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ORVOSI REHABILITÁCIÓN 

• értjük azt a tevékenységet, amelyet az 

orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, 

terápia, prevenció, gondozás) nyújt a fogyatékos  

embernek, hogy meglévő képességei 

kifejlesztésével önállóságát részben vagy 

egészében visszanyerje és képessé váljon a 

családba, munkahelyre, társadalomba való 

beilleszkedésre; 

• lényege tehát a meglévő funkciók és 

teljesítőképesség pontos megítélése, 

kompenzatórikus fejlesztése és tréningje. 



Na, de mi a rehabilitáció? 

• Az orvosok nagy részének tévhite van a 

rehabilitációról-fizioterápia önmagában nem 

rehabilitáció 

• Sok helyen a rehabilitáció a fejekben„ledobó”, 

elfekvő-ezt ki kell mondani.  

• 5-10 nap kezelés nem rehabilitáció-utókezelés 

• Team nélkül nincs rehabilitáció 

• Tehát bokadistorsio után az ultrahanggal való 

maszatolás nem rehabilitáció 



Sportrehabilitáció és 

utókezelés kérdése 

15x ultrahang+gyógytorna= Rehabilitáció? 



A sportrehabilitáció team munka 
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TEAM-MUNKA 

    „A team emberek olyan csoportja, 

akik közös cél elérése érdekében 

dolgoznak együtt, és hajlandók 

autonómiájukból annyit feladni, 

amennyit a cél elérése feltételez.”

      

     

 (Nolan V.) 



Team munka 

• Nincs féltékenység 

• Egymás munkájának a segítése 

• Heteroanamnesis-gyakori kontrollok-napi 

vizit- és ennek megfelelően szükséges 

esetben th. módosítás 

• Komplex kezelések 

• Fizioterápiának is megvan a sorrendje 

 



A sportrehabilitáció alapja 

• A sportrehabilitáció alapja a pontos diagnózis. 

• Számos esetben kivizsgálásra van szükségünk, 

mert nem tudjuk , hogy a sportolónak mi a baja. 

• Ortopéd szemlélet hasznos a mozgásszervi 

diagnosztikában. 

• Pontos diagnosztika után célirányosan lehet 

kezelni. 

• A diagnosztikának gyorsnak kell lenni-MR 

előjegyzés 3-4 hónap? 

• Speciális műszerpark igénye állapotfelmérésre: pl 

dinamométer, járásanalizis stb 

 



Első találkozás 

• Hasznos a tájékozódás a panasz okáról, 

heteroanamnesis 

• Hagyjuk a sportolót beszélni 

• Van diagnózis? 

• Pontos a diagnózis? 

• Tisztában van-e a kliens a gyógyulás 

folyamatával és idejével? 

• Ha valamit nem tudunk, korrektebb 

megmondani! 



Bizalom 

• Az orvos-beteg (sportoló) kapcsolatának 

alapja a bizalom 

• Korrekt tájékoztatás magas szakmai 

színvonalon, kellő empátiával, kellő rászánt 

idővel, alapos felvilágosítással, megfelelő 

környezetben 

• Validitás 

• Meg kell nyernünk egymást a közös 

munkára 



A sportolóval való találkozás 

• Örölök, ha az edző is jelen van-segítjük egymást 

• Számos apró jel megfigyelése 

• Pótcselekvések, koncentráció 

• Együttműködés 

• A sportoló nem tárgy- ráfigyelés 

• Mennyire tudja elfogadni, feldolgozni a sérülést 

• Ki kell mondani a gyógyulás-rehabilitáció idejét és 

figyelni a reakciót 



Állapotfelmérés felvételkor – 

miért? 

• a kliens fejlődésének demonstrálására  

• a compliance javítása céljából 

• a szolgáltatás megfelelőségének bizonyítására 

• a szolgáltatás minőségének demonstrálására 

• a finanszírozás megalapozására  

• minden hónapban kapunk 1-2 beteget, aki 
rehabilitációra alkalmatlan statusa, vagy 
motiválatlanság stb. miatt 



Állapotfelmérés felvételkor 
Fizikális tesztek testtájékonként 

Térd elülső asztalfiók, hátulsó asztalfiók, Lachman teszt, Pivot shift teszt,    

Q szög (mérhető), Zohlen jel, valgus-varus tesztek, meniscustesztek  

Boka supinatios teszt, asztalfiók teszt 

Váll elülső és hátsó apprehenziós próba, transzláció vizsgálata, a 

relocatiós teszt és a sulcus tünet, biceps ín teszt, Abbot-Saunders 

teszt 

Könyök Cozen teszt, Mill teszt, Golfer teszt, Valgus stressz, Varus stressz 

Gerinc klasszikus compressios teszt, sarokzökkentési próba, scoliosis 

kompenzálhatóságának vizsgálata, Schober jel, Günz jel, ujj-talaj 

távolság, Distractios teszt 

Csípő Trendelenburg tünet, Thomas műfogás, Drehmann tünet 



 

FMS (Funkcionális 

Mozgásminta Szűrés) 

7+3 gyakorlat alapján 1-3 pontozási rendszer 

Kiválóan alkalmazott módszer edzők körében, rutinszerűen elterjedt. 

Forradalmian új szemlélet a felmérésben. 
 



 Funkcionális fizikális 

vizsgálat 
Kiemelten a funkciók vizsgálata, amelynek terapizálható 

és nyomonkövethető konzekvenciája van 

Bacskai Katalin gyógytornászunk-Kiemelt keret szűrése 

és kontrollja 

Adatrögzítéssel, kommenttel 



Dr. Kovács Péter- 

Teljesítménydiagnosztikai és 

Kutató Osztály 

 • Saját fejlesztési rendszer. Komplex, számos mérési metodikát 

tartalmaz, amely jó reprodukcióval rendelkezik. 

• Orvosi tudás kiváló kiegészítője, számos kérdést vethet fel, 

utalhat esetleges problémára. 

• Hátrány: jó lenne a                                                         

rutinszerű alkalmazás  

     szélesebb körben 



FNO a Sportrehabilitációban 

• Testi funkciók területén:  

• b280 Fájdalom, fájdalom érzése  

• b730 Izomerő funkció  

• b760 Akaratlagos mozgásfunkciók  

• b770 Járásminta funkció  

• b710 Ízületi mobilitás funkció 

  

• Aktivitás és részvétel területén: 

• d410 Alaptesthelyzet változtatása 

• d450 Járás  

• d445 Kéz- és karhasználat  

• d465 Helyváltoztatás segédeszköz használatával  

• d540 öltözködés  



Felvételkor állapotfelmérés 

• Nincs standard 

• Dinamométeres mérés objektiv lehetne 

• Psychologiai vizsgálat a legtöbb helyen nem 

szerepel, psyches statust sem vizsgálják 

• Nővér –gyógytornász-orvos veszi fel a 

beteget osztályra 

• Ambulánsan orvos-gyógytornász-

rehabilitációs edző(?) 

• Számos módszer az országban 

 



A rehabilitáció folyamata 

• Állandó és rendszeres-rendszertelen kontrollok 

• Aktív team tagok, akik azonnal jeleznek 

• A team tagoknak ismerni kell egymást! 

• Nem lehet semmilyen akadályt kihagyni 

• Compliance 

• A sportolók esetében nagyobb az elvárás, csalódás-

elérhetőség 

• Hatalmas a presszió 

• Nagyobb a lelkük-ezért is imádjuk őket! 

• Akkor jó a rehabilitáció, ha a sportoló érzi a szeretetet 

és törődést 



A rehabilitáció folyamata 2. 

• Kontrollok során objektív mérések 

• Nincs eredmény- mi a hiba? 

• Betartja az utasításokat? 

• Rossz a terv? Helytelen a terápia? 

• Góc? 

• Pszichés status? 

• Együttműködés hiányában nincs siker- 

pszichés gátak megszüntetése 



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 

? 



A rehabilitáció sikerének 

főbb alapjai 
• Megfelelő összetételű és magasan képzett 

rutinos team 

• Megfelelő közeg, ami fizikai értelemben is 

elérhető 

• Megfizethetőség 

• A lehető legmodernebb műszerek 

• Compliance 

• Egyéni gyógytorna, vagy kiscsoport 

• egyéb 

 



Műszerigény 

• Kis pénz -kis foci ? 

• Elképesztő fejlődés a technikában 

• Jelentősen gyorsítható a gyógyulás, ha van 

mivel 

• A gépek és technikák egy részét nem ismerik 

• Evidenciák? 

• Muszály legalább egy-két helyen államilag 

dotálni-ez folyamatban is van 

 



Rehabilitációs igények 

• Mondjuk ki végre, hogy nagyok! 

• Gyógytorna mellett vízalatti gyógytorna, 

számos rehabilitációs eszköz és műszer 

magasan képzett kellő létszámú szakemberrel 

• A finanszírozás  fedezése államilag gigászi 

összeget emészthet fel (mire, kiknek) 

• Jelenleg zajlik országosan a REP 

(Rehabilitációs Ellátási Program) a 

finanszírozás tételes kidolgozása 

• Privátban ez sokszor megfizethetetlen lehet 



Rehabilitációs nehézségek 

• Mindig jön valami akadály (lakás, anyagi, 

család, feldolgozni a mellőzöttséget) 

• Nem lineáris a javulás 

• Muszály a dícséret és a konzekvenciák 

levonása 

• Reális célok kellenek-irreális cél=kudarc 

• Örülni kell az eredménynek 

• Jó kapcsolat a társszakmákkal 

• Nem vagyunk mindenhatóak! 



Kommunikáció 

• Keretorvossal 

• Edzővel 

• A legtöbb esetben nem tudjuk kivel 

beszéljünk, nincs kapcsolat 

• Közös párbeszéd kell a siker érdekében 

• Ma is ezért vagyunk itt-problémák 

megbeszélése, javaslatok 



Naprakész szaktudás 

• Orvosok, gyógytornászok, edzők képzése 

• Nemzetközi kapcsolattartás 

• Kutatás-oktatás 

• Nemzetközi protokollok ismerete, 

adaptálása 

• Ma már az oktatás komoly költségekkel jár 

• A Magyar Edzők Társasága munkája és 

jelentősége példamutató és komoly 

értékteremtő hungarikum! 



Sérülés kockázati tényezői 

-Prevenciós szemlélet fontos a 
rehabilitációban a jövőre nézve 

• Belső kockázati tényezők: testalkat, egészségi állapot, 

fizikális állapot, gyakorlottság, életkor, az ízületek 

lazasága, izomerő, izmok feszessége, az izomerő 

aszimmetria, régebbi sérülések, stresszfolyamat tűrése, 

motiváció, kockázatvállalás mértéke. 

• Külső kockázati tényezők: sportág, versenyek és 

edzések száma valamint időtartama, edzések minősége 

és gyakorisága, sportfelszerelés, védőeszközök, 

pályaviszonyok, szabálytalanságok, emberi faktorok 

(ellenfél, bíró, edző, csapattársak), stb.  

• Kiemelendő a túledzés és a nyújtás hiánya. 

 



Edzők, rehabilitációs edzők 

• Nincs ma még sok esetben kommunikáció 

• Közös párbeszéd kialakítása 

• Részvétel a rehabilitációban 

• Visszajelzés az orvosnak és 

gyógytornásznak 

• De sejtszinteken ez kiválóan működik, 

köszönjük meg, akik itt vannak! 



Return to Play 1. 

• A következő kritériumok megvalósulása esetén 

térhet vissza az élsportoló a versenysportba: 

• a teljes ROM elérése 

• fájdalommentesség 

• oldalazonos izomzat (izomerő) 

• oldalazonospropriocepció 

• stabilitás 

• panaszmentesség sportágspecifikus terhelésnél 

• a sportoló mentálisan és emocionálisan is motivált 

 



Return to Play 2. 

• Fontos a sportpsychologussal való 

együttműködés 

• Aki nem bízik magában, az újrasérülhet és 

újra is fog sérülni 

• A stressz fokozza az izomtónust  

• Fokozatos terhelés, mindennek megvan az 

ideje 

• Gyógytornász-edző-pszichológus szerepe 

meghatározó a visszatérésben 



Return to play 3. 

• 4 év eltöltött idő rendvédelmi szervnél, ahol a 

Ju Jitsu edzésre szinte minden sérült lement 

• Senseinek jelezve a sérülést 

• Maximális védelem mellett személyreszabott 

edzés 

• Óriási a közösség húzóereje 

• Pszichésen nincs esély megrogyni 

 



• A gerinc olyan, mint egy 
kétkarú emelő 

  -alátámasztási pont  a kisízületekben 

    

 -feladata  a szegmentre ható  

       erő csökkentése  

 

-A mélyizomzat erejének növelésével tudjuk a 
porckorongot tehermentesíteni. 

 
  



Stressz és a gerinc 

• A stressz összehúz, tehát az előző terhelés 

mellett axiálisan komprimál, így a 

porckorongra többszörös kedvezőtlen 

nyomás juthat 

• A gerinces betegek esetében a terápia 

szerves része kell, hogy legyen a relaxáció, 

illetve pszichológiai segítségnyújtás 

• Pszichés terheltség esetén nagy a kudarc 

esélye 



Stressz és a sport 1. 

• Volt olyan erőemelőm, akinek 200kg körüli 

súly emelése közben bevillant a családi 

problémája, mire nem tudta kinyomni a 

súlyt, mert erre koncentrált 

• Pszichologiai segítséget nem fogadta el 

• ……. 



Stressz és a sport 2. 

• Birkózó nyaki discus herniával heves felkarba sugárzó 

fájdalommal, zsibbadással, izomerő csökkenéssel 

• A rehabilitáció során ekkor még nem jutunk előre 

• Pszichésen fél, hogy elvész eddig felépített mindene 

• Beleesünk abba a hibába, hogy tehermentesítünk, azonban 

nyomonkövetve és a gyulladás csökkenésével fokozatosan 

tornáztatjuk vissza izomzatát 

• Pszichésen fokozatosan javul, bízik bennünk és magában, 

relaxál naponta és tornászik, edz! 

• 6 hónap, majd  1év múlva jönnek a sikerek 

• Gyógytorna és pszichologia a siker kulcsa 

 



Stressz és sport 3. 

• Világverseny előtt 1 héttel panaszok 

• Naponta beszélgetés 

• Újfajta kezelés 

• Zárómondatom: Nem érdekel, de fél lábon 

is végig kell ugrálnod. Hiszünk Benned, 

bármit megteszünk érted, Te is higgy a 

közös munkánkban! 

• Köszönjük az érmeket! 



Edzők, rehabilitációs edzők 

• Ma még sok esetben nincs kommunikáció 

• Közös párbeszéd kialakítása lenne fontos 

• Részvétel a rehabilitációban 

• Visszajelzés az orvosnak és gyógytornásznak 

• De már van olyan edző, aki együtt jön a 

sportolóval! 

• Mi történik a sportolóval a rehabilitáció után? 

• Megoldás: rehabilitációs edző képzés 



Együtt a sportért és a sportolókért 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a szeretet! 

Ide mindig jó jönni! 


