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KezdetekbenKezdetekben

70 ágy:70 ágy:
��„A„A ” oldal 28 ágy amputációs ” oldal 28 ágy amputációs 

részlegrészlegrészlegrészleg

��„„B” oldal 42 ágy rehabilitációs B” oldal 42 ágy rehabilitációs 
részleg     részleg     



Amputációs részlegAmputációs részleg



Rehabilitációs részlegRehabilitációs részleg



Rehabilitációs részlegRehabilitációs részleg



Az osztály szervezeti felépítéseAz osztály szervezeti felépítése
Fekvőbeteg ellátásFekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátásJáróbeteg ellátás

20082008--ig ig 

A és B részleg: 70 ágyA és B részleg: 70 ágy

2008 2008 

Bartók Bartók úti Központi úti Központi 
Fizioterápiás részleg Fizioterápiás részleg 

osztályunkhoz osztályunkhoz 
kapcsolásakapcsolása

20132013

Nagyerdei Nagyerdei 

20122012
AA rendelőintézetben rendelőintézetben 

lévő összes lévő összes 

2009 2009 Mozgásterápia és a C Mozgásterápia és a C 
részleg megnyitása:38 részleg megnyitása:38 ágyágy

2012 2012 társosztályon dolgozó gyógytornász, társosztályon dolgozó gyógytornász, 
fizioterápiás asszisztens és fizioterápiás asszisztens és gyógymasszőrgyógymasszőr
osztályunk dolgozója osztályunk dolgozója lettlett

2015 november 2015 november ÉszakÉszak--Alföldi Operatív ProgramAlföldi Operatív Program
Rehabilitációs szolgáltatások Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése,ÉAOPfejlesztése,ÉAOP--4.1.2/C4.1.2/C--1111

Nagyerdei Nagyerdei 
Gyógyászati, Gyógyászati, 
GyermekrehaGyermekreha

bilitációsbilitációs
részlegrészleg

lévő összes lévő összes 
gyógytornász, gyógytornász, 
fizioterápiás fizioterápiás 

asszisztens és asszisztens és 
gyógymasszőrgyógymasszőr

osztályunk osztályunk 
dolgozója lettdolgozója lett





ÉAOPÉAOP--4.1.2/C4.1.2/C--1111--20122012--001. 001. 
azonosító számú pályázatazonosító számú pályázat

-- Fejlesztéssel érintett épület összterülete (közös használatú Fejlesztéssel érintett épület összterülete (közös használatú 
helyiségek, épületrészek is) helyiségek, épületrészek is) 3831 m2.3831 m2.
-- Nyolc új munkahely teremtését Nyolc új munkahely teremtését 

-- 4 gyógytornászt 4 gyógytornászt 

-- 1 orvos1 orvos-- 1 orvos1 orvos

-- 1 fizioterepauta1 fizioterepauta

-- 1 gyógymasszőr1 gyógymasszőr

-- 1 nővér  1 nővér  

-- 632 mft.632 mft.-- os vissza nem térítendő uniós pályázati támogatás os vissza nem térítendő uniós pályázati támogatás 

-- 127 mft127 mft--os gépos gép--műszer, medikai bútor és kültéri műszer, medikai bútor és kültéri 
eszközök beszerzésére. eszközök beszerzésére. 



Új tornateremÚj tornaterem



Új tornateremÚj tornaterem



Új tornateremÚj tornaterem



Új Új tornateremtornaterem



Új tornateremÚj tornaterem



Tornatermeink (fekvő részlegünkön)Tornatermeink (fekvő részlegünkön)



JáróbetegJáróbetegellátásellátás



JáróbetegJáróbetegellátásellátás



JáróbetegJáróbetegellátásellátás



JáróbetegJáróbetegellátásellátás



Nappali kórházNappali kórház

25 ágy25 ágy



Kültéri kondiparkKültéri kondipark



Kültéri kondiparkKültéri kondipark



Kültéri kondiparkKültéri kondipark





SportrehabilitációSportrehabilitáció
-- CPMCPM
-- BEMER terápia (III. generációs)BEMER terápia (III. generációs)
-- FES (funkcionális elektrostimulátor)FES (funkcionális elektrostimulátor)
-- KNEEHABKNEEHAB
-- KINESIOTAPEKINESIOTAPE-- KINESIOTAPEKINESIOTAPE
-- Sport TAPESport TAPE
-- MulliganmanuálterápiaMulliganmanuálterápia
-- Függesztőrács és Therapy MasterFüggesztőrács és Therapy Master
-- Funkcionális és proprioceptívtréningFunkcionális és proprioceptívtréning
-- TRX SuspensionTrainerTRX SuspensionTrainer
-- Plyometrikus edzésPlyometrikus edzés
-- Szabad súlyos edzésSzabad súlyos edzés



SportrehabilitációSportrehabilitáció



SportrehabilitációSportrehabilitáció



SportrehabilitációSportrehabilitáció



ParasportolókParasportolók rehabilitációjarehabilitációja



ParasportolókParasportolók rehabilitációjarehabilitációja



ParasportolókParasportolók



ParaspParasportolókortolókParaspParasportolókortolók
Parasportolók



ErgoterápiaErgoterápia

-- ADL tréningADL tréning

-- egyéni foglalkozásegyéni foglalkozás

-- csoportos foglalkozáscsoportos foglalkozás



ErgoterápiaErgoterápia

-- TankonyhaTankonyha
-- TanfürdőszobaTanfürdőszoba



GallileoGallileo



GallileoGallileo

-- növeli az izomerőtnöveli az izomerőt

-- növeli az egyensúlynöveli az egyensúly-- és koordinációs készségetés koordinációs készséget

-- csökkenti az elesés kockázatátcsökkenti az elesés kockázatát

-- csökkenti a fájdalmas izomfeszültségetcsökkenti a fájdalmas izomfeszültséget-- csökkenti a fájdalmas izomfeszültségetcsökkenti a fájdalmas izomfeszültséget

-- csökkenti a hátfájdalmatcsökkenti a hátfájdalmat

-- fokozza a mozgásképességetfokozza a mozgásképességet

-- fokozza a keringéstfokozza a keringést

-- fokozza a csontok erősségétfokozza a csontok erősségét

-- segít a görcsös, bénulásos, parkinzonos segít a görcsös, bénulásos, parkinzonos 
esetekben esetekben 



GallileoGallileo

-- 55--6 Hz6 Hz stabilizálás egyensúly stabilizálás egyensúly 
fokozásafokozása

-- 1010--12 Hz keringés javító,relaxáció12 Hz keringés javító,relaxáció-- 1010--12 Hz keringés javító,relaxáció12 Hz keringés javító,relaxáció

-- 1818--20 Hz edzés20 Hz edzés

-- 2424--28 Hz az izomtónus fokozása 28 Hz az izomtónus fokozása 
valamint az inak, izületek csontok valamint az inak, izületek csontok 
rehabilitációjarehabilitációja



Műszerzett futópadMűszerzett futópad
Műszerzett futópadMűszerzett futópad



Műszerzett futópadMűszerzett futópad



Műszerzett futópadMűszerzett futópad



Műszerzett futópadMűszerzett futópad
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Az átlagértékek relatív változása a lépéshossz (1), a terület (2), 
és az átlagos terhelés (3) paraméterek szerint csípőtáji 
sérülteknél (szürke oszlop- nem érintett láb)



KneehabKneehab



Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő 
figyelmetfigyelmet!!


