DÁVID
ADRIENN
gyógytornász

KAPCSOLAT:
+36 20 498 4386
info@egeszsegkozpont-buda.hu
www.egeszsegkozpont-buda.hu
facebook.com/
functionalfitegeszsegkozpont

2015-ben végeztem gyógytornászként a Debreceni Egyetemen.
Már egyetemi tanulmányaim során fontos volt, hogy a lehető
legalaposabb tudásra tegyek szert, így lettem demonstrátor a
külföldi hallgatók oktatásában, valamint tudományos diákköri
konferencián vettem részt. A tanulás számomra mindig élvezet volt,
ezért elvégeztem a Testnevelési Egyetemen a humánkineziológia
mesterképzést is, ami a fizikai teljesítmény, állóképesség,
terhelhetőség vizsgálatával foglalkozó speciális szakág.
Tapasztalataimat a törések, sérülések, valamint csípőés térdprotézis utáni rehabilitációban, a terhesség és
szülésfelkészítés területén, az inkontinentia kezelésében, a
gerincferdülés terápiájában, valamint a mozgásszervi panaszok
megelőzésében és kezelésében szereztem.
A bizalmi kapcsolat számomra fontos a pácienseimmel,
ezért nagy figyelemmel és türelemmel fordulok feléjük.
Szabadidőmben szívesen sportolok, és könyveket olvasok,
főleg lélektani témában, hiszen ez a terület is igen fontos a
gyógyulásban. Külföldi, angol nyelvet beszélő pácienseimet
is szívesen várom.

VÉGZETTSÉGEK:
Acu-Tape, Oriolus-Med (2017)
Modern Scoliosis terápia Schroth szerint, Viszen (2018)
Easyflossing, Balance (2018)
Evidence Based Medicine a medencefenék
fizioterápiájában, Kor-No ( 2019)
Mulligan manuálterápia (2021)
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I graduated in physiotherapy from the University of Debrecen in
2015. Even during my university studies I went to great lengths
to achieve a thorough knowledge in the field of physiotherapy. I
chose to take part in teaching foreign students as a demonstrator,
as well as participating in Scientific Students’ Associations. I got
my master’s degree in human
kinesiology at the University of Physical Education. Human
kinesiologists are special experts in measuring physical
achievement, stamina and building a rehabilitation plan in
accordance with the examination.
My experience is in rehabilitation of injuries of all kinds,
physiotherapy of total hip and knee replacement, pregnancy
and postpartum care, pelvic health physiotherapy, treating
scoliosis, preventing and treating musculoskeletal pain. I strive
to have a good relationship with my clients so I treat them with
great attention and patience. I like doing sports and reading
in my free time, especially books on psychology. I warmly
welcome my foreign, english speaking patients as well.

POSTGRADUATE COURSES:
Acu-Tape (2017)
Modern Scoliosis Therapy according to Schroth (2018)
Easyflossing (2018)
Evidence Based Medicine
in Pelvic Health Physiotherapy (2019)
Mulligan Manual Therapy Concept (2021)

