
 

A Mozgás Öröméért 

Alapítvány a Giger MD 

Terápia magyarországi 

bevezetéséért 
 

 

Az Alapítványunkról 
 

   Köszönjük, hogy kezébe vette szórólapunkat! 

Alapítványunkat 2016-ban három ápolónő és 

négy beteg hívta életre a szolnoki MÁV Kórház 

Mozgásszervi Rehabilitációs osztályán. 

Szembesülve az egészségügy nehéz 

helyzetével, valamint az ágyhoz kötött betegek 

kiszolgáltatott szenvedésével alapítványunkat 

kettős céllal álmodtuk meg. Egyrészt az osztály 

felszereltségén szeretnénk javítani, másrészt 

szeretnénk elérni, hogy a világ 27 

országában alkalmazott Giger MD terápia 

hazánkban is bevezetésre kerüljön. 

 
 

A Giger MD Terápiáról 
 

   A Giger MD terápiás eszközt már 1984 óta 

alkalmazzák sikeresen különböző kórházakban, 

járóbeteg intézményekben és számos beteg saját 

otthonában is. Rendkívül hatékony különböző 

neurológiai kórképeknél, mint gyerekbénulásban 

szenvedő vagy nyitott hátgerinccel született gyerme-

kek , Parkinson-kór, Sclerosis Multiplex sújtott 

betegek, különböző bénulásokban  (STROKE, 

traumás koponyaagysérülés és gerincvelőkárosodás) 

szenvedők gyógyítása során. Ezen túlmenően 

jelentősen javíthatja mozgásszervi betegségekben, 

mint porckorongsérv, gerincferdülés, hát, térd és 

csípőfájdalom, valamint ízületi degenerációkban 

szenvedők életminőségét. 

   A terápia háton fekve, emelt végtagokkal, 

relaxált testhelyzetben folyik. Mind a négy végtag 

együtt mozog a kerékpározáshoz hasonló harmoni-

kus mozgással. A gravitáció kiiktatása terhelés 

nélküli mozgást biztosít, ami jelentősen növeli a 

páciens teljesítményét. 

 

 
  

A ritmikus, dinamikus, ezredmásodpercre 

összehangolt mozgás javítja az idegsejtek közötti 

kapcsolatokat, stimulálja a központi idegrendszer 

átszerveződését. Az eszköz sokféle beállításának 

köszönhetően végtelen számú gyakorlási mód 

létezik. Húsz perces tréning alatt 30.000 ízületi 

mozgás jön létre. A bénult végtagok a helyes 

helyzetben fixálhatók, ezáltal a mozgásba aktívan 

bevonhatóak. 

 
 

 

    

 A terápia számos pozitív hatást gyakorol a 

szervezetre. Javítja a beteg mozgását, erősíti az 

izomzatot, fejleszti az egyensúly érzékelést és a 

mozgáskoordinációt, oldja az izomgörcsöt, 
csökkenti a remegést. Javítja a szív és érrendszer 

működését, a légzést, a húgyhólyag és más belső 

szervek működését és az érzékelést. Fejleszti a 

 figyelmet, a gondolkodást, javítja az emlékezetet 

és a hangulatot, a betegnek teljesítményérzetet ad 

és segít leküzdeni a depressziót. Megelőzi a 

hosszú fekvés szövődményeinek, mint felfekvés, 

trombózis és tüdőgyulladás kialakulását.                             

 

 

„Sohasem tudhatod meg cselekedeteid 

eredményeit, de ha nem cselekszel eredményük 

sem lesz! Légy magad a változás, amit látni 

szeretnél a világban!” Gandhi 

 



 
 

A terápiás eszköz kiegészíthető biofeedback 

technológiával. A beteg a fölötte elhelyezett 

monitorról gyors visszacsatolást kap a végre-

hajtott mozdulatok helyességéről, a számító-

gép audiovizuális stimulációval pl:(fény és 

hang jelekkel, valamint filmmel)készteti a 

pácienst összehangolt mozgásra. 

 

 
 

A Giger MD Terápia technológiája 
 

A Giger MD terápiás eszköz 70X 185 cm 

nagyságú, teljesen csendes, elektronikusan 

állítható, ellenállása finoman adagolható. Nagy 

LED képernyője a számítógéphez csatlakozik. 

Svájci minőségi termék. A szoftver a mozgást 

grafikusan is megjeleníti, az adtok analizálhatók és 

későbbiekben összehasonlíthatók. 

 

 
 

A Giger MD terápia gyengéd és kíméletes, 

fájdalommentes és nincs ismert mellékhatása. Több 

mint  20 év fejlesztése a  mintegy 1. 000 000 fölötti 

elmentett terápiás egységnek köszönhetően. FDA 

által is jóváhagyott orvostechnikai eszköz. 

 

Hogyan segíthetek? 
 

„ Milyen pici a hópehely, de ha sok van belőle, azon 

sízni is lehet.” Böjte Csaba 

 

Többféle támogatási forma közül választhat: 

 

1, Adó 1% felajánlással 

 

   Az 1% azért egyedülálló támogatási forma, mert 

nem terheli meg a családi kasszát és Önnek csak egy 

szám beírását jelenti adóbevallás kitöltésekor. 

Adószám:18846089-1-16 

 

2, Közvetlen pénzadományozással 

 

   Alapítványunk örömmel vesz minden felajánlást, 

hiszen hálásak vagyunk minden forintért, amit 

beteg emberek gyógyítására fordíthatunk. 

Bankszámlánkat a CIB Bankban vezetjük. 

 

Bankszámlaszámunk: 

10700309-73255378-51100005 
 

Köszönjük, ha népszerűsíti Alapítványunkat 

barátai, ismerősei körében, mert ez is minden 

lépéssel közelebb visz bennünket célunk 

megvalósulásához. 

Betegeink nevében köszönjük önzetlen 

segítségét! 
 

Alapítványunk alapadatai: 
Alapító: Csesznik Tiborné Marcsi 

Munkatársak: Kovács Attiláné Imre Izméne, 

Tóth Krisztina, Székely Bertalan, Berta Julianna,  

Jakab Christian és Móra Erzsébet 

Székhely: 5000 Szolnok Ady Edre út 1 7/1 

Bírósági bejegyzési szám: Kny.60.020/2016/5. 

E-mail: info@mozgasoromeert.hu 

Tel:06/30/3326372 

http://www.mozgasoromeert.hu 

www.facebook.com/ A Mozgás Öröméért 

Alapítvány 

youtube: Giger MD Effect 

 

Alapítványunk tagjai önkéntesen tevékenykedő, 

elkötelezett, küzdő emberek, hogy minél több 

beteg embernek teljesüljön a mozgás iránti vágya 

és megerősödve, a lehető legkevesebb 

fájdalommal öröme teljen benne! 

http://www.mozgasoromeert.hu/
http://www.facebook.com/

