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Tematikus tanfolyamok 

Pediátria 
 

 
 

A pediátria tematikus kurzus elméleti részből és gyakorlatból álló 11 tanítási órás (1napos) 
tanfolyam, amelynek során a K-Active Taping alapkurzuson megtanult ismeretekre 

támaszkodunk. Így a pediátria tematikus kurzusra való jelentkezés alapfeltétele az 
elvégzett K-Active alaptanfolyam. 

A tanfolyam anyagát a K-Active cég és a neves stuttgarti Olga Gyermekkórház közösen 
dolgozta ki. A tanfolyam célja a pediátria területéről olyan speciális felhelyezések 
megtanítása, amelyek a „gyakorlatból a gyakorlatba” elv alapján az ezen a területen dolgozó 
terapeuták számára elengedhetetlen. 

Ki oktat?  
Elke Butscher  - K-Active Europe GmbH 
Senior Instructor  
(További információ: www.k-active.com) 

http://www.k-active.com/


 
Elméleti rész 

 A K-Active filozófia rövid átismétlése és elmélyítése különös tekintettel a 
diagnosztikát és a terápiát alapul véve 

 Tensegrity, testolvasás és modern fasciakutatás 

 Gyermekspecifikus problémák elmélyítése 

 A pediátriában a diagnózis különlegességei, beleértve a funkcionális teszteket is 

 Színek tesztelése a gyerekeknél 

 a K-Active holisztikus testsémáinak bemutatása 
 
Gyakorlati rész 

Gyermekortopédia 

 Lúdtalp – Bokasüllyedés - Flatfoot (Pes planovalgus)  

 Dongaláb (Pes equinovarus) 

 Osgod Schlatter megbetegedés 

 Az alsó lábszár rotációs deformitásai  

 X-térd (Genu valgum)   

 Hiperexteniziós térd 

 Hiperlordozisos ágyék  

 Tartásgyengeség 

 Skoliosis 

 Arthrogryposis – végtag/ok és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei  

Általános gyermekgyógyászat 

 Reumás megbetegedések  

 Mukoviscidózis 

 Hegek és égések 
 

Neuro-gyermekgyógyászat: 

 Spinális izomartrophia  

 Generalizált hypotónia 

 Cerebrális parézis 
 
 
Mikor?  2019. június 15. (szombat)  9.00 – 18.00 óra 
  (még pontosítjuk, az instructor érkezésének függvényében) 
 
Hol? Szombathely/ Budapest – kialakítás alatt – a pontos címet később, a jelentkezőknek 
megírjuk. 
 



Részvételi díj:  39.990,- Ft 
Az ára tartalmazza az áfát, a tanfolyam díját és a gyakorláshoz felhasznált anyagot és a 
jegyzetet. 
 
Fizetés: átutalással 
 
Kreditpont: várhatóan10 pont 
 
A tanfolyamon résztvevőknek a helyszínen kedvezményes termékvásárlási lehetőséget 
biztosítunk.                                                                                                                        
 
Jelentkezéssel kapcsolatos információk: 

 A jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap (4. oldal) visszaküldésével - e-mailben 
vagy postán – érvényes. 

 A tanfolyamon 25 fő vehet részt. A jelentkezéseket a tanfolyam díjának beérkezési 
sorrendjében fogadjuk el. A jelentkezési lap és a tanfolyami díj, azaz 39.990,- Ft 
beérkezési határideje: 2019. április 10. Arról hogy jelentkezését elfogadtuk 2019. 
április 30-ig visszajelzünk Önnek. (Természetesen, ha kicsúszott a létszámkeretből, 
de a pénzt már átutalta számlaszámunkra, azt mi 10 munkanapon belül visszautaljuk 
az Ön számlájára!)  
Átutalási bankszámlaszám: K - Active Hungary Kft. Veszprém 
Budapest Bank RT. 10104820-63121060-00000003  

 
A lemondás feltételei: 

 A tanfolyamot csak írásban lehet lemondani, a tanfolyam első napját megelőző 10. 
munkanapig, melyet visszaigazolunk. A lemondás csak a visszaigazolással együtt 
érvényes. 

 A 10. munkanapon belül lemondott részvétel esetén a tanfolyam díjának 50%-át 
felszámítjuk. 

 
Kérem, erősítse meg már jelzett részvételi szándékát mielőbb. Ha tanfolyami keret betelt - a 
jelentkezések sorrendjében-, további jelentkezéseket nem tudunk elfogadni. Ha nem került 
be a tanfolyami keretbe, várakozó listára tudjuk tenni és visszamondás, ill. a jelentkezési 
feltételek nem teljesítése esetén, értesítjük Önt, hogy hol van hely, és melyik 
tanfolyamunkra jöhet. Ha bármilyen kérdése lenne, kérem, keressen minket a fenti 
elérhetőségeinken!  
 
 
 
Remélem, hogy a tanfolyamon találkozunk!  
Baráti üdvözlettel: 
 
 
Eich Mária 
Ügyvezető 

 


