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A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága a Magyar 
Uroonkológus Társasággal közös szervezésben, a MUOT 
XI. kongresszusával egybekötve ONLINE pontszerző továbbképzést
szervez gyógytornászok számára.

I d ő p o n t : 

2020. október 7., 
9.00 – 17.00 

A továbbképzés anyaga 2020. december 31-ig online elérhető lesz.

https://www.convention.hu/Rendezveny/Reszletek/MUOT20

K r e d i t p o n t : 

18 pont

JELENTKEZEM

A továbbképzésről

A prosztatarák világszerte vezető helyen áll a rosszindulatú daganatos 
betegségek között az előfordulási gyakoriság és a halálozás alapján. 
Magyarországon évente több mint 3000 új esetet diagnosztizálnak.1 

A gyógytornász számos területen segítheti a prosztatarákkal élő betegeket.

A prosztatarákos betegek speciális gyógytornája segíti a regenerálódást, 
a vizelettartási-, széklettartási kontroll megőrzését, pozitív hatása lehet az 
erekciós működésre, segíthet az esések megelőzésében így csökkentheti 
az időskori csonttörés kockázatát.

A továbbképzés térítésmentes, a Janssen-Cilag Kft - a 10 Ezer Lépés 
Program elindítójának a támogatásával kerül megrendezésre.
Jelentkezését 2020. október 5-ig a 10ezerlepes.gyogytorna@gmail.com 
címen várja Kapitány Zsuzsanna főszervező. 
A jelentkezéshez rövid motivációs levelet is szükséges csatolni.

Nagy létszámú jelentkező esetén az MGYFT tagok előnyben 
részesülhetnek.

Tudományos program

9.00 – 9.20
A prosztatarák és kezelése az 

onkológus szemszögéből

Dr. Bíró Krisztina
onkológus, főorvos, Országos Onkológiai Intézet

9.20 – 9.40
A sport szerepe a prosztatadaganat 

megelőzésében és a rehabilitációban

Prof. Dr. Nyirády Péter
urológus, egyetemi tanár, igazgató, Semmelweis Egyetem, 

Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika

9.45 – 10.15
A fizikai aktivitás jelentősége a prosztatarák 

megelőzésében és kezelésében

Kapitány Zsuzsanna
gyógytornász, főiskolai oktató, 

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar

10.15 – 10.30
Szünet

10.30 – 11.00
MFI tréning szerepe a prosztatarákos 

betegek rehabilitációjában

Friedrichné Nagy Andrea

11.00 – 11.30
A szekunder nyiroködéma kezelési 

lehetőségei a prosztatarákos  betegeknél

Kapitány Zsuzsanna
gyógytornász, főiskolai oktató, 

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar

11.30 – 12.00
Diszkusszió 

Teszt
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