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KÖSZÖNTŐ 

Kedves Kollégák/ Kolleginák! 

Köszöntjük Önöket a XXI.közös traumatológus orthopaed lábsebészeti és podiátriai 

workshoppal kiegészített  kongresszusunkon. Társaságunk, mint az EFAS tagja ez év 

áprilisában kapta azt a megtisztelő felkérést, hogy részt vegyen és helyszínt adjon az angol-

nyelvű 19. Basic Foot and Ankle Instructional kurzusnak, kiegészítve magyar előadókkal is. 

Tudományos ülésünkön ez évben először lesz műtéti gyakorlat is műcsontokon, az 

OrthoSolutions Ltd. támogatásával:” Előláb rekonstrukciós gyakorlati instrukciós kurzus és 

workshop”,  Dr. Czipri Mátyás lábsebész kollégánk szervezésében. 

 

A helyszínt adó Hotel Aquarellt eddigi jó tapasztalataink alapján  választottuk ismét, mert   

alkalmas hely arra, hogy a  el tudjunk merülni  a szakmai kérdésekben, információcserében, de 

ugyanakkor biztosítja a kikapcsolódás, a wellness lehetőségét is, ráadásul gyakorlatilag az 

ország közepén van,  így mindenki számára könnyű a megközelítése földön és levegőben 

egyaránt. 

 

A program főtémáit igyekeztünk úgy kialakítani, hogy tartalmazzon érdekességeket minden e 

terület iránt érdeklődő vagy azt művelő számára legyen az ortopéd, traumatológus, 

rehabilitációs szakember. Számos előadás foglalkozik szakterületünk újdonságaival vagy elért 

eredményeik bemutatásával. 

 

A szervező munka több mint egy éve tart, sok színvonalas előadást jelentettek be a kollégák, 

amelyek jelentős része bekerült a programba. Gondoltunk és lehetőséget biztosítottunk fiatal 

kollégáink számára bemutatkozásra, a workshop is elsősorban nekik szól, hiszen ők jövőnk 

zálogai, mert rájuk a gyorsan fejlődő és változó hazai egészségügyben és épülő nagy új 

kórházakban szüksége lesz a szakmának és a gyógyulni vágyó betegeinknek is. 

 

Összegezve, szerénytelenség nélkül kijelenthetjük társaságunk és a hazai lábsebészet felfelé 

ívelő pályán halad, köszönhetően a hazai és külföldön dolgozó kollégáinknak, 

munkatársainknak, gyógytornászoknak, podiátereknek. Köszönet illeti a szponzorokat, most 

kiemelten az angliai OrthoSolutions-nak, visszatérő támogatóknak és a New Instant 

kongresszus szervező cégnek, akik több, mint 15 éve szervezik kiválóan kongresszusainkat. 

 

Minden résztvevőnek hasznos ismeretszerzést kívánunk, de bízunk benne, hogy lesz idő a 

résztvevők és kísérőik számára a kellemes helyszín adta lehetőségeket kihasználva baráti 

beszélgetésekre, kikapcsolódásra is! 

 

Dr. Czipri Mátyás PhD 
az instrukciós műtéti 

kurzus szervező elnöke 

Prof. Dr. Nemes György 

az MPLT örökös alapító 

elnöke 

Prof. Dr. Szokoly Miklós 

az MPLT elnöke

 



XXI. MAGYAR PODIÁTRIAI ÉS LÁBSEBÉSZETI TUDOMÁNYOS ÜLÉS 
Cegléd, 2017. NOVEMBER 24-25. 

 

 
3 

 
 

XXI. MAGYAR PODIÁTRIAI ÉS LÁBSEBÉSZETI 
TUDOMÁNYOS ÜLÉS 

 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

IDŐPONT:   2017. november 24-25.  

 

HELYSZÍN:  Hotel Aquarell**** Cegléd 2700 Cegléd, Fürdő út 24.  

GPS koordináták: 

47.201304 / 19.736563 

N47° 12.07824 / E019° 44.19378 

N47° 12’ 4.694" / E19° 44’ 11.627" 

 

PARKOLÁS:  szálloda parkolójában, térítésmentesen 

 

REGISZTRÁCIÓ: a Hotel földszintjén, a Lobbyban, pénteken és pénteken 08.00.-tól 

  

AKKREDITÁCIÓ: Orvosoknak: SE-TK/2017.II/00170    24 pont 

  Szakdolgozóknak: SE-TK/2017.II/00170 12 pont 

    

 

 

 

SZERVEZŐIRODA:  

New Instant Szervezőiroda 

Cím:1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Tel.: 061/212-3014 , 0630/221-1513 Fax.: 061/225-0304 

Web: www.newinstant.hu, http://newinst.wixsite.com/mplt2017 

Email: newirendezveny@newinstant.hu 

Facebook: I LOVE Orvoskonferencia 

 

http://www.newinstant.hu/
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A TUDOMÁNYOS ÜLÉS IDŐTERVE 

 
 

NOVEMBER 24., PÉNTEK 

 

08.00 - 17.30  Regisztráció 

08.30 - 13.00  Előláb rekonstrukciós gyakorlati instruckiós kurzus és workshop 

12.45 - 13.45  Ebéd (Fakultatív)  

Szakmai kiállítás megtekintése  

14.00 -  Szállodai szobák elfoglalása 

14.00 - 14.10  A vándorgyűlés ünnepélyes megnyitója, üdvözlések  

14.10 - 15.50 A láb traumás elváltozásai, sérülései, törései, amputációk - szekció  

15.50 - 16.30  Kávészünet, Szakmai kiállítás megtekintése 

16.30 - 17.40  Helyreállító és plasztikai beavatkozások felnőtt és gyermekkorban, 

rehabilitáció és utókezelés lábsérülések után. - szekció  

17.40 - 18.00  Taggyűlés, Vezetőségi Ülés 

20.00 - 24.00  Fogadás  

 

 

NOVEMBER 25., SZOMBAT 

 

09.00 - 12.00  Regisztráció  

09.00 - 10.00  Varia - szekció  

10.00 - 10.30  Kávészünet, Szakmai kiállítás megtekintése 

   Szállodai szobák elhagyása 

10.30 - 12.00  Rendszerbetegségek lábelváltozásai, műtéti kezelés - szekció  

12.00 - 13.00  Ebéd (Fakultatív)  
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM 

 
 

2017. november 24. – PÉNTEK 
 

ELŐLÁB REKONSTRUKCIÓS GYAKORLATI INSTRUCKIÓS KURZUS ÉS 

WORKSHOP 

 

Előzetes regisztrációhoz kötött! 

 

Scarf osteotomia 

8:30-8:35 Indikáció 

8:35-8:45 Feltárás és műtéti technika 

8:45-9:30 Workshop (gyakorlás műcsonton) 

 

Metatarsus osteotomiák (Weil`s, BRT) 

9:30-9:35 Indikáció 

9:35-9:45 Feltárás és műtéti technika 

9:45-10:30 Workshop (gyakorlás műcsonton) 

 

10:30-11:00 KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓK FELKERESÉSE 

 

Hallux MTP ízületi arthrodesis 

11:00-11:05 Indikáció 

11:05-11:15 Feltárás és műtéti technika 

11:15-12:00 Workshop (gyakorlás műcsonton) 

 

Lapidus arthrodesis 

12:00-12:05 Indikáció 

12:05-12:15 Feltárás és műtéti technika 

12:15-13:00 Workshop (gyakorlás műcsonton) 
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XXI. MAGYAR PODIÁTRIAI ÉS LÁBSEBÉSZETI TUDOMÁNYOS ÜLÉS 
 
14.00 – 14. 10 Megnyitó 

 

Dr. Czipri Mátyás, instrukciós műtéti kurzus, szervező elnöke 

Prof. Dr. Nemes György, a Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság örökös elnöke 

Prof. Dr. Szokoly Miklós, a Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság elnöke, a Péterfy 

Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Főigazgatói Főtanácsadó 

 

14.10 – 15.50 A LÁB TRAUMÁS ELVÁLTOZÁSAI, SÉRÜLÉSEI, TÖRÉSEI, 

AMPUTÁCIÓK 

ÜLÉSELNÖKÖK:  PROF. DR. SZOKOLY MIKLÓS – DR. BODÓ KADOSA 

 

14.10 – 14.20 Gondolatok az IFFAS 2017-es kongresszusával kapcsolatban 

Pajor Sándor 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

14.20 – 14.30 A lábközép sérülésekről röviden – jelenlegi koncepció 

Bodó Kadosa 

Lincoln County Hospital, United Kingdom 

 

14.30 – 14.40 Chopart ízület sérülései és kezelésük. 

Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

14.40 – 14.50 Calcaneus törések fedett csavarozásának lényeges és újabb szempontjai 

Fröhlich Péter – Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

14.50 – 15.00 A joint depression típusú sarokcsont törések kezelési és műtéti algoritmusa. 

Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

15.00 – 15.10 Az alsó ugróízületet érintő törések kezelési stratégiája osztályunkon 

Kalóz Erika - Kassai Tamás - Varga Marcell - Kővári Tamás - Molitorisz 

Dániel - Gáti Nikolett - Tóth Luca - Papp Szilvia - Czene Dávid 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

15.10 – 15.35 Syme– egy elfelejtett amputáció – előnyök-hátrányok  

40 éve operált sérült és rövid film bemutatása. 

Nemes György 

Szentendre Kiemelt Rendelőintézet Trauma szakrendelés, Szentendre 
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15.35 – 15.50 Kérdések, válaszok 

  

15.50 – 16.30 KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓK FELKERESÉSE 

 

16.30 – 17.40 HELYREÁLLÍTÓ ÉS PLASZTIKAI BEAVATKOZÁSOK FELNŐTT ÉS 

GYERMEKKORBAN, REHABILITÁCIÓ ÉS UTÓKEZELÉS LÁBSÉRÜLÉSEK 

UTÁN. 

ÜLÉSELNÖKÖK:  DR. RODLER ENDRE – DR. BABAY MIKLÓS 

 

16.30 – 16.40 A Brandes és a Mayo-Gocht műtétek hatása a láb biomechanikájára. 

Revíziós lehetőségek 

Rodler Endre 

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest 

 

16.40 – 16.50 Rövid ujjakon végzett korrekciós osteotomia (BPOT) 

Babay Miklós 

A1 Medical Orvosi Rendelők- PediContour Lábsebészet 

 

16.50 – 17.00  Három lábujjsugarat érintő brachymetatarsia műtéti megoldása 

minidisztraktorral 

Samu Dénes, ifj. Noviczki Miklós, Szabó Attila, Farkas Csaba 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Jósa 

András Oktatókórház, Nyíregyháza 

 

17.00 – 17.10 Az ultrahang alkalmazásának lehetőségei a dongalábkezelése során 

Szabó Miklós Károly 

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

17.10 – 17.20 Tehermentesítés triple arthrodesis után 

Rácz Dénes1 - Varga Ferenc2 

1Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
2Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 

 

17.20 – 17.35 Kérdések, válaszok 

 

17.40 – 18.00 Taggyűlés, Vezetőségi Ülés 

 

20.00 – 24.00 Fogadás 
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2017. november 25. – SZOMBAT 

 

09.00 – 10.00  VARIA 

ÜLÉSELNÖKÖK: DR. RÁCZ DÉNES – DR. HALMAI VILMOS 

 

9.00 – 9.10  Képalkotó eljárások alkalmazása a laser kezelések dózistervezésében  

Mester Ádám 

Országos Feladatokat Ellátó Laser Labor, Péterfy Sándor utcai Kórház -

Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

9.10 – 9.20  A lábboltozat vizsgálata válogatott atlétáknál 

Kiss-Polauf Marianna - Tállay András - Halasi Tamás 

Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest 

 

9.20 – 9.30  Kombinált bokaízületi instabilitás lehetséges megoldása  

Pajor Sándor 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

9.40 – 9.50  Időskorúak egyensúly és erő vizsgálata, illetve egyensúly és erő fejlesztése, 

az elesési kockázat csökkentésének céljából" 

Rappensberger Csaba 

Consilior Kft. (Wellness-Trade), Göd 

 

9.50 – 10.00 Kérdések, válaszok 

 

10.00 – 10.30 KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓK FELKERESÉSE 

 

10.30 – 12.00 RENDSZERBETEGSÉGEK LÁBELVÁLTOZÁSAI, MŰTÉTI 

KEZELÉS. 

ÜLÉSELNÖKÖK: PROF. DR. NEMES GYÖRGY -  DR. PAJOR SÁNDOR 

 

10.30 – 10.50 A Charcot láb  

Szokoly Miklós 

Péterfy Sándor utcai Kórház -Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

10.50 – 11.10 Stratégiánk 200 Charcot láb kezelése kapcsán 

Mecseky László  

Diabétesz-láb Ambulancia, Kenézy Gyula Kórház  RI., DE Trauma Tanszék, 

Végtagsebészeti O. Debrecen, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., Dr. 

Kenessey Albert Kórház-RI. Balassagyarmat, Budapest Magánrendelés Medi-

Dhoro Kft. 
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11.10 – 11.20 Diabetológia – mit kell észrevennie egy belgyógyásznak? 

Kricsfalusy Mihály - Péntek Irén - Baranyai Ágnes - Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház -Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

11.20 – 11.30  A podiátria helye a diabéteszes végtagmentésben 

Szalkay-Szabó Anna Csilla – Borbély Bernadett 

Diabétesz-láb Ambulancia, Kenézy Gyula Kórház  RI., DE Trauma Tanszék, 

Végtagsebészeti O. Debrecen, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., Dr. 

Kenessey Albert Kórház-RI. Balassagyarmat, Budapest Magánrendelés Medi-

Dhoro Kft. 

 

11.30 – 11.45 Kérdések, válaszok 

 

11.45 – 12.00 A tudományos ülés zárása 

 

12.00 – 13.00 EBÉD 

 

 

Köszönjük részvételét, jövőre találkozunk:  

 

2018. március 10. – Budapest – 10 pont 

IX. A láb gyakori betegségei, mozgásszervi elváltozásai konferencia és work-shop 

 

2018. november 23 - 24.  
XXII. Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Tudományos Ülés 
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AMENNYIBEN KÉRDÉSÜK MERÜL FEL AZ ELŐADÁSOK KAPCSÁN, AZT 

FELTEHETIK AZ ELŐADÓNAK AZ ITT MEGTALÁLHATÓ EMAIL 

CÍMEKEN. 

 
 

Előadó neve E-mail címe 

Babay Miklós  babaym@t-online.hu  

Bodó Kadosa bokadi71@gmail.com 

Fröhlich Péter frohom41@gmail.com 

Czipri Mátyás  czipri@hotmail.com  

Geosits Péter drgeosits@gmail.com 

Kalóz Erika e.kaloz@gmail.com 

Kiss-Polauf Marianna drkisspolaufmarianna@gmail.com 

Kricsfalusy Mihály kricsim@gmail.com 

Mecseky László  mecsekyl@gmail.com 

Mester Ádám mester_ad@yahoo.com 

Nemes György drnemesga@t-online.hu 

Pajor Sándor pajors@gmail.com 

Rácz Dénes raczden@enternet.hu 

Rappensberger Csaba wellness-trade@t-online.hu 

Rodler Endre endre.rodler@gmail.com 

Samu Dénes somgeza1977@gmail.com 

Szalkay-Szabó Anna Csilla mecsekyl@gmail.com 

Szabó Miklós Károly dr.szabomikloskaroly@gmail.com 

Szokoly Miklós  szokoly@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mecsekyl@gmail.com
mailto:pajors@gmail.com
mailto:mecsekyl@gmail.com
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ABSZTRAKTOK 

Gondolatok az IFFAS 2017-es kongresszusával kapcsolatban 

Pajor Sándor  

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

Az előadás célja, hogy röviden ismertesse az IFFAS által három évente megrendezésre kerülő 

kongresszus főbb témáit, emellett bemutasson egy pár olyan aktuális témát, amely az érdeklődés 

középpontjában állt.   

 

A lábközép sérülésekről röviden – jelenlegi koncepció 

Bodó Kadosa 

Lincoln County Hospital, United Kingdom 

 

A rejtett labkozep serulesek irodalmi adatok szerint viszonylag gyakran, 20%-ban, nem kerulnek 

idoben felismeresre es ezaltal ellatasra. Ezen serulesek hosszutavu kimenetele sok esetben 

vegzodik tartos panaszokkal es tehet szuksegesse sebeszeti beavatkozast, kronikus es sulyos 

esetben akar izulet elmerevito mutetet. A jelen eloadas celja osszefoglalni a jelenlegi diagnosztikai 

es ellatasi trendeket a Szigetorszagban gyujtott tapasztalatok alapjan.  

 

Chopart ízület sérülései és kezelésük. 

Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A Chopart ízületet érintő törések a láb ritkább sérülései közé tartoznak. A naviculare, cuboid és 

calcaneus nyak kompressios töréseinek fel nem ismerése, nem megfelelő kezelése a láb lateralis és 

medialis oszlopának, hosszanti boltozatok deformálódásához és Chopart ízületi subluxatiohoz, 

terhelési panaszokhoz vezethetnek. Kezelésüknél leggyakrabban minimál invazív megoldásokkal, 

fedett tűzéssel találkozunk. Pár saját eset elemzésével szeretnénk ismertetni nézeteinket. 

 

Calcaneus törések fedett csavarozásának lényeges és újabb szempontjai 

Fröhlich Péter – Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A fedett csavarozás technikája elismerten elterjedt országunkban és főleg német nyelvterületen. A 

gyakorlatban a kollégák részleteiben más-más technikákat használnak. Beszéljünk hát ezekről is. 

Nyitott kérdések pl. CT vagy Broden felvétel, a beteg fektetése, gipszsín, kanülált csavar vagy 

malleolár csavar, kompressziós csavar vagy távolság tartó, akár disztrakciós is, haránt csavar vagy 

lemezke, repositiós, utókezelés. A válaszaim ezekre természetesen szubjektívek, inkább 

próbálkozások objektív értékelésre. 
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A joint depression típusú sarokcsont törések kezelési és műtéti algoritmusa. 

Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A joint depresion típusú sarokcsont törések az esetek nagy részében a láb jelentős statikai és 

funkcionális károsodásával jár. Operatív kezelése a mozgásszervi sebészet komplex, sok vitát 

kiváltó és kevesebb sikerélménnyel kecsegtető kérdései közé tartozik. 2015-17 között észlelt 

esetek áttekintése során felmerült, hogy a döntéshozás sok esetben individuális, a használt 

műtéttípus és technika a kezelő orvos megszokott gyakorlatától és tapasztaltságától függ, nehezen 

algoritmizálható, rendszerbe foglalható. Előadásommal a sikeresebb kezelés érdekében szeretném 

felvázolni, vitára bocsájtani az általunk használt kezelési és műtéttechnikai algoritmust. 

 

Az alsó ugróízületet érintő törések kezelési stratégiája osztályunkon 

Kalóz Erika - Kassai Tamás - Varga Marcell - Kővári Tamás - Molitorisz Dániel - Gáti Nikolett - 

Tóth Luca - Papp Szilvia - Czene Dávid 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A gyermekkori alsó ugróízületet érintő törések igen ritka elváltozások.  Jellemzően magasból esés, 

illetve ugrás következtében jönnek létre, nem ritka ezek mögött a szuicid szándék sem.  

2009-2017 között osztályunkon összesen 15 ilyen sérültet láttunk el. Ebből 14 alkalommal a 

calcaneus, 1 alkalommal a talus volt érintett.  A sérülés mechanizmusa Osztályunkon is zömmel 

magasból esés vagy ugrás volt, több esetben mindkét oldali alsó ugróízület érintetté vált, illetve a 

mechanizmusnak megfelelő társsérülésekkel szövődött. Ilyenek a medence-, gerinc-, koponya- és 

komplex alsó végtagi sérülések. A társsérülésektől, a törés típusától és a beteg, illetve a lágyrészek 

állapotától függően választottunk kezelés technikát.  Tűzést, csavaros rögzítést végeztünk részben 

fém-, részben felszívódó implantátumokkal. 1 alkalommal módszerváltás vált szükségessé, ekkor 

lemezes szintézis történt. A calcaneust, illetve talust érintő törések  a megfelelő utókezelés és 4-6 

hét tehermentesítés mellett jó eredménnyel gyógyultak, a beteg mobilitását és általános állapotát, 

valamint a kezelés eredményességét azonban jelentősen meghatározták a társsérülésekkel járó 

esetleges szövődmények. Utánkövetésük részben még ma is folyik rendszeres képalkotó kontroll 

vizsgálatok mellett.  

A megfelelő képalkotó vizsgálatok elvégzése után, jól megválasztott technikával és jó 

betegvezetéssel, illetve rehabilitációval ezeknél a töréseknél is jó eredményeket érhetünk el.    

 

Syme– egy elfelejtett amputáció – előnyök-hátrányok. 40 éve operált sérült és rövid film 

bemutatása. 

Nemes György 

Szentendre Kiemelt Rendelőintézet Trauma szakrendelés, Szentendre 

 

James Syme Edinburghban született sebész, először alkalmazta súlyos lábelvátozásoknál a később 

róla elnevezett amputációt a bokaízület felett. A vezető  indikáció a „carries” (csontszú) volt, ami  

valószínű tbc-és vagy osteomyelitis eredetű necrosis septikus folyamat volt a lábon.1841-1866 

között 98 ilyen műtétet végzett, 87 túlélte, 11-en meghaltak. A mai indikációk hasonlóak, 

kibővülve járásképtelenséget okozó (veleszületett) lábdeformitásokkal, trauma, tumor és diabetesz 

okozta súlyos kezelésre nem reagáló elváltozásokkal. Az előadó ismerteti az évek alatt többször   
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módosított  műtét lényegét. Előnyök a megszokott térd alatti amputációhoz képest: a járás jobban 

megközelíti a fiziológiást, a PTB protézis két helyen támaszkodik, a csonk végén és a patella inon. 

Vészhelyzetben vagy éjszaka toalettre protézis nélkül is ki tud menni, az ép testtudatot jobban 

fenntartja, beteg könnyebben elfogadja a láb elvesztését, nagyobb erőkarral mozgatható, 

reamputációra van hely magasabban a lábszáron. Hátrány: nehezebb műtéti technika, gondosabb 

indikáció. Érbetegségek esetén nem használható, a valószínű bőrnekrozis miatt, régebbi 

 protéziseknél a  bokaszerkezetnek kevés volt a hely, ezért  gyakoribb volt a protézis törés. A 

szerző két éves angliai tanulmányútján sajátította el ezt a műtétet és itthon 1975. szeptember 30–

án egy akkor 19 éves villamos gázolt fiatalemberen végzett j.o. Syme amputációt. Kapcsolatban 

maradt a sérülttel, aki azóta is PTB protézist használ, végig élte e protézisek fejlődését, mivel 

műszaki végzettségű, utóbbi időben a gyártó cégekkel is együttműködik a fejlesztésben.  

 

A szerző ezt követően még 7-8 ilyen műtétet végzett, utóbbi időben körleveles kutatást kezdett, de 

nagyon kevés válasz érkezett. Kiemelkedik  Csonka Csaba válasza,  három műtétet végzett trauma 

miatt,  egy 23 éves lányt  hosszabb ideig követett, aki teljes életet tudott élni ezzel a csonkkal. 

Valószínű azért végzik ezt a műtétet kevesen, mert a mérvadó amputációs szakemberek nem 

ajánlják, mert a műtét és a  protetizálás nehezebb a megszokottnál. Nem biztos, hogy az a jó 

szempont egy műtétnél, hogy mi könnyebb a protézist gyártóknak. A 3. kiadást elért Trauma 

könyvben említésre sem kerül, Operatív töréskezelés (1997), fél oldal, „Traumás esetben a műtét 

megkísérelhető, de a protetizálást gyakorlott szakemberre kell bízni. A térd alatti amputációs szint 

választandó bármely indikáció esetében.” 

 

Bemutatásra kerül  D.A., akinél e műtét történt  42 évvel ezelőtt. Jelenlegi legkorszerűbb 

protézisével is átalakítás nélküli autót vezet, fut, táncol. Közreműködésével egy protézis bemutató 

film is készült, ami bemutatásra kerül. 

 

A Brandes és a Mayo-Gocht műtétek hatása a láb biomechanikájára. Revíziós lehetőségek 

Rodler Endre 

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest 

 

Az ortopédiai műtétek egyik nagy klasszikusa a Brandes szerinti rezekciós arthroplasztika az 

évtizedek során több módosítást ért meg. A Mayo-Gocht technikával végzett műtéten átesett 

betegek ritkán, de még megfordulnak az ambulanciáinkon. Ezen műtétek lokálisan a fájdalmat jól 

enyhítik, de hatásuk a láb biomechanikájára nem kedvező, ezért revíziós beavatkozásra lehet 

szükség. Jó eredménnyel jár a stabilitást, terhelhetőséget visszaállító trikortikális csontblokkal 

végzet intrpozíciós arthorodesis. Az előadás ezt a kérdéskört járja körül. 

 

 Rövid ujjakon végzett korrekciós osteotomia (BPOT) 

Babay Miklós 

A1 Medical Orvosi Rendelők- PediContour Lábsebészet 

 

Bevezetés: Az előláb korrekciókat követően gyakori utólagos panaszt okoznak a rövid ujjakon 

fennmaradó-visszatérő deformítások. Leggyakrabban a II-es ujjakon tapasztaljuk a „makacs”, 

nehezen korrigálható deformitást. A bemutatandó BPOT a bázis/proximális phalanx csontos 

ízületi deformitását „hivatott” megfelelően korrigálni.    

 

Cél: A rövid ujjakon végzett, korrekciós bázis phalanx osteotomia (BPOT) és a rövid távú 

eredmények bemutatása.  
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Anyag és módszer: A BPOT-t megelőzően a rövid ujjakról minden esetben 45 fokos, félferde 

előláb felvételt készítettünk a bazis phalanx izületi szögének megítélése céljából. Minden esetben 

a szükséges korrekciót a műtét során, a műtéti területről nyert autológ, corticospongiusos 

csontékkel értük el. 2015. január 1 és 2017. január 1 között 48 rövid ujj BPOT végeztünk.  A 

műtétek során 41 összetett előláb korrekcióhoz kapcsolódóan, subcapitalis ostectomia 

kiegészítőjeként, 7 esetben önálló ujj deformitás korrekciójaként vagy önálló osteotomiaként 

végeztük el. Az eredmények vizsgálata során minden esetben a beültetett csontékek átépültek, 

elmozdulás nem történt. Az operált rövid ujjak ízületi szöge jelentősen javult, a paciensek a 

korrekcióval elégedettek voltak. 

 

Következtetés: A BPOT alkalmas a rövid ujjak megfelelő korrekciójára, főleg kiegészítve az 

eddigi oteo/ostectomiákat.   

 

Három lábujjsugarat érintő brachymetatarsia műtéti megoldása minidisztraktorral 

Samu Dénes - ifj. Noviczki Miklós - Szabó Attila - Farkas Csaba 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Jósa András 

Oktatókórház, Nyíregyháza 

Congenitalis, mindkét lábat érintő, három sugárra terjedő brachymetatarsia esete kapcsán 

foglakozunk ezzel a lábdeformitással. Ismertetjük a brachymetatarsiát és a lehetséges korrekciós 

megoldásokat. Bemutatjuk az általunk alkalmazott korrekciós műtétet, a műtéti lépéseket és az 

elért eredményeket. Ismertetjük a műtétek során fellépő nehézségeket, buktatókat. A III. és V. 

metatarsusra felhelyezett, kórházunkban korábban kifejlesztett minidisztraktorral végeztük a 

lábközépcsont nyújtását, mely során a callotasis elvét, a callus vándoroltatást alkalmaztuk. A IV. 

metatarsus hosszabbítását a lábközépcsont fejek egymáshoz tűzésével értük el, így nyújtva a 

három sugarat egyszerre. A 8 hetes elongatiós periódus után, csontgyógyulást követően az MTP 

ízületben kialakult subluxatio miatt MTP releaset és temporer desist végeztünk. A végtag 

tehermentesítésére speciális, egyedileg készített J-27/M orthesist használtunk. A folyamatot 

rendszeresen röntgenfelvételekkel kontrolláltuk, követtük. 

 

Az ultrahang alkalmazásának lehetőségei a dongalábkezelése során 

Szabó Miklós Károly 

Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

Az ultrahang, mint diagnosztikai és ellenőrző eszköz használatát a dongaláb konzervatív 

kezelésének elsajátítása során több közleményben már leírták. Ezzel a módszerrel több síkban, 

káros hatások nélkül ábrázolhatóak az ismert eltérések. Rutinszerű használata részben a technikai 

feltételek és a ép anatómiai struktúrák hiányzó normál értékei miatt nem terjedt el. A szerző 

bemutatja az egyik általa hasznosnak vélt technikát, melynek rutinszerű alkalmazása segíthet az 

Achillotomia indikációjának felállításában vagy elvetésében és feleslegessé teheti a rtg felvétel 

elvégzését. Kísérletet tesz a normál értékek meghatározására és bemutatja az azzal kapcsolatos 

nehézségeket 
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Tehermentesítés triple arthrodesis után 

Rácz Dénes
1
 - Varga Ferenc

2 

1
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 

2
Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest 

 

A subtalaris illetve triple arthrodesis régi jól bevált módszer a lábtő krónikus instabilitása, 

destrukcója által okozott fájdalmának és deformitás. 

 A postoperatív időszakban 3 hónap immobilizáció szükséges, amelyet hagyományosan 

giszrögzítéssel érünk el.  

Tekintettel a giszrögzítés nehézségére és kényelmetlenségére, a szerzők más megoldást kerestek.  

A J-27/M bokaorthesisben való mobilizáció lehetőségét ismertetik saját tapasztalataik alapján. 

 

Képalkotó eljárások alkalmazása a laser kezelések dózistervezésében  

Mester Ádám 

Országos Feladatokat Ellátó Laser Labor, Péterfy Sándor utcai Kórház -Rendelőintézet és Baleseti 

Központ, Budapest 

 

Laser biostimulációs kezeléseink eredményessége a helyes dózis meghatározástól függ. Számos 

közlemény olvasható eredménytelen laser kezelésről, melyekben a helytelen dózisok miatt volt 

látszólag eredménytelen a kezelés. Röntgen, ultrahang, MRI és CT vizsgálatok alkalmasak a fény 

fotonok gyors fogyásának pontos ismeretében arra, hogy a felszínre érkező és a célvolumenben 

biológiai hatást kiváltó foton intenzitás viszonya kellő pontossággal meghatározható legyen. A 

képalkotó diagnosztika alkalmas továbbá a laser kezelésre alkalmas betegség stádium 

meghatározására, továbbá a kezelési eredmények objektív lemérésére is. Segítséget nyújthat a nem 

kellően eredményes kezelések módosításának megtervezéséhez is.  

 

A lábboltozat vizsgálata válogatott atlétáknál 

Kiss-Polauf Marianna - Tállay András - Halasi Tamás 

Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest 

 

A 2017-es nyári atlétikai versenyszezonban összesen 61 18-30 év korosztályú válogatott atléta 

lábboltozatát vizsgálatuk meg. A vizsgálat során 2 kvantitatív módszert (NDT, MLAA) 

hasonlítottunk össze a hagyományos – szubjektív - szemrevételezési módszerrel. A vizsgálat célja 

az élsportoló atléták lábboltozati sajátosságainak vizsgálata és az ehhez szükséges megfelelő 

kvantitatív módszer kiválasztása volt. 

Kezdeti eredményeink számottevő különbséget mutatnak a Navicular Drop Test és a MLAA 

(Medial Longitudinal Arch Angle) mérések eredményei között.  

A mérési értékek alapján a normál, lesüllyedt valamint magas boltozatú sportolók eloszlása is 

különböző lett mindhárom módszer esetén. 

Az előadásunkban ezen eredményeinket prezentáljuk és kívánjuk megkonzultálni a tisztelt 

hallgatósággal.  
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Kombinált bokaízületi instabilitás lehetséges megoldása  

Pajor Sándor 

Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A külboka szalaginstabilitása syndesmosis instabilitással együtt ritkán előforduló kórállapot. 

Éppen ezért megoldása is számtalan kérdést vet fel. Az előadásban bemutatásra kerülő beteg több 

alkalommal esett át külboka stabilizáló műtéten, de instabilitása újra és újra recidivált. Az ellátás                  

lehetőségei így jelentősen beszűkültek, mégis sikerülhet-e végleges megoldást találni a kombinált 

instabilitás ezen ritka esetében?   

 

Időskorúak egyensúly és erő vizsgálata, illetve egyensúly és erő fejlesztése, az elesési 

kockázat csökkentésének céljából" 

Rappensberger Csaba 

Consilior Kft. (Wellness-Trade), Göd 

 

Szerző: Gerd Laxaback, Research Coordinator/Physiotherapist, Health Sciences Unit, Kokkola 

University Consortium Chydenius, University of Jyväskylä, FINLAND 

 

A Charcot láb  

Szokoly Miklós 

Péterfy Sándor utcai Kórház -Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A Szerző rendszeresen foglalkozik Charcot lábakkal, nemcsak diabetes kapcsán, hanem” 

idiopathiás” neuropathia talaján fellépő esetekkel is.  

A nagyszámú beteganyagából több esetbemutatást tart, de összefoglalja a témával kapcsolatos 

nemzetközi irodalmat is! 

A Charcot lábak száma az elkövetkezendő évtizedekben jelentős emelkedést mutat, hiszen 

jelenleg közel egymillió cukorbeteget kezelnek Magyarországon.  

A különböző neuropathiák között is emelkedik a Charcot lábas betegek száma. Sajnálatos módon 

az OEP továbbra is hezitál a tehermentesítő eszközök befogadásával kapcsolatban, megnehezítve 

ezzel a betegek korszerű kezelését. 

 

Stratégiánk 200 Charcot láb kezelése kapcsán 

Mecseky László  

Diabétesz-láb Ambulancia, Kenézy Gyula Kórház  RI., DE Trauma Tanszék, Végtagsebészeti O. 

Debrecen, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., Dr. Kenessey Albert Kórház-RI. 

Balassagyarmat, Budapest Magánrendelés Medi-Dhoro Kft. 

 

A Charcot lábbal egyre gyakrabban találkozunk, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy 

hamarabb gondolunk rá. A korábbi statisztikák 4%-os gyakoriságról szóltak. A diagnosztikában 

első vizsgálatként az MR lenne a szükséges, ez hazánkban szinte soha nem történik meg időben. 

Sajnos még a deformációk megjelenésekor se vagyunk a helyzet magaslatán, az röntgen lelet is 

gyakran rossz irányba terel. Ha minden diabéteszes beteg a neuropátia igazolása után azonnal 

korrekt védőcipő ellátásban részesülne, a talpi nyomástérkép (plantogramm) már akkor jelezné a 

statikai helyzet megváltozását, amikor még konzervatív módszerekkel sikert lehetne elérni. Ha a 

deformáció, a csont-ízületi destrukció előrehaladott, könnyen kialakulnak fekélyek, a diszlokált   
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csontok mintegy kiszúrják a bőrt, a folyamat steril gyulladásból kritikus szeptikus szövődménnyé 

változik. Talán ez a diabétesz lábra leselkedő legsúlyosabb veszély. A kezelési lépésekre 

nincsenek pontos nemzetközi ajánlások. Saját gyakorlatunkban a legfontosabbnak ítéljük első 

lépésként a beteg együttműködési készségének tisztázását. Ez azonban gyakran nem sikerül, lehet, 

hogy pszichológust kellene bevonni. A kezelés munícióit ugyanis csak megfelelő célszemélyre és 

megfelelő időben szabadna elpufogtatni, hogy azt siker koronázza. A tehermentesítés biztosan az 

első teendő, melyet a kompressziós kezelés követ, ha a beteg nem szeptikus. Ezután totálkontakt 

gipszet, vagy lábtehermentesítő ortézist kap a beteg a spontán artrodézis, ankylózis kialakulásáig. 

Ha műtétre van szükség, már előzőleg elkészíttetjük az Ortetika féle, egyelőre egyedi engedélyes 

lábtehermentesítő ortézist, hogy a műtéti eredményt meg lehessen őrizni. Sipoly-, tályogfeltárás, 

debridement, exostosis levésés, sequestrektomia, Kirschner dróttűzés, Achilles plasztika a 

leggyakoribb műtéti beavatkozásunk. A diagnosztikában gyakorlatunkban a 3D rekonstrukciós 

CT-t tartjuk a legfontosabbnak, mivel az MR még mindig nehezen hozzáférhető. Ez nemcsak a 

műtét megtervezésében fontos, de ennek alapján a beteggel, hozzátartozóival, illetve 

kezelőorvosaival is meg tudjuk értetni a problémát. A gyógyhajlam jó, ebben a műtéti hegek, vagy 

a gipszhasználat során óhatatlanul jelentkező felületes bőrléziók cink hialuronattal történő 

kezelése is fontos része a komplex kezelésnek. Gyakorlatunkban amputáció csak nem 

együttműködő betegnél fordul elő. 

 

Diabetológia – mit kell észrevennie egy belgyógyásznak? 

Kricsfalusy Mihály - Péntek Irén - Baranyai Ágnes - Geosits Péter 

Péterfy Sándor utcai Kórház -Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

Magyarországon a major alsóvégtagi amputációk túlnyomó többségét érbetegségek és diabetes 

szövődmények miatt végzik. A népességarányos számuk magasabb a nyugateurópai átlagnál, 

melynek számos okát ismerjük. Folyamatos küzdelem folyik a diabeteses lábbetegségek 

kezelésének szervezési és finanszírozási hiányosságainak javításáért is. 

Mi most egy olyan „emberi tényezőre” szeretnénk felhívni a figyelmet – sajnos több eset kapcsán, 

ami nem pénzfüggő, és talán az információk cseréjével javíthatnánk is a problémán. 

Intézetünkben foglalkozunk lábsebészettel is, de a profilunk alapjában véve nem a diabeteses láb 

kezelése, műtéti ellátása. 

Ettől függetlenül látunk el ilyen betegeket is, vagy mert egyéb okból, például valamilyen 

sérüléssel kerülnek hozzánk, vagy panaszukkal járva a különböző szakrendeléseket, hogy 

megoldást találjanak panaszaikra, hozzánk is eljutnak. 

Az elmúlt 2 évben négy olyan beteg jelentkezett ambulanciánkon, akiknek cukorbetegség mellett 

hirtelen láb „tünetei” jelentkeztek, fájdalommal, duzzanattal, illetve lábdeformitással. 

Mindegyikük jelentkezett a diabetes gondozó ambulancián, illetve osztályon, ahol a tünetek 

alapján – röntgen vagy egyéb képalkotó vizsgálat nélkül – a panaszok hátterében erisipelast 

véleményeztek, és bár lázuk nem volt, akár több hónapig is antibiotikumokat kaptak – az 

„eredménytelenség” miatt váltva azokat, míg végül hozzánk kerültek. Itt a röntgen azonnal 

tisztázta a láb csont-ízületi eltérését, Charcot láb kialakulását. Csak egy fiatal nőbeteg volt, akinél 

még nem omlott össze a lábstatika, az ő konzervatív kezelését, tehermentesítését azonnal 

megkezdtük, a többi beteg állapota már ebből a szempontból definitív volt. 

Lehetőséget kellene teremtenünk, hogy ennek, a tankönyvekben, és a diabetológiai 

szakirodalomban a fő szövődmények közt szereplő elváltozásnak a gyakorlati megjelenését, képét 
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 is bemutassuk, mert úgy tűnik, a belgyógyászatokon még a hirtelen megjelenő lábdeformitás, 

fájdalom alapján sem mindig jut a kollégák eszébe, hogy ez állhat a panaszok hátterében. Az idő, 

és a nem megfelelő kezelés viszont hatványozottan növeli az amputáció esélyét! 

 

A podiátria helye a diabéteszes végtagmentésben 

Szalkay-Szabó Anna Csilla – Borbély Bernadett 

Diabétesz-láb Ambulancia, Kenézy Gyula Kórház  RI., DE Trauma Tanszék, Végtagsebészeti O. 

Debrecen, Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., Dr. Kenessey Albert Kórház-RI. 

Balassagyarmat, Budapest Magánrendelés Medi-Dhoro Kft. 

 

A Charcot lábbal egyre gyakrabban találkozunk, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy 

hamarabb gondolunk rá. A korábbi statisztikák 4%-os gyakoriságról szóltak. A diagnosztikában 

első vizsgálatként az MR lenne a szükséges, ez hazánkban szinte soha nem történik meg időben. 

Sajnos még a deformációk megjelenésekor se vagyunk a helyzet magaslatán, az röntgen lelet is 

gyakran rossz irányba terel. Ha minden diabéteszes beteg a neuropátia igazolása után azonnal 

korrekt védőcipő ellátásban részesülne, a talpi nyomástérkép (plantogramm) már akkor jelezné a 

statikai helyzet megváltozását, amikor még konzervatív módszerekkel sikert lehetne elérni. Ha a 

deformáció, a csont-ízületi destrukció előrehaladott, könnyen kialakulnak fekélyek, a diszlokált 

csontok mintegy kiszúrják a bőrt, a folyamat steril gyulladásból kritikus szeptikus szövődménnyé 

változik. Talán ez a diabétesz lábra leselkedő legsúlyosabb veszély. A kezelési lépésekre 

nincsenek pontos nemzetközi ajánlások. Saját gyakorlatunkban a legfontosabbnak ítéljük első 

lépésként a beteg együttműködési készségének tisztázását. Ez azonban gyakran nem sikerül, lehet, 

hogy pszichológust kellene bevonni. A kezelés munícióit ugyanis csak megfelelő célszemélyre és 

megfelelő időben szabadna elpufogtatni, hogy azt siker koronázza. A tehermentesítés biztosan az 

első teendő, melyet a kompressziós kezelés követ, ha a beteg nem szeptikus. Ezután totálkontakt 

gipszet, vagy lábtehermentesítő ortézist kap a beteg a spontán artrodézis, ankylózis kialakulásáig. 

Ha műtétre van szükség, már előzőleg elkészíttetjük az Ortetika féle, egyelőre egyedi engedélyes 

lábtehermentesítő ortézist, hogy a műtéti eredményt meg lehessen őrizni. Sipoly-, tályogfeltárás, 

debridement, exostosis levésés, sequestrektomia, Kirschner dróttűzés, Achilles plasztika a 

leggyakoribb műtéti beavatkozásunk. A diagnosztikában gyakorlatunkban a 3D rekonstrukciós 

CT-t tartjuk a legfontosabbnak, mivel az MR még mindig nehezen hozzáférhető. Ez nemcsak a 

műtét megtervezésében fontos, de ennek alapján a beteggel, hozzátartozóival, illetve 

kezelőorvosaival is meg tudjuk értetni a problémát. A gyógyhajlam jó, ebben a műtéti hegek, vagy 

a gipszhasználat során óhatatlanul jelentkező felületes bőrléziók cink hialuronattal történő 

kezelése is fontos része a komplex kezelésnek. Gyakorlatunkban amputáció csak nem 

együttműködő betegnél fordul elő. 
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KIÁLLÍTÓINK, SZPONZORAINK 

PODIART KFT. 

ORTHO SOLUTION LTD. 

 

RICHTER GEDEON NYRT. 

SANATMETAL KFT. 

SERVIER HUNGÁRIA KFT. 

ALLEGRO KFT. 

BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI KFT. 

ANATOMIC FOOT KFT. 

BTL MAGYARORSZÁG KFT. 

CONSILIOR KFT. / WELLNESS-TRADE  

HARTMANN – RICO HUNGÁRIA KFT. 

MESOPHARMA KFT. 

MEDI HUNGARY KFT. 

ORTETIKA KFT. 

PREMED PHARMA KFT. 

B.BRAUN TRADING KFT. 

MEDIQ DIREKT KFT. 

KÖSZÖNET A KIÁLLÍTÓKNAK, TÁMOGATÓKNAK! 
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