökéshullám terápia 

• Főbb sikeres indikációk:Bursitisek, 

impingementek, tendinitisek, haematomák, 

haemarthros 



Pulzáló mágnes terápia 

• Hatásai-indikációi:  

• Articuláris és periartculáris gyulladások csökkentése 

• Izomcontracturák oldása 

• Kalcium csontba építését elősegíti 

• Chondrocyták proliferációját elősegíti 

• Osteonecrosisok- osteoclastokat blokkolja 

• Álizületek, osteoarthritisek 

• Pl: Viofor, Bemer 

 

 



Pulzáló 

mágnes+biorezonancia 
• Allergiák kioltása                  

• Szenvedélybetegségek        

• Sebek, törések  

• Zsírégetés, fogyókúra  

• Gyors méregtelenítés  

• Ízületi, reumatikus fájdalmak  

• Idegesség, depresszió, lehangoltság  

• Gyomorpanaszok  

• Potencia zavarok  

• Sportolók rehabilitációja    



Laser és magasintenzitású 

laserterápia 
Kiváló mélyreható hatás 

Biztonságos-saját magát is kezelheti 

Széles körben és indikációval 

használható 

Fémre is adható, akut stádiumban is 

használható 

 



Termoterápia 

• Krioterápia                                                     

 ( kriogélpalack, krio air, lokális nitrogéngáz befújás ) 

Hatásai 

• Fájdalomcsillapító hatás 

• Gyulladáscsökkentő hatás 

• Izomspazmus csökkentő hatás 



Speciális kryoterápiák 

• Kryokamra, kryosauna 

• A testet -120 °C és -170 °C közötti ) hőmérsékleti 

hatásnak teszik ki, kb.2 -3 perces időtartamra.  

• Olykor egyetlen kezelés után megszűnhet a 

fáradságérzés, a fáradt és túlterhelt izmok 

ellazulnak, fokozódik a bőr és a nyálkahártyák, 

valamint a belső szervek vérkeringése. 

Megfigyelhető az ödémák csökkenése is, a páciens 

gyulladáscsökkentő hormonjainak fokozott 

termelődése következtében. 



Hidroterápia 
Hatásai 

• Cardiovascularis hatás ( verőértérfogat nő, centralis vénás visszaáramlás 
nő ) 

• Renális hatás (diuresis nő-főleg natriuresis ) 

• Neuromuscularis hatás ( lazító hatás ) 

• Haematologiai hatás (haemodilutio alakul ki ) 

• Respiratorikus hatás ( vitálkapacitás csökken ) 

• Felhajtóerő jelentősége- mintegy 1/6-ra csökkenti a gravitációt 

• Hőmérséklet jelentősége 

• Hideg víz 22 ºC alatt: RR nő, reflectorikus bradycardia,  

• Meleg víz 37 ºC fölött : RR csökken, relaxálódik az izom, nő a kollagén rostok 
nyújthatósága, gyulladás fokozódhat ! 



Hidroterápia 
• Súlyfürdő 

• Szauna 

• Víz alatti sugármasszázs ( tangentor ) 

• Subaqualis gyógytorna 

 

Balneoterápia = hidroterápia 

 

A gyógyvíz gyógyító hatása is jelentős 



Abszolút ellenjavallatok 

• Szívkoszorúér-betegség, nyugalomban is angina 

• Pacemaker 

• Labilis vagy gyógyszer mellett is hypertonia 

• Cardiovasc.  decompensatio 

• Légzési elégtelenség 

• Heveny gyulladásos vagy lázas állapotok 

• Bőrbetegségek 

• Fertőző betegségek 

• Krónikus senyvesztő betegségek 

• Eszméletvesztéssel járó állapotok, pszichózis 

• Malignus tumorok, osteomyelitis, fém az adott régióban 

 

 



Felhajtóerő elleni subaqualis 

torna 
• Eszközzel, vagy anélkül 

• A gravitáció tizedére csökken! 

• Hőhatás 

• Gyógyvíz++ 



Kénes vagy radioaktív fürdők 

Gyulladáscsökkentő hatás 

Harkány, Mezőkövesd, Demjén stb. 

 



Szénsavas fürdő 

• A felszabaduló szénsavgáz miatt értágító 

hatású, nyugtató, izomlazító, relaxáló 

• Házilagosan is készíthető ilyen fürdő: egy 

kád vízbe 50 gramm szódabikarbónát és 37 

gramm citrompótlót (borkősavat) kell 

keverni, amitől szén-dioxid gáz szabadul fel 

a vízben. 



Vízalatti sugármasszázs 

ismertebb nevén „tangentor” 



Ivókúrák 

• Gyógyvizek rendszeres fogyasztása esetén 

azok gyógyhatásainak a kihasználása 

• Balneoportal.hu 



Denevér pad-Súlyfürdő 

• Speciálisan alkalmazott egyedi 

nyújtástechnikák 



Vibroplate 

• Vibráció, izomerősítés, lazítás, 

fogyasztás, alakformálás, 

koordináció javítása stb. 



Triggerpont terápia 

• A triggerpontok feszültségpontok, melyek 

fokozottan érzékenyek és jellegzetesen lokális, de 

akár kisugárzó fájdalmat okozhatnak.  

• Érzékelésük: az izomszövetben kisebb-nagyobb 

csomóként tapinthatóak 

• Infiltráció vagy akár laserkezelés alkalmazható 

rajtuk 

 



Taping 

• Anyaga:  100%-ban pamut, rugalmas, levegő és 

nedvességáteresztő, másik oldal akril 

ragasztóanyag 

• Mechanoreceptorok aktiválása, neuromuscularis 

válasz kiváltása, keringés javítása. 

• Rögzítésre, izomzat nyújtására, lazítására, 

tehermentesítésre, korrekcióra, nyirokkeringési 

zavarok normalizálása 



Acupunctura, acupresszura 

• Meridianok energiaváltozása révén endorfin-

enkefalin rendszerre is hatva számos 

vizsgálat által bizonyított keleti medicina 

• Sok a műkedvelő 

• Contracturák esetén kiváló eredmények 

hagyományos medicinával együtt és 

alapanyagcserére hatva testsúlyredukcióban 

rapid hatás 



Magaslati klima 

• A légnyomás csökken, javul a légcsere a 

tüdőben, növekszik a vérben a vörösvértestek 

száma és a hemoglobintartalom, illetve nő a 

vér viszkozitása. 

• Anaemia, tüdőasztma, légúti hurutok, 

pajzsmirigy-túlműködés esetén kiváló 

megelőző hatású-trenírozó 



Speleoterápia 
• A sós levegő magához vonzza a váladékot, 

amely köpet formájában távozik, 

megszünteti a gyulladást, helyreállítja a 

fiziológiai jellemzőket, illetve a 

légzőszervek mikro flóráját. Fokozott 

védettséget biztosít, helyreállítja a szervezet 

immunrendszerét. 



Proprioceptív tréning 
• neurofacilitációs vagy neuromuszkuláris) tréning  

• proprioceptorok az izmokban, inakban, ízületi tokokban, szalagokban 

található receptorok 

• a testhelyzet és a mozgatószervek érzékelésében játszik szerepet 

•  Az információt az agyba továbbítják, ahonnan aztán az izmokba érkezik 

vissza rögtön a válasz, aminek következtében a mozgáskorrekció 

megtörténik.  

• A propriocepció tehát az ízületek helyzetének, állásának érzékelése, vagyis 

az egyensúly és a testérzékelés kombinációja.  

• Az ízületek helyzetének megtartásához, az izom összehúzódásához és a 

mozgások koordinált kivitelezéséhez ép és egészséges propriocepció, 

valamint  az idegrendszer megfelelő vezérlése szükséges.  



Manuálterápia 

• Barvicsenko 

• Maitland 

• Tom Bowen 



Deep friction masszázs-

Sportmasszázs 

• Orvosi masszázs része 

• Akut stádiumban szigorúan ellenjavallt 

alkalmazásuk 

 



McKenzie gyógytorna 

• Az új-zélandi Robin McKenzie által 

kifejlesztett módszer  

• A beteg aktív részvételével egyben a 

következő fájdalmas epizódok megelőzése 

 



Speciális függesztő és 

súrlódó eszközök 
• TRX, Flowin, Függesztőrács 



Izületi mozgató gépek 

• ROM 

meghatározható- 

személyreszabottan 

elmenthető 

• Naponta többször is 

• Passzív működés 



Speciális koordinációs 

eszközök 
• Párnák, labdák, botok, multifunkciós 

eszközök 



Segédeszközzel ellátás 

• Számos 

professzionális 

segédeszköz 

OEP által 

támogatott ! 



Iszapkompressz kezelések, 

speciális pakolások 

• Iszappakolás-chronicus gyulladásoknál 

• Ritex pakolás-gerincre 

• Antiphlogistines pakolás 

• egyéb 

 



Mit, miből, mennyit… mikor??? 

• A sportoló, edző, sportvezető és edző is 

türelmetlen – óriási nyomás az orvoson! 

• Csak ésszerű kompromisszumokat köthetünk a 

sportrehabilitációban 

• az orvosszakma – PROTOKOLL KÖVETÉST 

• a sportszakma - ENGEDMÉNYEKET VÁR 
? 



LCA-sérülés 
• Térdízület leggyakoribb súlyos sérülése 

• Sportolóknál műtéti kezelés 

• Mikor térhet vissza a sportoló? 

• 12 hó, 6 hó, 3-4 hó, 8-9 hó 

• Megfelelő stabilitás, izomerő, koordináció 



Bokaszalag sérülés 

• Leggyakoribb sportsérülés 

• Sportolóknál sem szükséges műtéti kezelés 

• Mikor térhet vissza a sportoló? 

• 1-6 hét 

• Megfelelő stabilitás, izomerő, koordináció 

• Rögzítő, ragasztás javasolt 



Együtt a sportért és a sportolókért 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


