
Az oldal megjelenését támogatta
a Markusovszky Egyetemi Ok-

tatókórház

Tudásuk legjava
REKORD 1020 résztvevővel zajlott a kongresszus

Sárvár (bb) – A Magyar
Ortopéd Társaság és a
Magyar Traumatológus
Társaság június 11-e és
13-a között rendezte Sár-
váron közös kongresszu-
sát. A helyi főszervezők
kitettek magukért, 1020
résztvevővel és 760, köz-
tük több külföldi orvossal
zajlott a konferencia.

A rendezvényen először,
mint az egyik főszervező dr.
Biró Csaba, a Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Trau-
matológiai Osztályának a ve-
zetője szólt a megjelentekhez.
Beszédében kiemelte, hogy
ezek a kongresszusok a tudo-
mányról szólnak. Ezt a
nagy kongresszust két-
évente szervezi meg a
szakma, ennyi idő alatt
összegyűlik annyi tudo-
mányos munka, amit
meg szeretnénk osztani
egymással. A program
összeállításában fontos
szempont volt, hogy a szakma
legprominensebb képviselői-
nek tudományos előadásait
hallgathassák meg az érdeklő-
dők.

- Háromszáz bejelentkezett
előadás volt a kongresszusra –
folytatta dr. Biró Csaba. –
Ezentúl jelentősen növelte
még a kongresszusunk értékét,
hogy 26 felkért előadás volt.
Köztük hazai, nemzetközileg
is elismert szakemberek, vala-
mint sok külföldi vendég meg-
hívottként világszínvonalú

munkáiról számolt be. Ennek
az az előnye, hogy nem kell a
hazai orvosoknak országon kí-
vülre elmenniük, itt is hozzá-
juthatnak a legmodernebb
technikák információihoz. Az
idei kongresszus kuriózum
volt, hiszen Vas megyében zaj-
lott. A két társaság kétévente
megrendezett kongresszusát
eddig, pont a volumene miatt,
egyetemi centrumokban tartot-
ták. Rendkívüli elismerés és
megtiszteltetés, hogy a két tár-
saság minket kért fel elnöktár-
sammal együtt a kongresszus
szervezésére.

Elmondta még, hogy voltak
speciális témák is a kong-
resszuson, ilyen az artroszkó-

pos sebészet, melyről a mosta-
ni kongresszuson egy külön
blokk szerepelt, ezzel párhuza-
mosan nem szerveztek más e-
lőadást. Ide hívták meg a leg-
nevesebb hazai és külföldi elő-
adókat.

A másik főszervező, dr. de
Jonge Tamás, a kórház ortopé-
diai sebészeti osztályának a
vezetője is köszöntötte a meg-
jelenteket. Hangsúlyozta, hogy
először kisebb kongresszusnak
indult, ám nagyon büszkék ar-
ra, hogy kinőtte magát a több

mint ezer résztvevővel. Kicsit
rendhagyó és újító is volt egy-
ben. Rendhagyó, mert két
helyszínen, párhuzamosan zaj-
lott, de újító is, mert új szekci-
ót is bevezettek.

- A Markusovszky Egyete-
mi Oktatókórház Ortopédiai
Sebészeti Osztályán 20 plusz
egy ágy áll rendelkezésre –
mondta el kérdésünkre az osz-
tályvezető. Hangsúlyozta, fo-
lyamatos a fejődés a Marku-
sovszky kórházban, hogy mi-
nél jobban, minél rövidebb idő
alatt és minél gyorsabb rehabi-
litációt lehetővé tevő módszer-
rel operálják a betegeiket.
Évekkel ezelőtt bevezették az
úgynevezett minimalizált, in-

vazív műtéteket, me-
lyeknek az a lényegük,
hogy lehető legkisebb
sértéssel végezzék a
műtéti feltárást, így ül-
tetik be a protézist.
Tervben van, hogy ezt
még tovább fejlesztik:
a jövőképük az, hogy a

következő évben be tudjanak
vezetni egy olyan műtéti eljá-
rást a csípőprotézisek beülteté-
sére, mely után két-három
nappal már segédeszköz nél-
kül is járóképesek lesznek a
betegek.

A főorvos azt is elmondta
még, hogy a korábban nagyon
hosszú várólista drasztikusan
lecsökkent. Jelenleg egy évet
kell várni a beavatkozásra, re-
ményük, hogy egy év múlva
ilyenkor már fél évnél fognak
tartani.

Jelentősen növelte még a
kongresszus értékét, hogy

26 felkért előadás szerepelt

A megnyitó ünnepségen dr. Detre Zoltán, a Magyar Traumatológus Társaság elnöke, prof.dr.
Szőke György, a Magyar Ortopéd Társaság elnöke, dr. De Jonge Tamás, a kongresszus elnöke,
valamint dr. Biró Csaba, aki szintén a kongresszus elnöke, és amint éppen a közönséget köszönti
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Megmutatták, miben
tudnak még fejlődni
Színvonalas volt az idei programösszeállítás

Sárvár (bb) – Az ortopéd
társaság sok-sok évti-
zeddel ezelőtt jött létre
és arra törekedett, hogy
minden évben összeül-
jön és egy kongresszu-
son megmutassa, hogy
miben fejlődött, miben
tud újat mutatni. Erre
idén Sárváron volt lehe-
tőségük.

Prof. dr. Szőke György, a
Magyar Ortopéd Társaság
elnöke, a Semmelweis
Egyetem Ortopédiai Klini-
ka Gyermekortopédiai Osz-
tályának vezetője elmondta,
hogy minden évben nagy
figyelmet fordított arra,
hogy olyan programot állít-
sanak össze, mely minden
érdeklődő számára tartal-
maz érdekességeket, legyen
az ortopédus, traumatoló-
gus, fizioterapeuta, rehabi-
litációs szakember, gyógy-
tornász, manuálterapeuata,
vagy műtősnő. Arra törek-
szenek, hogy minden évben
összegyűljenek a szakem-
berek és egy kongresszuson
megmutassák, hogy miben
fejlődött a szakma, miben
tudnak újat mutatni, mivel
tudják a betegek ellátását
fejleszteni. Ez a mostani
egy újabb ilyen alkalom
volt, méghozzá az 58.

- A legismertebb területe
az ortopédiának a protetika,
mely a lakosságot széles
körben érdekli, izgatja -
folytatta a társaság elnöke.
- A társadalomban van egy
elöregedési tendencia. Az
artrózis, az ízületek beteg-
sége, kopása népbetegség.
A kongresszusunk elsősor-

ban az artroplasztikával, az
artrózist, az ízületi kopást
meggyógyító ízületi imp-
lantátumok beültetésének a
technikájával, annak a fej-
lődésével foglalkozott. De
ezen kívül azért van más
speciális területünk is, a
végtaghossz különbségek
kiegyenlítése, a végtagi ten-
gelydeformitások korrekci-
ója, és a gyerekortopédia,
mely sok fejlődési rendelle-
nesség kezelését öleli fel.

Az elnök szerint a köz-
vélemény az utóbbi időben
sokszor hallott arról, hogy a
szakmán belül is jelentke-
zik a külföldre vándorlási
tendencia, ez érinti nagyban
az ortopédiát is. Az ortopéd
szakorvosok nagyon kere-

settek külföldön. Minden
erőfeszítésük arról szól,
hogy annak ellenére, hogy
ez megtörténik, mégis szín-
vonalas maradjon az ellá-
tás. Elárulta, fejlemény ez-
zel kapcsolatban az is, hogy
talán a fiatal orvosok szak-
képzése is hamarosan át-
szerveződik és ezzel egy
újabb segítséget kap a szak-
ma, hogy fenntartsa a lét-
számát. Az elnök végül, de
nem utolsó sorban köszöne-
tet mondott a főszervezők-
nek, hogy ilyen színvonalas
programsorozatot állítottak
össze.

Rengeteg szakmabeli érdeklődő érkezett az orvoskongresszusra
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Talán a fiatal
orvosok képzése
is átszerveződik

A társaságok színe-java összegyűlt
A kongresszus adott helyszínt mindkét szakma vezetőségének az ülésére, a közgyűlésekre is

Sárvár (bb) – A traumato-
lógusok és ortopédek szí-
ne-java gyűlt össze, hogy
beszámoljanak elméleti
és klinikai gyakorlati vizs-
gálataik, kutatásaik ered-
ményéről.

Dr. Detre Zoltán, a Magyar
Traumatológus Társaság elnö-
ke elmondta, a magyar trau-
matológusok és ortopédek
színe-java gyűlt össze. Mint
minden évben, most is kong-
resszuson találkoztak a szak-
ma művelői, hogy beszámol-
janak elméleti és klinikai gya-
korlati vizsgálataik, kutatása-
ik eredményéről és a szakmai,
társasági hírek vonatkozásá-
ban információt cseréljenek.

- A kongresszuson a két
társszakma immáron többed-
szer együtt volt jelen - tette
hozzá az elnök -, amely to-
vább segíti a korábban egy-
mással rivalizáló és számos
érdekben egymással is konf-
liktusba került két társaság to-
vábbi közeledését. - Tradicio-
nálisan megrendeztük a Fiata-
lok Fórumát, amely a 35 év-
nél fiatalabb traumatológusok
és ortopédek tudományos ver-
sengése volt. A legjobb há-
rom-három előadást díjaztuk,
illetve a traumatológusok kü-
löndíját, a Füles Péter díjat is
kiosztottuk.

Az elnök külön kiemelte a
két főrendező, dr. Biró Csaba
és dr. de Jonge Tamás főorvo-

sok szerepét. Úgy fogalma-
zott, hogy kiváló munkát vé-
geztek, sokszor igen nehéz
körülmények között, elsősor-
ban az idő szorításában. Gyö-

nyörű helyszínt választottak
és kifogástalan körülménye-
ket biztosítottak. Kiváló, min-
denki számára érdekes témá-
kat jelöltek ki és számos,

nemzetközileg is elismert,
részben magyar, részben kül-
földi előadót hívtak meg
összefoglaló előadások meg-
tartására. Ezek az előadások
voltak a leginkább tancélo-
sak, mert bemutatták, hogy
hol tart ma a szakma az adott
témakörben.

A kongresszus adott hely-
színt mindkét szakma vezető-
ségének az ülésére, illetve a
közgyűlésekre is, amelyeket
szintén évente kell megtarta-
ni. A kongresszus résztvevői-
nek a száma rekordot döntött.

Az elnök összegzésként
hozzáfűzte, hogy egy nagyon
hasznos, jól szervezett, tartal-
mas kongresszusban volt ré-
szük.

Dr. Detre Zoltán és prof.dr. Nagy Lajos, a kórház főigazgatója
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Elismert
életpályák

Sárvár (bb) – A kong-
resszus ünnepélyes meg-
nyitóján kitüntetéseket
és elismeréseket adtak át
az arra érdemeseknek.

Professor Emeritus dr. Sár-
váry Andrást, a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem
Traumatológiai Tanszékének
egykori vezetőjét köszöntöt-
ték, aki éppen most töltötte be
70. életévét. Lumniczer Sán-
dor Emlékérmet kapott dr.
Szita János traumatológus,
aki az elismerés átvétele után
megtartotta díszelőadását.
Szakterülete a baleseti sebé-
szet, főleg a medence- és csí-
pőtörések ellátása, annak a
kutatása, illetve a klinikai al-
kalmazása. Elmondta, hogy
ez a legmagasabb kitüntetése.
Számára a beteg reakciója az
elsődlegesen fontos, de a szűk
körben vett kollégák elisme-
rése is nagyon sokat jelent. A
Magyar Ortopéd Társaság
Tiszteletbeli Tagja lett prof.
Miguel Ángel Galbán G.,
majd Dollinger-díjat adtak át
prof. dr. Tóth Kálmánnak, aki
úgy fogalmazott, hogy ez a
szakma legnagyobb kitünteté-
se. Úgy gondolta, hogy ez
egy élet eddigi szívós munká-
jának és eredményeinek az
összegzése. A díjazott a Sze-
gedi Ortopédiai Klinika tan-
székvezető professzora, és el-
sősorban térd- és csípőízületi
protézisbeültetéseket, illetve
ezek cseréjét végzi. Mellette
természetesen oktat, illetve a
gyerek- és a felnőttortopédia
más számos területével is fog-
lalkozik.

A fejlődés útja
Sárvár (bb) – A kong-
resszus fővédnökeként
prof. dr. Nagy Lajos, a
Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház főigazgatója
is köszöntötte a megje-
lenteket.

Prof. dr. Nagy Lajos beszé-
dében elmondta, hogy fővéd-
nökként kötelessége megkö-
szönni a szervezők fáradságos
munkáját, melyből nagyon
színvonalas program kereke-
dett. Hozzátette, hogy ő kardi-
ológusként nem ért ezekhez a
szakmákhoz, laikusként állt a
közönség elé. A programfüze-
tet átlapozva viszont abban
biztos volt, hogy aki végigüli
az összes területet átfogó előa-
dásokat, az naprakész lesz
mind az ortopédia, mind a tra-
umatológia területén. Külön
kiemelte, hogy a szívének ked-
ves, hogy ennyi fiatalt lát, akik
komoly előadásokat is tartot-
tak, ez fontos jelzés az egész-
ségügyben dolgozóknak. Úgy
fogalmazott, hogy a Marku-
sovszky kórház nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik, a tra-
umatológiai és ortopédiai osz-
tályt fiatal, de talpraesett kol-
légák vezetik, akik tele vannak
tervekkel. Ezeket pedig ő is tá-
mogatni fogja.

A megjelenteket Harango-
zó Bertalan kormánymegbízott
is köszöntötte és kifejezte
nagyrabecsülését a szakembe-
rek teljesítménye iránt. Meg-
köszönte, hogy itt rendezték
meg a kongresszust és azt az
erőfeszítést is, melyet az
egészségügyben dolgozók
tesznek nap mint nap a betek-
gért.
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