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„Az Egészség és a Szépség szolgálatában” 
(Elektroterápia-Elektrokozmetika)

ARCKEZELÉS!

A továbbképzési program

időpontja: 2013. november 08. (péntek), 13 óra
helye: Magyar Honvédség Eü-i Központ (Honvédkórház) előadóterme, 1134 Budapest, Róbert 
K. krt. 44. (főbejárat a Papp Károly utcai oldalon)
szervezők: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ és a Fi.Sz.E.

                  

A  továbbképzés  célja: Az  arc  elváltozásainak  fizioterápiás  kezelési  lehetőségei  különböző
módszerekkel a szépség és/vagy egészség megőrzése vagy visszaszerzése céljából. Választ kapni arra a
kérdésre,  hogy  mettől-meddig  szép  vagy  egészséges  az  ember,  s  a  szépség  megtartásáért  folytatott
küzdelmünk mikor megy/mehet az egészség rovására.
A  programon  résztvevő  előadók,  résztvevők,  szervezők  lássák  és  hallják  a  különböző  fizioterápiás
eszközök és módszerek széles körű felhasználását, s még szélesebb körű használhatóságát.
Ugyanazon vagy legalábbis igen hasonló módszerrel, technikával végzett beavatkozás hányféle célból
jelenik  meg  a  gyakorlatban.  S  a  piacon  lévő  nagyon  széles  eszköztár  kínálatának  pedig,  csak  a
„pénztárca” tud határt szabni.

Mottó: Az elválaszthatatlan egészség és szépség!

Témakörök 

(lehet feszegetni a határokat! - mettől meddig szépség és mettől meddig egészség? Vannak egyáltalán
határok? Vagy csak beszélni lehet a határokról?) Számtalan megközelítés alapján lehet ezt/ezeket a
témakört/témaköröket boncolgatni:

• Arc és álarc!
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• Az  arc  anatómiájának  ismerete!  Működésének  befolyásolhatósága!  Kezelési  módszerek:
iontoforézis, UH, izomstimuláció, fénykezelések, kombináltkezelések stb...

• Mi az egészség és a szépség fogalma?
• Mit ill. kit tartunk egészségesnek és szépnek? Fizikai (testi), szellemi és mentális megközelítés.
• Mit (megnem) tehet/tesz az ember az egészségéért és a szépségéért?
• Mit tehet/tesz a szolgáltató a kliens egészségéért és szépségéért?
• Szolgálat és/vagy üzlet?
• A szolgáltatók igen széles módszer és eszköztára.
• Gyártók és forgalmazók készülékei.
• Az egészséget és a szépséget befolyásoló tényezők.
• Személyiségünk, mint hatótényező.
• Hit/tudomány!

Program

A program kezdete: 13 óra

A program első része:

• a résztvevők köszöntése / Prof. Dr. Sandra Sándor és Varga Ibolya /
• pulzáló mágneses térerőterápia a fittnes szolgálatában / Prof. Dr. Sandra Sándor reumat. és fiz.

szakorvos
• az öregedés / Dr. László Gábor, reumatológus, fizioter. szakorvos
• szép, ami ép! / Posta Imre, szakpszichológus
• az acne és a rosacea gyógyítása elektroterápiás biofeedbackel / Dr. Rákász Éva bőrgyógyász
• műszerezés az egészség és a szépség szolgálatában / Ackermann Zoltán, fejlesztő mérnök
• arckezelés felsőfokon! / Almási Barnabásné, fiz.szakassz., természetgyógyász

Kávészünet - 15 perc

A program második része:

• lágylézerterápia a bőrelváltozások esetén / Prof. Dr. Sandra Sándor 

• a jóga és egészség /arcszépítő jóga! / Gillich István, term. gyógy., jógaoktató 

• a bőrünk amiben élünk / Dr.Tóth Éva, bőrgyógyász 
• arckezelés mélyoszcillációs technológiával / Lénárt Miklósné, fiz.assz. és eü-i szakoktató 
• a  programozott  arcfiatalítás  tudománya  /  Györkös  Balázs,  ultratone  alkalmazás  specialista

(természetgyógyász) 
• táplálék kiegészítők az egészségért, szépségért / Dr. Mary Györgyné, term. gyógy., kineziológus 
• zárómondatok, útravalók / Papadimitropuloszné D. Piroska fiz.assz., eü-i szakoktató 
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(az előadások időtartama: 20 perc)

Minden előadás tartalmával  kapcsolatban felmerült  kérdésre választ kapnak a résztvevők.  A hosszas
beszélgetések ideje, csak az utolsó előadás végeztével.
A kezelésekkel kapcsolatos gyakorlati bemutatóknak pedig aktív részesei lehet bárki.
Az  előadások befejeztével  ki  lehet  próbálni,  meg lehet  „kóstolni”  az  új  vagy  más módszerrel,
technikával végzett kezeléseket.
Lehet ismerkedni a kiegészítő-, segéd-és egyéb eszközökkel.

Igazolólapok átvétele a program befejeztével, személyesen, a regisztrációs asztalnál.

Bízom abban, hogy minden résztvevő elégedett lesz a program tartalmával és színvonalával.  S visznek
haza magukkal valami újat,  valami mást az eddig ismert és alkalmazott  módszereken kívül.  S
kicsit szélesedik látókörük és befogadóbbá válnak másokkal szemben.  A más-más területen dolgozók
/fizioterápiás asszisztensek és kozmetikusok/ az egymástól tanultakat tudják hasznosítani a gyakorlatban,
s bátran alkalmazzák is azt, a kompetenciájuknak megfelelően.

Budapest, 2013. november 6.

A program főszervezője:
Papadimitropuloszné D.Piroska

tel.: 06 70 200 8606
email: elnok@fisze.hu


