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A DSGM-SZAKGYÓGYTORNÁSZOK MAGATARTÁS ÉS ETIKAI KÓDEXE 

 

I. 

A Magatartási és Etikai Kódex célja és hatálya 

 

 

A DSGM-szakgyógytornászok Magatartási és Etikai Kódexe a módszer 40 éves fennállása 

alatt, Dévény Anna feltaláló, alapító és know-how tulajdonos iránymutatásával kialakult 

értékrend. Jelen magatartási és etikai kódex meghatározza a DSGM (Dévény Speciális 

mnauális technika – Gimasztika Módszer, 1993. évi szakjegyzet, know-how leírás) 

használatával kapcsolatosan elvárható magatartást.  

 

A magatartási és etikai kódex célja, hogy a DSGM-szakgyógytornászok a tevékenységük során 

a páciensek jogainak, érdekeinek és legfőképpen gyógyulásának előmozdítására irányuló 

törekvések mellett, következetesen érvényesítsék DSGM tisztaságának, gyógyításra irányuló 

elsődleges céljának megőrzését és erősítését. 

 

A Magatartási és Etikai Kódexben leírt magatartási szabályok, illetve ezek megsértése során 

alkalmazott eljárás és jogkövetkezmények hatálya kiterjed minden olyan DSGM-képzésen 

résztvevőre, illetve DSGM-szakgyógytornászra (a továbbiakban együttesen DSGM-

szakgyógytornász), aki az etikai szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadta el. 

 

 

II. 

Alapelvek 

 

A módszer tisztasága  

A DSGM-szakgyógytornász a DSGM-et nem keverheti a tevékenysége során más módszerrel. 

Ez azt jelenti, hogy egy páciens kezelése során a DSGM-mel egyidőben nem alkalmazhat 

egyéb mozgásterápiát. 

A DSGM szakgyógytornász hivatásának gyakorlása során a Dévény-módszert preferálja. 

Megőrzi annak tisztaságát, elkülönítve alkalmazza azt más módszerektől. 

 

 

Személyes adatok, magántitkok tiszteletben tartása 

A DSGM-szakgyógytornász a gyógykezelés során tudomására jutó valamennyi egészségügyi 

adatot és személyes adatot, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett 

gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adatot  
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az orvosi titokra vonatkozó rendelkezések szerint időbeli korlátozás nélkül titokban tartja és 

bizalmasan kezeli.  

 

Szakszerűség 

A DSGM-szakgyógytornász a kezeléseket a DSGM képzésen kapott instrukciók, a képzésen 

elhangzottak és bemutatottak szerint végzi. A kezelési idő 60 perc, melynek betartása a 

módszer hatékonyságának egyik biztosítéka. A 60 perces kezelési időtől a DSGM-

szakgyógytornász a következő esetekben térhet el:  

• szopási problémák  

• száj, arc kezelés 

• egyéb lokális, helyi kezelések 

• a gyermek, vagy felnőtt fizikális állapota  

 

 

Folyamatos fejlődés és fejlesztés  

A DSGM-szakgyógytornász folyamatosan képzi magát és a DSGM-mel kapcsolatos legújabb 

gyakorlati tapasztalatokat, híreket, információkat a Dévény Anna Alapítványtól kapott 

tájékoztatókból elsajátítja, és azokat gyakorlatban alkalmazza. 

 

 

III. 

Részletes magatartási szabályok 

 

A DSGM-szakgyógytornász a kezelési lapokat, páciense adatait naprakészen vezeti, a 

kezelésekről évente (minden év január 31. napjáig) anonim statisztikát készít a Dévény Anna 

Alapítvány részére, amelyet a Dévény Anna Alapítvány rendelkezésére bocsát. A DSGM-

szakgyógytornász a tevékenysége során az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú 

rendeletét (általános adatvédelmi rendelet), valamint az egészségügyi adatok kezelésére 

vonatkozó jogi kötelezettségeket betartja. 

 

A DSGM-szakgyógytornász a DSGM tevékenysége során és azzal összefüggésben a hatályos 

jogszabályokkal összhangban, az általános erkölcsi értékek szerint jár el. Tevékenységét úgy 

látja el és úgy alakítja, hogy magatartása minden helyzetben megfeleljen a társadalom által 

szokásosan és általában elfogadott erkölcsi értékeknek. Ennek érdekében a DSGM-

szakgyógytornász tevékenységét 

 

▪ a kölcsönös együttműködés szellemében, 

▪ jóhiszeműen és jó szándékkal, 

▪ tisztességesen, 

▪ lelkiismeretesen, 

▪ szakszerűen és gondosan, 

▪ képzésen elsajátított gyakorlat és ismertetett szokások szerint folytatja. 

 

Továbbá a DSGM-szakgyógytornász a Dévény Anna Alapítvány előírásai, útmutatásai mellett 

figyelemmel kíséri a nemzetközi és hazai irányelveket is. 
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A DSGM-szakgyógytornász  

 

▪ mindent megtesz annak érdekében, hogy a páciensei részére megfelelő színvonalú, tiszta, 

biztonságos és egészséges kezelési környezetet biztosítson, 

▪ törekszik a legmagasabb színvonalú kezelés nyújtására, 

▪ kétévente legalább egy alkalommal szakmai konzultáción vesz részt a Dévény Anna 

Alapítványnál, 

▪ csak szakmai konzultációt követően kezdi el ismételten használni a DSGM-t, ha egy éven 

keresztül azt nem használja, 

▪ törekszik a páciensekkel való tisztességes, udvarias és korrekt bánásmódra, 

▪ másik DSGM-szakgyógytornásszal a kölcsönös tisztelet és korrekt érdekegyeztetés elveit 

szem előtt tartva jár el, törekszik a kollegiális hangulat kialakítására, 

▪ a Dévény Anna Alapítvány munkáját azzal segíti, hogy a páciensei és az ismerősei 

figyelmét felhívja a Dévény Anna Alapítvány közérdekű tevékenységére, továbbá  

▪ saját belátása szerint közreműködik az időszakosan vagy állandóan megvalósuló, illetve a 

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával járó adománygyűjtésében. 

 

A DSGM-szakgyógytornász tudomásul veszi, hogy a Dévény Anna Alapítány szerint a 

módszer tisztaságát, céljait az alábbi tisztességtelen magatartási formák sértik és vállalja, hogy 

az alábbi magatartási formáktól tartózkodik: 

 

▪ a személyes vagy egészségügyi adatokra vonatkozó titoksértés, 

▪ a Dévény Anna Alapítvány hírnevének rontása, 

▪ a DSGM egy kezelésen belül történő vegyítése egyéb mozgásrehabilitációs módszerrel  

▪ a DSGM önkényes módosítása, részek kiragadása, 

▪ a páciensek megtévesztése, 

▪ a szakszerűtlen vagy pontatlan munkavégzés (kontárság), 

▪ a kezelések időtartamának indokolatlan lerövidítése, 

▪ a DSGM hasznosítása a kezelések végzésén kívül, ideértve különösen az oktatást. 

 

A DSGM-szakgyógytornász értesíti a Dévény Anna Alapítványt, ha tudomására jut, hogy 

 

▪ bármely DSGM-szakgyógytornász nem kizárólag a DSGM-protokoll szerint kezel,  

▪ valaki képesítés nélkül használja a DSGM-szakképesítést, a Dévény Anna Alapítványra 

utalást vagy a „Dévény” nevet, 

▪ bármely DSGM-szakgyógytornász anyagilag, vagy erkölcsileg visszaél a páciensek 

kiszolgáltatottságával, 

▪ etikai vétséget követhetett el bármely DSGM-szakgyógytornász. 

 

 

IV. 

DSGM hasznosítása, a DSGM védjegy használata 

 

A DSGM-szakgyógytornász a DSGM-et a kezelési tevékenysége során időbeli korlátozás 

nélkül használhatja Magyarország területén.  

 

 

A DSGM-szakgyógytornász a DSGM külföldön történő használatára vagy egyéb módon 

történő hasznosítására (ideértve különösen a harmadik személy részére történő bemutatását, a  
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módszer oktatását, a módszer külföldön történő alkalmazása, stb.) a Dévény Anna Alapítvány 

előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.  

 

DSGM-ről szóló tanulmányt, illetve egyéb művet a DSGM-szakgyógytornász kizárólag a 

Dévény Anna Alapítvány előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. 

 

Az 1993. évben 139562 lajstromszám alatt bejegyzett DSGM védjegy használatára a Dévény 

Anna Alapítvány, illetve a Dévény Anna Alapítvány által írásban felhatalmazott személy 

jogosult.  

 

 

V. 

Eljárási Szabályok 

 

Etikai vétséget követ el a DSGM-szakgyógytornász, ha a jelen Magatartási és Etikai Kódexben 

foglaltakat megsérti vagy súlyosan vét az általános együttműködési szabályok, emberi normák 

ellen.  

Etikai eljárás megindítására írásbeli bejelentés alapján vagy a Dévény Anna Alapítvány 

kezdeményezésére kerülhet sor. 

 

Az etikai vétségre vonatkozó bejelentést bárki megteheti, a bejelentést a Dévény Anna 

Alapítványhoz írásban nyújthatja be. 

 

Az etikai vétséget elkövetővel szemben a Dévény Anna Alapítvány eseti Etikai Bizottsága jár 

el. Az Etikai Bizottság tagjai: a Dévény Anna Alapítványban az alapítói jogokat gyakorló 

személy, a Dévény Anna Alapítvány kuratóriumának egy tagja és az oktatásvezető.  

 

Az Etikai Bizottság maga választja meg elnökét. Az Etikai Bizottság valamennyi tagja egy-egy 

szavazattal rendelkezik a panasz elbírálása során. Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha 

annak ülésén valamennyi tag részt vesz. Az Etikai Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza 

meg döntését.  

 

Az Etikai Bizottság elnöke az etikai vétségre vonatkozó bejelentés beérkezéstől számított 10 

(tíz) munkanapon belül megvizsgálja a bejelentést és további 5 (öt) munkanapon belül írásban 

ajánlott, tértivevényes levél útján tájékoztatja a panaszoltat a bejelentés tartalmáról, anélkül, 

hogy a bejelentő személy személyes adatai felfedné.  

 

A panaszolt a fenti értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül észrevételt 

tehet az etikai vétségre vonatkozó bejelentésre. Ha a panasztolt nem él az észrevételezési 

jogával e határidőn belül, akkor is értékeli a panaszt az Etikai Bizottság. 

 

Az Etikai Bizottság a panasz kézhezvételétől számított legkésőbb 30 (harminc) munkanapon 

belül értékeli és elbírálja a panaszt. A panasz elbírálásáról értesíti a panaszt benyújtó személyt 

és a panasztoltat. 

 

 

Jelen Magatartási és Etikai Kódex 2019. augusztus 12. napjától hatályos 


