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XIX. MAGYAR PODIÁTRIAI ÉS LÁBSEBÉSZETI 

VÁNDORGYŰLÉS 
 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉS IDEJE:  2015. november 27-28.  

 

HELYE:     Hotel Lövér***superior 9400 Sopron, Várisi út 4,  

GPS koordináták  Északi szélesség: 47°40' 1" LAT 

Keleti hosszúság: 16°34'37" LON 

  
PARKOLÁS:     szálloda parkolójában, térítésmentesen 

 

REGISZTRÁCIÓ:    a Hotel földszintjén, a Lobbyban, 

pénteken 09.30.-tól, szombaton 08.00.-tól 

  

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:  2015.11.27-én, pénteken 10.00.-12.15.  

Belvárosi séta és a Tűztorony felfedezése 

Gyülekező: 9.45.-10.00., Lobby 

 

2015.11.28-án, szombaton 7.30.- 8.00. 

Szombat reggeli futás 

Gyülekező: 7.15 – 7.30., Lobby 

 

2015.11.28-án, szombaton 10.00.-11.30.  

Barangolás a Lőverekben, séta 

Gyülekező: 9.45.-10.00., Lobby 

 

Szállóvendégek részére a wellness használata díjtalan. 

 

AKKREDITÁCIÓ:    Orvosoknak: SE-TK/2015.II/00276  32 pont 

Szakdolgozóknak: SE-TK/2015.II/00276  16 pont 

 

 

A VÁNDORGYŰLÉS ÁLLANDÓ SZERVEZŐIRODÁJA:  

New Instant Kft. 

Cím:1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

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

Web: www.newinstant.hu Email: newirendezveny@newinstant.hu 

Facebook: I LOVE Orvoskonferencia 

 

http://www.newinstant.hu/
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KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Résztvevők, Kollegák, Barátaink! 

Szeretettel üdvözöljük minden kedves vendégünket Sopronban. A Hűség városa, 

ahogy büszkén emlegetjük szűkebb pátriánkat, nem csupán evvel a 

szókapcsolattal írható le. Az utóbbi ezer év során önmagát megőrizni kívánó, de 

megújulásra képes, különböző vallások, nyelvek, kissé más kultúrák határán 

prosperáló polgári kultúra alakult ki itt. S ennek, hitünk és meggyőződésünk 

szerint folytatódni kell még sokáig. Ennek a hitvallásnak a jegyében örömmel és 

büszkén kívánunk házigazdája lenni a jelen podiátriai vándorgyűlésnek, mi, a 

Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának kollektívája. Aktuálisan 

Sopron, mint locus, nagyobb vonzerőt jelenthetett abban, hogy kongresszust 

rendezhetünk, de talán jelzése annak is, hogy jól együttműködni tudó 

balesetsebészek és ortopédek megfelelően oldjuk meg a ma már 70.000-es 

lélekszámú város és a 130.000-es régió ránk háruló ellátását, gyakran határon 

túlnyúlva is. A mindig fontolva haladó, a változásokra nem forradalmi hevülettel 

tekintő soproni polgárokhoz, köztük jó poncichter elődeinkhez hasonló 

attitűddel szeretnénk megőrizni az eddigi vándorgyűlések jó hangulatát, 

ritmusát, hagyományát, de az ország nyugati kapujában kötelességünk a 

változásokra, újdonságokra is figyelnünk. Emiatt kértük fel Czipri Mátyás 

doktort, hogy a szokásos programon túl egy didaktikus, az adott téma elit 

szakértőit felvonultató szimpóziumot szervezzen a felnőttkori laposláb 

témakörében. Külön köszönjük fáradozását és a brit, valamint osztrák szakértő 

kollegák áldozatos hozzájárulását. A mi feladatunk már csupán ezen 

megszerzett tudás magyar valóságba történő konvertálása lesz. 

Kívánjuk, hogy érezzék magukat jól itt a Lőverekben, tanuljunk egymástól, 

osszuk meg ötleteinket és gondolatainkat őszintén és bizalommal! 

Mindnyájunknak sikeres és örömteli vándorgyűlést kívánunk. 

 

 

 

 

Halmai Vilmos dr. 

a kongresszus elnöke 

Sztancs György dr. 

osztályvezető főorvos 
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A VÁNDORGYŰLÉS IDŐTERVE 

 
NOVEMBER 27., PÉNTEK  
 

09.30.- 18.00.  Regisztráció  

09.45.- 12.15.  Társasági Program 

12.00.- 13.15.  Ebéd (Fakultatív)  

SZAKMAI KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE  

13.30.- 14.00.  A vándorgyűlés ünnepélyes megnyitója, üdvözlések  

14.00.- 16.10. Előadások SZEKCIÓ 1. 

16.10.- 16.40. KÁVÉSZÜNET, SZAKMAI KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE  

16.40.- 18.15.  Előadások SZEKCIÓ 2. 

20.00.- 24.00.  Közös vacsora  

 

NOVEMBER 28., SZOMBAT  
 

08.00.- 18.00.  Regisztráció  

09.00.- 10.45.  Előadások SZEKCIÓ 3. 

10.45.- 11.10.  KÁVÉSZÜNET, SZAKMAI KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE  

11.10.- 12.10.  Előadások SZEKCIÓ 4. 

12.10.- 12.20. Tesztírás 

12.20.- 12.30.  A vándorgyűlés zárása 

12.30.- 13.45.  Ebéd (Fakultatív) 

 

14.00. – 18.00. SYMPOSIUM ON ADULT FLATFOOT DEFORMITY 

14.00. – 15.40. Előadások SZEKCIÓ 5. 

15.40. – 16.00. KÁVÉSZÜNET, SZAKMAI KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE 

16.00. – 18.00. Előadások SZEKCIÓ 6. 

19.00. – 23.30. Vacsora és borkóstoló (Fakultatív) 
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RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM 
 

FŐVÉDNÖK: DR. MOLNÁR ÁGNES ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ,  

A PARLAMENT NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA 

 

2015. NOVEMBER 27. PÉNTEK  
 

13:30-14:00 MEGNYITÓ 

Dr. Simon István, Sopron MJV alpolgármestere  

Dr. Korányi László, Soproni Gyógyközpont mb. főigazgatója 

Dr. Halmai Vilmos Ph.D., Soproni Gyógyközpont Traumatológia, a vándorgyűlés elnöke 

Dr. Sztancs György, Soproni Gyógyközpont Traumatológia, osztályvezető főorvosa 

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

Dr. Szokoly Miklós Ph.D., a Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság elnöke, a 

Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ Orvos Igazgatója  

 

14:00-16:10 SZEKCIÓ 1.   

ÜLÉSELNÖKÖK: DR. HALMAI VILMOS – PROF. DR. NEMES GYÖRGY 

 

14:00–14:25 Lábelváltozások: képalkotó diagnosztika (Referátum) 

Mester Ádám 

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest 

 

14:25–14:40 Boka szalagsérülések vizsgálata nagyfrekvenciás ultrahanggal 

Varga Marcell  

Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

14:40–14:55 Állva vagy fekve?, avagy végtag terhelési különbségek differenciál 

diagnózisa 

Gajdos Gábor 

Arthro Komplex Gyógyközpont, Budapest 

 

14:55–15:10 Morton-neuroma ellátásával szerzett tapasztalatok 

Babay Miklós 

Orgamed Kft -A1  Medical rendelő, Budapest 

 

15:10–15:25 A Morton-neuroma problematikája 

Hetthéssy Judit Réka - Csercsik Rita - Mády Ferenc  

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest 

 

15:25–15:40 Medial felől végzett lateral release 

Halmai Vilmos 

Soproni Gyógyközpont Traumatológia Sopron 
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15:40–15:55 A napi gyakorlat és az ajánlások összhangja a krónikus vénás betegek  

  ellátásában  

Kerezsi Máté 

Servier Hungária Kft. 

 

15:55–16:10 Megbeszélés 

 

16:10–16:40 KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓK MEGTEKINTÉSE 
 

16:40 – 18:15 SZEKCIÓ 2.    
ÜLÉSELNÖKÖK: DR. SZOKOLY MIKLÓS – DR. MECSEKY LÁSZLÓ 

 

16:40–16:55 A diabéteszes láb helyzete a Magyar Diabétesz Társaságban.  

Az MDT Láb Munkacsoportjának megalakulásáról. 

Kajetán Miklós 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Diabéteszes Láb Ambulancia, Budapest 

 

16:55–17:10 Diabetes láb kezelésének infektológiai vonatkozásai 

Kovács Ákos  

DRC Kft., Balatonfüred 

 

17:10–17:25 Az előlábra ható erők semlegesítése segédeszközzel neuropátiás láb esetén 

Mező Róbert 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Központi Rehabilitációs Osztály,

 Csepeli Weiss Manfréd Telephely, Budapest 

 

17:25–17:30 Miért van szükség a sulodexidre? 

Páczi István 

Unicorp Biotech Kft., Budapest 

 

17:30–17:45 Diabéteszes talpi sebek kezelése gyakorlatunkban  

Mecseky László
1
 - Dolhai Katalin

2
 - Ioannou Ioannis

2
 - Tóth Csaba Zsigmond

2
  

Medi-Dhoro Kft., Diabétesz-Láb Ambulancia Balassagyarmat, Budapest, Debrecen, 

Miskolc
1
  

Kenézy Gyula Kórház Végtagsebészeti Osztály, Debrecen
2 

 

17:4–18:00  A lábsebek kezelésének újabb lehetőségei 

Szokoly Miklós 

Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

18:00–18:15 Megbeszélés 

 

20:00–24:00 Közös vacsora 
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2015. NOVEMBER 28. SZOMBAT 
 

9:00-10:40 SZEKCIÓ 3.   

ÜLÉSELNÖKÖK: DR. BODÓ KADOSA – DR. RODLER ENDRE 

 

9:00–9:25 Harmadik generációs skandináv bokaprotézis hosszú távú után-

követése és komplikációi (Referátum) 

Bodó Kadosa - Mike Karski - Tim Clough 

Wrightington Hospital, Nagy Britannia 

 

9:25–9:40 Calcaneus osteotomiák szerepe, műtéti kivitelezés 

Rodler Endre 

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest 

 

9:40–9:55 Arthroscopos subtalaris arthrodesis három portálos technikával 

Koós Zoltán 

Balassa János Megyei Kórház Ortopédia Osztály, Szekszárd 

 

9:55–10:10  A neuropathia diabetica diagnosztikája és gyógyszeres terápiája 

Hermányi Zsolt 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest 

 

10:10–10:35 Efficacy of Microcyn® Technology during Skin Disorders Treatment 

Frans Maes 

A Care Kft. 

 
10: 35–10:45 Megbeszélés 

 
10:45–11:10 KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓK MEGTEKINTÉSE 

 

11:10 – 12:30 SZEKCIÓ 4.   

ÜLÉSELNÖKÖK: DR. VARGA MARCELL – DR. BABAY MIKLÓS 

11:10–11:25  Calcificalo Insertionalis Achilles Tendinopathia műtéti megoldása Zadek  

calcaneus osteotomiával 

 Laky András1 - Czipri Mátyás2 - Szabó István3 

 Keszthelyi Kórház, Nagyatádi Kórház1 

 Princess Elizabeth Orthopaedic Centre, Royal Devon and Exeter Hospital, Exeter, UK2 

 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Ortopédia Osztály, Kaposvár3 

 

11:25–11:40  Hogy egy nyelvet beszéljünk - a dongaláb betegspecifikus osztályozása 

 Szabó Miklós Károly 

 Heim Pál Gyermekkórház, Ortopédia, Budapest 
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11:40–11:55  Lapos láb műtét utáni fizioterápiája 

 Boda Tamás - Gera László - Haga Ágnes - Fetter Tamás 

 Bács-Kiskun- Megyei Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét 

 

11:55–12:10  A Ponseti-technika utánkövetéses eredményei Magyarországon 

Szabó Miklós Károly 

Heim Pál Gyermekkórház, Ortopédia, Budapest 

 

12:10–12:20  Tesztírás 

 

12:20–12:30  A vándorgyűlés zárása 

 

14:00 – 18:00 SYMPOSIUM ON ADULT FLATFOOT DEFORMITY 

Mr Matyas Czipri (Exeter, UK)  

Mr Stephen Parsons (Truro, UK)  

Dr Reinhard Schuh (Vienna, Austria) 

Mr Nicholas Talbot (Exeter, UK)  

Dr Hans Jörg Trnka (Vienna, Austria) 

 

14:00 – 14:10 Overview          M Czipri 

14:10 – 14:20 Etiology and pathomechanics       S Parsons 

14:20 – 14:40 Clinical presentation, clinical assesment and classification  S Parsons 

14:40 – 14:50 Diagnostic imaging         R Schuh 

14:50 – 15:00 Conservative management       R Schuh 

15:00 – 15:20 Questions and discussion   

15:20 – 15:40  Quiz 

15:40 – 16:00 Coffee break 

16:00 – 16:20  Surgical indications and decision making     HJ Trnka 

16:20 – 16:40 Tendon transfers and osteotomies      HJ Trnka 

16:40 – 17:00  Arthrodesis          N Talbot 

17:00 – 17:10 Tips, tricks and pitfalls        S Parsons 

17:10 – 17:30 Questions and discussion 

17:30 – 18:00 Interactive case presentations 

18:00    Closure 

 

19:00 – 23:30 Vacsora és borkóstoló (Fakultatív) 

 

Köszönjük részvételét, jövőre találkozunk:  
 
2016. március 5. – Budapest – 16 pont 
VII. A láb gyakori betegségei, mozgásszervi elváltozásai konferencia és work-shop 
 
2016. november 24- 25- 26.  
XX. Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Jubileumi Vándorgyűlés 
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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  

Boda Tamás geral@kmk.hu 

Bodó Kadosa bokadi71@gmail.com 

Czipri Mátyás  czipri@hotmail.com  

Frans Maes info@acare.hu 

Gajdos Gábor arthro@gyogykozpont.hu 

Halmai Vilmos kallerv@hotmail.com 

Hetthéssy Judit Réka drhjr612@gmail.com 

Kajetán Miklós miklos.kajetan@ar.hu 

Kerezsi Máté  

Koós Zoltán kooszo@hotmail.com 

Kovács Ákos kovacsakos1@yahoo.com 

Laky András lakybandi@gmail.com 

Mecseky László  mecsekyl@gmail.com 

Mester Ákos mester_ad@yahoo.com 

Mező Róbert rmezo@lbt.hu 

Páczi István istvan.paczi@unicorp.hu 

Rodler Endre endre.rodler@gmail.com 

Szabó Miklós Károly dr.szabomikloskaroly@gmail.com 

Szokoly Miklós  szokoly@gmail.com 

Varga Marcell vmarcellus@freemail.hu 
 

 

 

 

mailto:mecsekyl@gmail.com
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ABSZTRAKTOK 

 

Lábelváltozások: képalkotó diagnosztika (Referátum) 

Mester Ádám 

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest 

 

Boka szalagsérülések vizsgálata nagyfrekvenciás ultrahanggal 

Varga Marcell  

Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

Bevezetés: A magas felbontású (high resolution) ultrahang vizsgálat a mozgásszervi 

diagnosztika relatív új, dinamikusan fejlődő ága. A nagyfrekvenciás fejek használatával a 

felületesen fekvő struktúrák egyre részletgazdagabban jeleníthetőek meg, a korábban csak 

feltételezett patológiás folyamatok objektíven leképezhetőek. Előadásunkban az ultrahang 

boka körüli szalagok kórképeinek diagnosztikájában szerzett eddigi tapasztalatainkról 

szeretnénk beszámolni.  

Anyag és módszer: Vizsgálatainkat Zonare ZS típusú nagyfelbontású készülékkel, L 14es 

illetve L20 as Mhz frekvenciájú linealis fejekkel végeztük. 30 (egy héten belüli) és 

20krónikus (3 hónapon túli) külboka szalag sérült beteget vizsgáltunk, akiknél a 

hagyományos röntgen képalkotás csonteltérést nem igazolt. A betegek életkora 10- 16 év 

volt. Az ultrahang által nyert képeket a klinikummal illetve az egyéb képalkotók 

eredményeivel vetettük össze. A vizsgálatokat ortopéd traumatológus szakvizsgával 

rendelkező személy végezte. A képeket az ellenoldallal összehasonlítva értékeltük. Az észlelt 

patológiás eltérések az ultrahangos képen az alábbiak szerint voltak csoportosíthatóak: 1. A 

szalag illetve a környező kötőszövetes terület megvastagodása (krónikus folyamatok) 2. A 

szalag izotrópiájának, homogén struktúrájának megszűnése (szakadás) 3. nagy echogenitású 

eltérések a szalag vetületében (apcsontos abruptum illetve meszesedés), 4. echoszegény 

területek (ödéma) jelenléte, 5fokozott vascularisatio jelenléte, 6 Dinamikus vizsgálattal 

(szupinatiós stressz) észlelt kóros nyithatóság(krónikus külboka szalag insuffitientia)  

Eredmények: Az akut esetek közül 23, a krónikus sérülteknél 11 esetben találtunk 

ultrahanggal objektíven vizualizálható eltérést Az ultrahangon észlelt patológiás 

szalagszerkezet jelenléte kifejezett összefüggést mutatott a betegek klinikai panaszaival. 

Következtetés: A nagyfelbontású ultrahang vizsgálatok kiváló segítséget jelentenek az akut és 

krónikus külboka szalagsérülések finomabb differenciáldiagnosztikájában. A módszer 

egyszerű, gyors, megfelelő készülék megléte esetén olcsó, korlátlanul ismételhető. Nemcsak 

a terápiás terv további meghatározásában ( brace, gipsz, kineziotape, műtéti kezelés), hanem 

az alkalmazott terápia objektív nyomon követésében (proprioceptív tréning)is értékes 

kiegészítő. 
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Állva vagy fekve?, avagy végtag terhelési különbségek differenciál diagnózisa 

Gajdos Gábor 

Arthro Komplex Gyógyközpont, Budapest 

 

A napi rutin során rendszeresen végzünk podoscopos talpvizsgálatot, ahol gyakran látunk 

aszimmetrikus végtagterhelést. Mivel a vizsgálat alapján egyedi talpbetét készíthető, fontos a 

terhelés különbség okának differenciál diagnózisa, annak megállapítására szimmetrikus vagy 

aszimmetrikus magasságú betétre van- 

e szükség.  A döntéshez legfőbb eszközünk az álló helyzetben készült medence 

röntgenfelvétel. Ennek jelentőségére kívánjuk előadásunkban felhívni a figyelmet. 

 

Morton-neuroma ellátásával szerzett tapasztalatok 

Babay Miklós 

Orgamed Kft - A1 Medical rendelő, Budapest 

 

Az előadásban bemutatásra kerül a szerző által végzett diagnosztikai, terápiás és ellátási 

protokoll. Valamint beszámol az elmúlt 5 évben ellátott esetek ellátásáról.  

 

A Morton-neuroma problematikája 

Hetthéssy Judit Réka - Csercsik Rita - Mády Ferenc  

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest 

 

Thomas George Morton ortopédsebész leírásához  köthetően közismerté vált Morton 

neuroma felismerése, kivizsgálása, ellátási stratégiája gyakran okozhat fejtörést a 

klinikusnak. Klasszikusan leírt tünettana a III-as, IV-es lábujj közötti terület terhelés illetve 

járás közben kialakuló éles, hasító fájdalma, melyet a láb oldalirányú összenyomásával, 

valamint a “Mulder’s click” manőverrel provokálhatunk. Ugyanezen a területen jelentkezhet 

zsibbadás, érzéskiesés is. Differenciáldiagnosztikai szempontból a metatarsalgia, 

intermetatarsalis ganglionok, stressztörések, krónikus synovitis eseteitől kell elkülöníteni. 

Kivizsgálás tekintetében a klinikai tünetek, fizikális vizsgálat, ultrahang és MRI vizsgálat 

súlya mind Klinikánk betegei körében végzett vizsgálatunk, mind a nemzetközi irodalom 

tükrében ellentmondásos. 10 éves időszak Morton neuroma diagnózisával operált betegeinél 

retorspektív vizsgálat keretein belül elemeztük a klinikai tünetek, a fizikális vizsgálat, 

ultrahang és MRI vizsgálat eredményei összefüggését a szövettani vizsgálat eredményével. A 

műtét sikerességét a feltárás során látott műtéti kép, a szövettani eredmény pozitivitása, 

illetve a betegelégedettségi kérdőívek és score-ok alapján vizsgáltuk. Előadásunkban ennek a 

nehezen objektivizálható, sokfelől megközelíthető betegség kivizsgálásának, műtéti 

indikációja felállításának területén szerzett tapasztalatainkat elemezzük, és vetjük össze a 

nemzetközi irodalomban leírt stratégiákkal és eredményekkel.      
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Medial felől végzett lateral release 

Halmai Vilmos 

Soproni Gyógyközpont Traumatológia, Sopron 

 

Bevezetés: Az öregujj alapízület lateralis lágyrész felszabadítása (LR) a hallux valgus sebészi 

ellátásának integráns része. Alapvetően hozzájárul a lágyrészegyensúly kialakításához, ami 

elengedhetetlen a jó és tartós klinikai eredmények eléréséhez. A LR több különböző 

feltárásból végezhető, ezek közül az osteotomia (OT) réséből végzett medialis feltárás 

hazánkban még kevésbé elterjedt. Az előadás célja az OT résből medialis feltárásból végzett 

LR módszerének ismertetése, az eddigi tapasztalatok megosztása. 

 

Módszer: A nem külön dorsalis metszésből végzett LR az I. lábközépcsont medialis 

feltárásából is elvégezhető. Vagy a fej felett dorsalis lebeny alatt lehet megközelíteni a 

kontrakt lateralis struktúrákat, mint az adduktorokat, a lateralis tokot és a metatarso-

sesamoidalis szalagot, vagy transzartikulárisan az izületi résből, inkább alulról kerülve meg a 

fejet. A LR komplettálható az osteotomia tágra nyitott réséből  is. A különféle distalis és 

diaphysis osteotomiák szinte mindegyike mellett adott a lehetőség a LR OT résen keresztül 

történő elvégzéséhez. 

 

Eredmények: Az utóbbi két évben beteganyagunkban egyre nagyobb számban végezzük az 

OT résen át kivitelezett LR-t. A tanulási fázison túl nagy biztonsággal és eredményesen 

végezhető a beavatkozás. A zavaró dorsalis heg hiánya, az előláb duzzanatok számának 

csökkenése, kielégítőbb radiológiai sesamcsont illeszkedés a szerző benyomása az eddigi 

gyakorlat alapján.  

 

Tárgyalás: A LR az első lábközépcsont OT közös medialis metszéséből történő elvégzése 

több módon végezhető, a szerző ezek közül az OT résen keresztül végzett LR-t ajánlja új 

lehetőségként. A korai klinikai megfigyelés gyorsabb rehabilitációra és kevesebb perioperatív 

és posztoperatív panasz előfordulására utalt. A szerző megérzése szerint a medialis feltárások 

közül az OT résen keresztül végzett LR jobb és biztosabb lágyrészkezelést tesz lehetővé, a 

lateralis felszabadítandó struktúrák jobban elérhetők, még a transzartikularis megközelítéshez 

képest is. Speciális műszerezettséget nem igényel, tanulási fázis 5-10 műtétben határozható 

meg. 

 

A napi gyakorlat és az ajánlások összhangja a krónikus vénás betegek ellátásában  

Kerezsi Máté 

Servier Hungária Kft. 

 

Korai felismerés fontossága - mit tehetünk a betegekért és mit tesznek a betegek magukért? A 

napi gyakorlat és az ajánlások összhangja a krónikus vénás betegek ellátásában;  



XIX. MAGYAR PODIÁTRIAI ÉS LÁBSEBÉSZETI VÁNDORGYŰLÉS 
Sopron, 2015. NOVEMBER 27-28. 

 

 
13 

 

 

a Detralex helye a vénás panaszok csökkentésében és szövődmények megelőzésében, a 2014-

es nemzetközi ajánlások tükrében 

 

A diabéteszes láb helyzete a Magyar Diabétesz Társaságban.   

Az MDT Láb Munkacsoportjának megalakulásáról. 

Kajetán Miklós 

Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Diabéteszes Láb Ambulancia, 

Budapest 

 

Diabetes láb kezelésének infektológiai vonatkozásai 

Kovács Ákos  

DRC Kft., Balatonfüred 

 

Az előlábra ható erők semlegesítése segédeszközzel neuropátiás láb esetén 

Mező Róbert 

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Központi Rehabilitációs Osztály, Csepeli 

Weiss Manfréd Telephely, Budapest 

 

A neuropátiás láb leggyakoribb szövődménye az előláb fekélyesedése. A fekély 

gyógyulásának az alapfeltétele a túlterhelt terület tehermentesítése, a nyomó-, és nyíróerők 

kikapcsolása. Hagyományos eszközök alkalmazásával, mint a lúdtalpbetét, vagy a 

totálkontakt teherelosztó-tehermentesítő lábortézis, gördülőtalpas ortopéd cipővel 

kombinálva gyakran csak részben teszi lehetővé a fekélyes terület tehermentesítését. Az 

előadás egy olyan, korszerű műanyag techológiával készült segédeszközt mutat be, amely a 

fekélyre ható erőket minimalizálja, ugyanakkor a láb átgördülését lehetővé teszi. 

 

Dr. Miért van szükség a sulodexidre? 

Páczi István 

Unicorp Biotech Kft., Budapest 

 

“Az elmúlt néhány százezer év kevés volt ahhoz, hogy az ember teljes mértékben 

alkalmazkodjon a felegyenesedett életmódhoz. Ráadásul az elmúlt száz év jelentős 

változásokat hozott: az egyre kevesebb fizikai munka és az egy helyben végzett 

tevékenységek tovább rontották a leglassabban alkalmazkodó testrészünk helyzetét - ezek az 

alsó végtag vénái. Mivel az életmódunkon változtatni nem tudunk és továbbra is 

ragaszkodunk a felegyenesedve járáshoz, szükség van olyan külső segítségre, ami az alsó 

végtag vénáinak harcát támogatja. Ez lehet okosan felhelyezett pólya és lehet megfelelően  

 

ható gyógyszer. Ez utóbbi egyre nagyobb szerepet kap ebben a folyamatban, az előadás a 

hatásait foglalja össze." 
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Diabéteszes talpi sebek kezelése gyakorlatunkban  

Mecseky László
1
 - Dolhai Katalin

2
 - Ioannou Ioannis

2
 - Tóth Csaba Zsigmond

2
  

Medi-Dhoro Kft., Diabétesz-Láb Ambulancia Balassagyarmat, Budapest, Debrecen, Miskolc
1
  

Kenézy Gyula Kórház Végtagsebészeti Osztály, Debrecen
2 

 

A világirodalmi adatokkal egyezően ma a legtöbb végtagot szeptikus szövődmények miatt 

veszítjük el. Gondozott betegnél, ahol a keringési viszonyok tisztázása időben megtörtént, a 

hosszirányú feltárásokkal reménytelennek látszó esetekben is el tudtuk kerülni a magas 

amputációt. A láb-compartment szindroma azonnali műtétet, „brutális„feltárást igényel, már 

néhány óra késlekedés következményei is visszafordíthatatlanok. Ezt még súlyos érszűkület 

esetén is elvégezzük, szenzoros neuropátiával szövődött esetekben. A talpi nekrózisoknál 

tapasztalataink szerint első ülésben nem kell törekedni a bőr alapos kimetszésére- hasonlóan a 

kézsebészethez -, nehogy életképes bőrt veszítsünk el. A lebenyek maximális megkímélésére 

törekszünk, az esetleges széli nekrózis a nyitott sebkezelés folyamatában bármikor 

megoldható, ha a demarkációban már biztosak vagyunk. Néhány követett eset kapcsán 

bemutatjuk a plasztikai lehetőségeket, óva intve mindenkit a szabad transplantációtól a talpi 

felszínen. Üzenet a finanszírozónak: hi-tech eszközök és modern seb-, hegkezelés nélkül az 

eredmények elmaradnak, a költségek exponenciálisan nőnek. 

 

A lábsebek kezelésének újabb lehetőségei 

Szokoly Miklós 

Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

 

A Szerzőknek az elmúlt félévben lehetőségük nyílt újabb eszközöket kipróbálni – amelyek a 

mindennapi orvoslásban nem terjedtek el, de a külföldi példák bizonyították 

hatékonyságukat. Az UH-s sebtisztítás mellett mindennapok gyakorlatává vált a Versajet, a 

vákuumkezelés és kipróbáltuk a Vivostat rendszert is. A Vivostat kezelés nyugaton is 

bevezetés alatt áll, de az elméleti és gyakorlati megközelítése biztatónak tűnik.  Bemutatjuk 

az ambuláns módon használható Meshgraft, amellyel, több alkalommal sikeres ambuláns 

műtétet végeztünk el. 

 

Harmadik generációs skandináv bokaprotézis hosszú távú után-követése és 

komplikációi (Referátum) 

Bodó Kadosa - Mike Karski - Tim Clough 

Wrightington Hospital, Nagy Britannia 

 

1993 és 2000 között 200 STAR (Scandinavian Total Ankle Replacement) bokaprotézis került 

beültetésre osztályunkon. 15 éves utánkövetéssel összefoglaljuk az észlelt komplikációkat és 

az implantátumok túlélését.  
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29 esetben volt szükség további műtétre, 10 protézis revíziójára került sor, 8 esetben történt 

konverziós arthrodézis, 7 további estben lábtő velőűrszegezés (TTC), 4 esetben pedig a 

polietilén komponens cseréje.  

Leggyakoribb szövődményeket korai és késői típusra osztottuk. Az előbbiek a sebgyógyulási 

zavar, fertőzés, idegsérülés és intraoperatív törés. Késői szövődmények a stressz törés, 

fájdalom, aszeptikus lazulás és csontciszta-képződés, ízületi tengelyeltérés, és a műanyag 

komponens törése. 

A 15 éves időszak eredményei Kaplan-Meier féle túlélés analízissel kerültek feldolgozásra. 

Az implantátum 5 éves túlélése 93.3%, 10 éves 80.3% és a 15 éves túlélés 77.4%. Az átlagos 

AOFAS score 28-ról 72-re javult az utánkövetési időszak alatt. 

Habár a skandináv bokaprotézis hosszú távú implantátum túlélése elmarad a modern csípő 

vagy térdprotézisekétől, de megközelítőleg azonos a korai térdprotézisek túlélését illetően 

(75%) és összehasonlítási alapként szolgálhat a később kifejlesztett implantátumok 

vizsgálatához. 15 év alatt a beültetési technika és a műszerezettség jelentősen fejlődött és a 

jelenleg alkalmazott korszerű bokaprotézisek sikeressége megközelíti a rutinszerűen 

alkalmazott nagyizületi protézisekét. 

 

Calcaneus osteotomiák szerepe, műtéti kivitelezés 

Rodler Endre 

Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Budapest 

 

A boka-láb funkcionális egységének tanulmányozása során egyre erősebb igény támad 

bennünk a láb statikai tengelyeinek korrekciójára. A sarokcsont kóros állása, illetve az azon 

tapadó stabilizáló elemek kóros húzásirányának áthangolása a calcaneus osteotomiákat a 

lábsebészet mindennapi teendői közé emeli. Az előadás tárgyalja a valgisáló, varisáló és 

elongáló hatású osteotomiákat, szerepüket a hallux valgus kezelésében, a lúdtalp és a kivájt 

láb korrekciójában illetve a bokaprotézis lehetséges élettartamának megőrzésében. 

 

Arthroscopos subtalaris arthrodesis három portálos technikával 

Koós Zoltán 

Balassa János Megyei Kórház, Ortopédia Osztály, Szekszárd 

 

Tradicionálisan az alsó ugró ízületet érintő patológiák műtéti kezelésében, amikor 

arthrodesisre került sor, akkor a tripla arthrodesis volt az általánosan alkalmazott megoldás. 

Az utóbbi 10-20 évben azonban előtérbe került az izület megkímélő szemlélet es teret nyertek 

az izolált lábtő arthrodesisek, azon belül is a leggyakoribb, az izolált subtalaris arthrodesis. 

Ezt eleinte csak nyílt feltárásból végezték, azonban miután elfogadottá vált ezen belül is csak 

a posterior facet fúziója, ide is betört az arthroscopos technika.  
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Az előadásban bemutatásra kerül egy három portál használatával, a páciens hason fekvő 

helyzetében történő műtéti technika, mellyel elvégezhető az izolált subtalaris arthrodesis. A 

módszert Prof. N. van Dijk és munkatársai fejlesztettek ki néhány éve. A hason fekvő helyzet  

 

előnye, hogy a calcaneus helyzete jól kontrollálható, valamint a kanülált csavarok 

behelyezése is könnyebb, mint a lateralis decubitus pozíció használata esetén. Ehhez 

társulnak, a minimál invazivitásból adódó ismert előnyök, mint pl. a kisebb mértékű 

postoperatív fájdalom, a sebgyógyulási zavarok előfordulásának minimalizálása, valamint a 

lágyrészek gyorsabb gyógyulása. A módszer hátránya, hogy lateralis csonték behelyezése így 

nem  lehetséges, ezért jelentős korrekciót igénylő calcaneus valgus korrigálása esetén a nyílt 

műtéthez képest gyengébb eredmény lenne várható. Továbbá korábbi műtét utáni hegesedés 

esetén a hátsó arthroscopia technikailag nehezen való kivitelezhetősége miatt nem javasolt az 

arthroscopos módszer. 

Megfelelő személyi es tárgyi technikai feltételek esetén a bemutatott arthroscopos technika 

jól alkalmazható izolált poszttraumás subtalaris arthrosis, rheumatoid arthritis, illetve 

valgus/varus deformitas es lábtő instabilitás esetén, amikor az izolált subtalaris arthrodesis 

indikaciója fennáll. 

 

Efficacy of Microcyn® Technology during Skin Disorders Treatment 

Frans Maes 

A Care Kft. 

 

Calcificalo Insertionalis Achilles Tendinopathia műtéti megoldása Zadek calcaneus 

osteotomiával 

Laky András
1
 - Czipri Mátyás

2
 - Szabó István

3 

Keszthelyi Kórház, Nagyatádi Kórház
1 

Princess Elizabeth Orthopaedic Centre, Royal Devon and Exeter Hospital, Exeter, UK
2 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Ortopédia Osztály, Kaposvár
3 

 

A calcificalo insertionalis Achilles tendinopathia kezelése mindig nagy kihívást jelentő 

feladat a mindennapi gyakorlatban. A kezelés általában hosszú hónapokat igényel és nem 

feltétlenül sikeres kimenetelű. A kezelőorvos, de méginkább a beteg részéről is fokozott 

türelmet igényel. A konzervatív módszerek sikeraránya meglehetősen szerény és az 

irodalomban publikált műtéti megoldások eredményessége is nagy szórást mutat. Az Achilles 

ínon végzett korábbi beavatkozások negatív tapasztalatai inspirálták szerzőket egy más 

koncepciójú metódus irányában. Ennek lényege a pathológiával érintett Achilles szegmentum 

megkímélése mellett ezen ínszakasz decompressziója az elsőként Zadek által leírt dorsalis 

záró ékes calcaneus osteotomiájával. Szerzők egy végül eredményesen kezelt 54 éves nő 

esetén keresztül szemléltetik a részletes műtéti technikát, műtét utáni rehabilitációt.  
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Hogy egy nyelvet beszéljünk - a dongaláb betegspecifikus osztályozása 

Szabó Miklós Károly 

Heim Pál Gyermekkórház, Ortopédia, Budapest 

 

A dongaláb kezelésében az ezredfordulótól elfogadottá vált a Ponseti technika, mint “gold 

standard” kezelési módszer. A dongaláb osztályozását és főként az osztályozás alapelveit már 

korántsem öveziilyen egyetértés. Az elmúlt években kidolgozásra került egy olyan 

osztályozási rendszer, amely lefedi az általunk ismert dongaláb típusokat és segít a terápia 

meghatározásában. Eszerint kezeletlen nem járó (1) kezeletlen járó (2) perzisztáló (3) post 

operatív (4) atípusos(5) complex(6) és szindrómás(7) dongalábakat különböztethetünk meg. 

E terminusok segítenek kezelést meghatározó kategóriákba terelni a jelentkező betegeket. A 

szerző bemutatja a diagnosztikai folyamatábrát és javasolja az új terminológia használatát, 

hogy egy nyelvet beszéljünk. 

 

Lapos láb műtét utáni fizioterápiája 

Boda Tamás - Gera László - Haga Ágnes - Fetter Tamás 

Bács-Kiskun-Megyei Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét 

 

A láb boltozatos szerkezetének megváltozása, a különböző degeneratív elváltozások sokszor 

műtéti ellátást igényelnek. A láb szöveteit többnyire a csontos váz teszi ki és jóval kisebb a 

lágyrészek aránya, melynek jelentős szerepe van a funkció zavartalan működéséhez.  A 

műtéti beavatkozások után a csontos váz képes önmagát reprodukálni, míg a lágyrészeken 

történt beavatkozások mindig hegesedéssel járnak. Ez a hegesedés hátrányosan befolyásolja 

az amúgy is sokszor megváltozott lábszerkezetet, tovább nehezítve a  megfelelő funkció 

elérését. Előadásunkban szeretnénk az irodalmi adatok illetve a saját gyakorlatunk alapján 

bemutatni, hogy a műtéteket követően milyen lehetőségeink vannak a láb funkcióinak 

legjobb elérésére. 

 

A Ponseti-technika utánkövetéses eredményei Magyarországon 

Szabó Miklós Károly
1
, Cs.Frank L.

1
, Körmendi Z.

1
, Terebessy T.

2
, Domos Gy.

2
, Horváth N.

2,
 

Kiss S.
4
, Szeverényi Cs.

3
, Sohár G.

4
,  Gresits O.

2
, Szőke Gy.

2
, Marschalkó P.

1
  

Heim Pál Gyermekkórház, Ortopédia, Budapest
1
, Ortopédiai Klinika, Budapest

2
, Ortopédiai 

Klinika, Debrecen
3
, Ortopédiai Klinika, Szeged

4
 

 

A szerzőt beszámolnak a négy magyarországi centrumban Ponseti-technikával kezelt betegek 

rövidtávú (18 hó) utánkövetéses eredményeiről. Összesen 246 gyermek 365 kezelt 

dongalábat értékeltük (168/165/27/15). Recidiva miatt csak gipszeléssel 24 lábnál (6,4%), 

egyéb műtéti kezeléssel 68 esetben (18%) sikerült megfelelő eredményt elérni. A deformitást 

átlagosan 28 (1-594) naposan került észlelésre, a korrekcióhoz átlagosan 
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 6 (2-20) gipsz volt szükséges. Az értékeléshez a Pirani-féle pontozási rendszert használtuk. 

A csecsemő jelentkezésekor 4,55 (2,5-6) a műtétet követően 0,49 (0-2) az utánkövetésnél  

 

0,55 (0-4) értéket találtunk. Ezek alapján a Ponseti-technika az elsőként választandó módszer 

a veleszületett dongaláb kezelésében. Az operatív megoldást kívánó recidivák aránya a 

kurrens európai irodalom közléseknek megfelel. A technikát ezen intézményekben rutinnal és 

kellő hozzáértéssel végzik. Kiemelhető, hogy bár a technika egyszerűnek tűnik, hibás 

alkalmazása nehezen orvosolható iatrogén deformitásokhoz vezet. A szerzők javaslatot 

tesznek a komplex és atípusos dongalábak kezelésének centralizáltására. 
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KIÁLLÍTÓINK, SZPONZORAINK 

 

PODIART KFT. 

A CARE KFT. 

WÖRWAG PHARMA KFT. 

SANATMETAL KFT. 

UNICORP BIOTECH KFT. 

ALLEGRO KFT. 

B.BRAUN MEDICAL KFT. 

ENDO PLUS SERVICE KFT. 

ERGO–PREVENT KFT.  

HARTMANN – RICO HUNGÁRIA KFT. 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT. 

ORTETIKA KFT. 

SERVIER HUNGÁRIA KFT. 

DEPUY SYNTHES 

LBT KFT. 

PAPRIKA PHARMA KFT. 

ISKIN KFT. 

MEDIQ DIREKT KFT. 

LÁBDOKTOR – BÉKÉSI ÉVA 

 
KÖSZÖNET A KIÁLLÍTÓKNAK, TÁMOGATÓKNAK! 
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