
Komplex Manuális Terápia:  

Temporomandibularis rendszer (TMI) funkcionális megközelítése, és funkcionalitás a 

fogszabályozásban” – akkreditált workshop gyógytornászoknak és fogászati 

asszisztenseknek! Megújult tematikával. 

 

Saját módszertani megközelítésem alapján kidolgoztam egy képzéssorozatot, amelynek része 

az állkapocsízületi modul is.  

A jövőben ez már csak a saját, több modulból álló képzéssorozatom részeként lesz elérhető 2 

napos terjedelemben. Így több gyakorlati fogást tudok átadni. Ez a workshop már az új 

tematikára épül és a képzés elemeit tartalmazza.  

A képzés neve: Multidimenzionális megközelítés a manuálterápiában - Integrált 

Finomtechnikai módszertan (IFM) gyógytornászoknak, orvosoknak -  

Az új tematikáról:  

- átfogó, multidiszciplináris megközelítés:  

az anatómiai struktúrák funkcionális együttműködésének megértésén keresztül egy 

másfajta, „AHA”-élményt nyújtó szemléletmódot ismerhetsz meg.  

- Elméleti ÉS gyakorlati kivitelezés:  

a gyakorlati fogásokon keresztül azonnal megtapasztalhatod a szemléletmód hatékonyságát. 

Segítünk egy másfajta tapintási minőséget észlelni a finomtechnikák kivitelezése közben. 

 

Az újfajta szemléletmóddal és tudással:  

• könnyebbé válik a diagnózis-alkotás 

• magabiztosan oldhatsz meg komplex eseteket is  

• hatékonyabb terápiás protokoll meghatározás 

• új, gyengéd és fájdalommentes gyógyulási alternatíva a pácienseidnek, amellyel 

magasabb szintre emelheted a praxisod eredményességét 

• több elégedett páciensed lesz 

 

1. nap: az orvosi, a manuálterápiás szempontok, és a fasciális rendszerek 

összefüggéseinek megismerése és a diagnózis alkotásban, terápia tervezésben 

alkotott szerepe  

+ a rágórendszerre irányuló vizsgáló és finomtechnikai kezelőfogások 

2. nap: koponya- és rágórendszerre irányuló gyakorlati fogások  

(elsősorban gyógytornászoknak ajánlott, de természetesen szívesen látok minden 

fogorvos kollégát is) 

 

 



 

Előadók: 

Dr. Steinhof Péter Márton fogszakorvos 

Molnár Angéla gyógytornász-manuálterapeuta, CST-T 

Havelka Zsófia logopédus 

 

Visszajelzések korábbi résztvevőktől:  

"Nagyon összeszedett információk, nekem segített összerakni az évek óta tanult 

módszereket" 

"Gyakorlati részt nagyon hasznosnak tartom. Biztos fogom alkalmazni a megtanult 

gyakorlatokat, köszönöm" 

 

RÉSZLETEK:  

1. nap: 2021. június. 25. (péntek) 9:00-17:00  

2. nap: 2021. június. 26. (szombat) 9:00-15:30  

 

KÉT NAP ÖSSZESEN: 90.000 Ft 

Részvételi szándékod, kérünk, a linken található jelentkezési lapon jelezd: 

https://forms.gle/wZxv41ksjV5HHib67  

Jelentkezési határidő: 2021. június 6. 

FONTOS MEGJEGYZÉS: ha Te orvos vagy, lehetőséged van csak az első napon részt venni, 

ennek ára 55.000 Ft! 

A helyszínt a későbbiekben pontosítjuk. (Budapest)   

A képzés minősített szabadon választott továbbképzés gyógytornászoknak, és fogászati 

asszisztenseknek. Kreditpont: 10.  

 

Részvételi feltétel: gyógytornász vagy fogorvos alapvégzettség 

 

Szeretettel várlak!  

Molnár Angéla, vezető manuálterapeuta 

 

További információ:  

Info@manualisterapia.hu 

06/30/257-0071  
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