
Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 
szakirányú továbbképzési szak 
 
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Orvos- és egészségtudomány képzési 
terület 
 
4. A felvétel feltétele: Ápolás és betegellátás alapképzési szakon gyógytornász szakirányon, 
vagy főiskolai szintű gyógytornász szakon szerzett oklevél 
 
5. Képzési idő: 2 félév 
 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 
személyes adottságok, készségek a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben 

 
a) A képzés célja: 
A gyógytornász végzettségű szakemberek számára olyan kiegészítő képzés biztosítása, amely 
képessé teszi őket a gyermekkori krónikus megbetegedések, károsodások és fogyatékosságok 
gyermekkorra vonatkoztatott speciális mozgás- és fizioterápiájának végzésére, a 
gyermekkorban – sok esetben a felnőttekétől eltérő – rehabilitációs módszerek alkalmazására. 
 
b) A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: 
A gyermekrehabilitációs szakgyógytornász képes: az egészséges és patológiás 
mozgásfejlődés, a gyermekkorra vonatkozó anatómiai és élettani, valamint terhelés-élettani 
ismeretek elsajátításának birtokában: 
− gyermekkori krónikus megbetegedések, károsodások és fogyatékosságok fizioterápia 
tükrében történő analizálására, 
− gyermekekre adaptált mozgásszervi státusz felvételére, dokumentálására, 
− a rehabilitációban, illetve fizioterápiában ismert módszerek, illetve technikák 
gyermekekre adaptált, adekvát alkalmazására, 
− a preventív tevékenységük gyermekkorra kiterjesztett alkalmazására az egészségnevelés, 
pedagógia, speciális fejlesztés területén. 
 
c) Személyes adottságok, készségek: 
− empatikus közelítés és gyermekközpontúság 
− altruisztikus szemlélet 
− jó kommunikációs képesség 
− önállóság 
 



d) A szakképzettség tevékeny alkalmazása: 
− gyermekrehabilitációs terv készítése és megvalósítása, 
− magas szintű elméleti és gyakorlati mozgásterápia irányítása, 
− gyermekrehabilitációs teamben való aktív részvétel, 
− egyéni kutatások, tudományos munka végzése. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek 
 
Alapozó-kiegészítő ismeretek: 12 kredit 
humánbiológia; szervrendszerek fejlődése; antropomorfológia; gyermek terhelés-élettana; 
biomechanikai jellemzők gyermekkorban; gyógytestnevelés alapjai, krónikus beteg gyermek 
pszichológiája 
 
Szakmai törzsanyag: 18 kredit 
neurológiai betegségek csecsemő- és gyermekkorban, gyermekneurológiai habilitáció-
rehabilitáció, belgyógyászati betegségek csecsemő- és gyermekkorban, gyermek-
belgyógyászati rehabilitáció, csecsemő és gyermekkori ortopédiai betegségek és 
rehabilitációja, krónikus légúti és allergológiai betegségek rehabilitációja, korai intervenció, 
gyermek rehabilitációs gyakorlat 
 
Differenciált szakmai anyag: 20 kredit 
alkalmazott fizioterápia módszertana csecsemő és gyermekkorban, járásfejlődés és 
pathológiás járásanalízis, PNF technika alkalmazása gyermekkorban, speciális fejlesztő 
módszerek, motoros fejlődés csecsemő és gyermekkorban, úszás terápia gyermekeknél, 
gerinciskola, rokkantsport, ortetika-protetika gyermekkori vonatkozásai 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: gyermekrehabilitációs szakgyógytornász szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: TTOVHAB 
c) A képzés besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület 
d) Szakirány(ok): - 
e) Specializáció(k): - 
f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6 
g) Megszerezhető szakképzettség: gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 
h) A képzés nyelve: magyar 
i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
j) Képzési idő: 2 félév 
k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit 
l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/223-4/2009. számú határozat jogerőre emelkedése 
• FF/810-3/2013. számú határozat szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév I. félév 
n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 



o) Képzési együttműködések: - 
p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• ME 196/2008. számú szenátusi határozat (2008. június 12.) 
• ME 42/2013. számú szenátusi határozat (2013. február 18.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Velkey Imre 72131303455 
u) Képzési és kimeneti követelmény: a Miskolci Egyetem által létesített, az OH-FHF/2041-

2/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 
szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


