


Fizioterápiás Intézet – 
Pécsi Képzési Központ

1 egyetemi tanár
2 főiskolai adjunktus
7 főiskolai tanársegéd

Szombathelyi Képzési Központ
2 testnevelő tanár

Az intézet által koordinált szak:
főiskolai szak:

gyógytornász (Pécs, Zalaegerszeg)

Gyógytornász Tanszék –
Zalaegerszegi Képzési Központ

2 főiskolai tanár
1 főiskolai docens

3 főiskolai adjunktus
4 főiskolai tanársegéd

1 testnevelő tanár

által koordinált szak

Dr. Kránicz János CSc, habil
egyetemi tanár, szakvezető, intézetigazgató
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Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főisko-
lai Kar Fizioterápiás Intézete a Kar önálló okta-
tási szervezeti egysége, amely a gyógytornász 
képzés területén összefogja és ellenőrzi az ok-
tatást, továbbképzést és tudományos kutatást, 
valamint a minőségfejlesztési és ellenőrzési te-
vékenységet.

Az Intézet nem önálló oktatási szervezeti egy-
sége: Gyógytornász Tan-
szék, Zalaegerszeg.

Az Intézet a feladatát a 
hatályos jogszabályok, 
egyetemi és kari szabály-
zatok, valamint saját 
Szervezeti és Működé-
si Szabályzata alapján 
végzi. Képviseletét az 
intézetigazgató, törvé-
nyességi felügyeletét a 
főigazgató látja el. Az 
Intézet feladatai az eu-
rópai standardoknak megfelelő felsőfokú vég-
zettségű fizioterápiás szakemberek, elsősorban 
gyógytornászok képzése, ezen belül az oktatás, 
a tudományos kutatás, a továbbképzés valamint 
az Intézet oktatásszervezési feladatainak ellátá-
sa, a hallgatók felkészítése a közéleti aktivitást 
is vállaló értelmiségi pályára. 

A képzés nappali tagozaton történik, a képzési 
idő 8 félév. A gyógytornászképzés célja: tudo-

mányos alapismeretekkel, elméleti és gyakorlati 
tudással rendelkező szakemberek képzése, akik 
hivatásuknak tekintik a primer, a secunder és a 
tertier prevenciót.

Oktatási tevékenység
A gyógytornászképzésben 2000-es évek elején 
a mennyiségi képzés erős kényszerré vált a főis-
kolai karok számára. Kifejezett piaci igény jelent-

kezett a gyógytornász 
végzettségű pályakezdők 
iránt, ennek megfelelően 
a gyógytornász szakok 
jelentős mennyiségű 
gyógytornász hallgatót 
vettek fel. Jelenleg a Pé-
csi Képzési Központban 
413 fő, Zalaegerszegen 
pedig 272 fő nappali 
tagozatos gyógytornász-
hallgatót képzünk.

A képzés feltételei, köve-
telményei, a tantárgyi struktúrák mindkét kép-
zési helyen azonosak. Az I. félév 15 hetes ok-
tatási ciklusból és 6 hetes vizsgaidőszakból áll, 
a II. félévtől a VII. félévig 13 hétig tart az ok-
tatás, melyet 2 hetes demonstrációs gyakorlat 
követ. A VIII. szemeszter fél éves klinikai gya-
korlatból áll: belgyógyászat, gyermekgyógyá-
szat, ideggyógyászat, ortopédia, rehabilitáció, 
rendelőintézet (járóbeteg-ellátás) reumatológia 
és traumatológia területeken. 
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Az oktatás infrastrukturális háttere évről-évre 
fejlesztésre kerül, jelenleg mind a két képzési 
helyen jól felszerelt előadótermek, gyakorlóter-
mek, tornatermek, kondicionáló termek állnak 
a hallgatók és az oktatók rendelkezésre. 

A gyógytornász hallgatók betegágy melletti 
gyakorlati oktatására 
az orvoskar klinikáin, a 
Kar oktatókórházaiban 
ill. együttműködési meg-
állapodások keretében 
országos intézetekben 
és megyei kórházak kü-
lönböző osztályain, az 
egész országra kiterjedő-
en van lehetőség. Eddig 
27 kórházzal, klinikával 
kötöttünk együttműkö-
dési megállapodást: 

Állami Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, Budai 
Irgalmasrendi Kórház, Gottsegen György Or-
szágos Kardiológiai Intézet, Országos Korányi 
Tbc- és Pulmonológiai Intézet, Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet, Országos Pszichiátriai és 
Neurológiai Intézet, Országos Reumatológiai 
és Fizioterápiás Intézet, Országos Sportegész-
ségügyi Intézet, Fővárosi Önkormányzat Szent 
Imre Kórház Fővárosi Önkormányzat Szent 

István Kórház és Rendelőintézet, Állami Szív-
kórház, Baranya Megyei Gyógyfürdő Kórház, 
Kaposi Mór Megyei Kórház, Magyar Reformá-
tus Egyház Tüdő- és Szívkórháza, BAZ Megyei 
Kórház, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa 
János Kórháza, Vas Megye és Szombathely 
Megye Jogú Város Markusovszky Kórháza, 

Kisgyermek Békés Me-
gyei Képviselőtestület 
Pándy Kálmán Kórháza, 
Szigetvár Városi Kórház, 
Mohács Város Kórháza, 
Pest Megyei Flór Ferenc 
Kórház;

Csak a Fizioterápiás In-
tézet hallgatóira vonat-
kozó szerződés: Thermál 
Hotel Harkány – Tereka 

Kft, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósá-
ga;

Folyamatban lévő szerződés: Petz Aladár me-
gyei Oktató Kórház;

Az EFK által kötött szerződés: Fővárosi Szent 
János Kórház és Rendelőintézet, Fejér Megyei 
Szent György Kórház, PTE Deák Ferenc Gya-
korló Gimnázium és Általános Iskola.
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Nemzetközi kapcsolatok
A gyógytornászhallgatóknak lehetőségük van 
az Erasmus pályázat keretei között külföldi 
egyetemek, ill. főiskolák megfelelő szakán, 
hosszabb-rövidebb időt, ill. többnyire egy sze-
mesztert eltölteni. Mindkét képzési helyről 
több hallgató vett részt Európa különböző or-
szágaiban graduális oktatásban. Pécsi gyógy-
tornász hallgatók közül Finnországban 11, 

Svédországban 1, Franciaország-
ban 2 hallgató járt, a zalaegersze-
gi gyógytornász hallgatók közül 
pedig Svédországban 2, Finnor-
szágban 2, Németországban 
pedig 4 hallgató. Intézetünk 
is fogad hallgatókat elméleti 
és gyakorlati oktatásra Finn-
országból, Németországból.
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Tudományos Diákkör
A hallgatók tudományos munkájára számos 
lehetőség van, amely a hallgatói TDK munka 
keretében valósul meg. Pécsett a hallgatók 
bekapcsolódhatnak a Dél-Dunántúli Koo-
perációs Kutatási Központ Biomechanikai 
Laboratóriumának magas szintű kutatómun-
kájába, valamint az orvoskari, elsősorban 
betegellátással foglalkozó klinikák munka-
csoportjainak kutatásaiba.

A TDK hallgatók 
száma a két képzési 
helyen 35 fő. A Kari 
TDK Konferenciákon 
figyelmet érdemlő elő-
adások sorozatát tar-
tották hallgatóink és 
számos díjat nyertek 
el, amelyek közül ki-
emelésre érdemes az 
Országos TDK Konfe-
rencián  Szegeden 2005. márciusában  I. he-
lyezett Radnai Valéria – pécsi gyógytornász 
hallgató – diákköri munkája. Ezt megelőző-
en Debrecenben, 2003. áprilisában Orszá-
gos TDK Konferencián Pap Dorottya – pécsi 
gyógytornász hallgató – ért el II. helyezést.

Az oktatás tervezés, szervezés területén 
befejeződött a Bologna-folyamatra való 

felkészülés. Ezt megelőzte a kreditpontos 
oktatásra való áttérés, majd az új tantervi 
struktúrák kialakítása, új követelményrend-
szerek megfogalmazása. Az Egészségtu-
dományi Egyetemi Karrá válás új feladatot 
jelent a masterképzés követelményrendsze-
rének kidolgozásában.

Az oktatók postgraduális képzése
Cél az egyetemi végzettség megszerzése, 

lehetőleg szakirány-
ban. Pécsett 4 oktató 
egyetemi végzettség-
gel, 1 oktató záróvizs-
gával, Zalaegerszegen 
5 gyógytornász okta-
tó egyetemi végzett-
séggel rendelkezik, a 
többiek végzés előtt 
állnak. Mind a két kép-
zési helyen az oktatók 

rendszeresen részt vettek belföldi és külföl-
di szakirányú továbbképzéseken, amelyet a 
mellékelt táblázatok jól demonstrálnak. Az 
Intézet gyógytornász oktatói által vezetett 
postgraudális tanfolyamok elsősorban zala-
egerszegi kollégák részéről rendszeresek és 
a magyar gyógytornászok szakmai tovább-
képzését szolgálják.
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Oktatók által elvégzett továbbképzések, tanfolyamok
Pécsi Képzési Központ
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Oktatók által elvégzett továbbképzések, tanfolyamok
Zalaegerszegi Képzési Központ
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Az Intézet tudományos munkája
A beszámolási periódusban elnyert pályázatok listáját a mellékelt táblázat mutatja. 

Pályázatok a Pécsi Képzési Központban
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Pályázatok a Zalaegerszegi Képzési Központban

A Berek utcai kondicionáló teremben levő kondigépek beszerzési értéke:  4 594 137 Ft
A Porci Berci program támogatása : 2 000 000 Ft

•
•
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A pályázatok során elvégzett tudományos munkák: 
• óvodás, iskolás korcsoportok szűrővizsgála-

ta, ovistorna, tartási rendellenességek, scoli-
osis, iskolai torna

• a sport hatása a mozgássérültek fejlődésére
• osteoporosis primér és szekunder prevenció-

ja
• női egészség megőrzésének fizioterápiás 

lehetőségei – aqua-
fitness terhes nőknél, 
inkontinencia

• testedzés szerepe a 
főiskolai hallgatók 
élettani paraméterei-
nek alakításában

• az ágyéki gerinc bi-
omechanikája

• porckorongsérv fizio-
terápiája

• Porci Berci prevenciós 
tartásjavító program

Új témakörök
• a helyes testtartás és gerinchasználat educa-

tiojanak vizsgálata a Zebris WinSpine rend-
szerrel

• a gátizmok erejének változása az életkorral 
fizioterápiás eljárások során, Baranya Me-
gyei Kórház, Szülészet-nőgyógyászati Osz-
tály

• a fizioterápia helye a kövérség terápiájában, 

együttműködés az I. sz. Belgyógyászati Kli-
nikával

• a váll rehabilitációja Liotard szerint, együtt-
működés az Ortopédiai Klinikával

• a musculus iliopsoas szerepe a coxarthrosis 
protézissel való ellátása után és annak fizio-
terápiás kezelése

• a veleszületett lábdeformitások új fizioterá-
piás módszertanának ki-
dolgozása, alkalmazása 
újszülött és csecsemő-
korban, együttműködés 
az Ortopédiai Klinikával
• injektios kúrák 
után kialakult térdizüle-
ti extenziós contractu-
rák klinikai vizsgálata, 
contracturák analízise 
együttműködésben az 
Ortopédiai Klinikával
• Parkinson-kóros bete-

gek fizioterápiája, sportolási lehetőségei
• a hippoterápia hatása a járásképre

PhD tanulmányokat folytató oktatók
Bogáné Fatér Zsuzsanna, Zalaegerszeg: 
Mellkasi fizioterápia hatékonyságának méré-
se a páciensek pszichoszomatikus állapotá-
nak függvényében szívműtéteket követően 
Járomi Melinda, Pécs: Lumbális gerinc bi-
omechanikája témakörben.

•

•
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Publikációk
A beszámolási időszakban megjelent oktatói 
publikációk száma: 
Pécsett 9, Zalaegerszegen 17
Megjelenés alatt lévő publikációk száma:
Pécsett 9, Zalaegerszegen 4
Tudományos előadások száma:
Pécsett 42 , Zalaegerszegen 31
PTE EFK jegyzet: 
Dr. Barton József: Hippoterápia 
(lektorálta dr. Kránicz János) 2002. március

Együttműködési megállapodások
Pannon Power Rt. – PTE EFK Fizioterápiás Intézet: 
A Pannon Power Rt. anyagi támogatást nyújt 
a Fizioterápiás Intézet oktatóinak posztgradu-
ális képzésére, hazai és külföldi konferenciák 
látogatására, 2004-ben pedig csak kizárólag 
a képzés javítására, az oktatás tárgyi feltéte-
leinek biztosítására. Az Intézet részt vesz az 
Rt-ben felmerülő gyógytorna kezelések vég-
zésében, munkahelyi wellness bevezetésében, 
az Rt. üzemorvosi, reumatológiai rendelésének 
munkájában.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kisgyermek Szociális Intézmé-
nyek Igazgatósága – PTE EFK Fizioterápiás Intézet: 
a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazga-
tósága  gyakorlóterületet és kutatási területet 
biztosít bölcsödéiben és kisgyermekotthoná-
ban, az Intézet pedig szűrővizsgálatokat végez, 
fejlesztő korrekciós metodikákat vezet be, to-
vábbképzéseket tart a dolgozók számára.

Thermal Hotel Harkány – PTE EFK Fizioterápiás Intézet: 
a Thermal Hotel Harkány gyakorlóterületet 
és kutatási területet biztosít, vállalja wellness 
programok kidolgozását, kedvezményes lehe-
tőséget biztosít rendezvények szervezésében. 
Az Intézet szűrővizsgálatokat végez, fejlesztő 
korrekciós metodikákat vezet be, továbbképzé-
seket tart a dolgozók számára.
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