
MEGHÍVÓ
REGENERÁCIÓS MEDICINA A SPORTSEBÉSZETBEN

Nyílt műhelykonferencia és 
kreditpontszerző kurzus ortopéd, traumatológus, 

sportorvos, reumatológus szakorvosoknak 



REGENERÁCIÓS MEDICINA A SPORTSEBÉSZETBEN
Nyílt műhelykonferencia 

Időpont: 2018.03.23. 15.30–18.00h  
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia székháza, Kodály Terem

18.00–20.00h  
Állófogadás a Vörösmarty teremben

Prof. Stefan Nehrer,
az Osztrák-Német Sportsebészeti Társaság 
elnöke, a Kremsi Egyetem Regenerációs 
Medicina Központ igazgatója: 
Porc regenerációs megoldások: 20 év 
tapasztalata a sejtes terápiákkal

Prof. Heinz Redl,
a bécsi Böhler Intézet kutatási osztályának 
igazgatója: 
Zsír eredetű őssejtek felhasználása a  
klinikai gyakorlatban

Prof. Richard Oreffo,  
a Southamptoni Egyetem ortopéd központja: 
Inteligens szkaffoldok a szövetpótlásban. 
Mit tudunk elérni sejtek nélkül? 

Prof. Jöns Hilborn, az Uppsalai Egyetem 
professzora, a Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine Society alapítója: 
Hialuronsav mint regeneratív szkaffold

Dr. Csönge Lajos,  
a Petz Aladár Oktató Kórház Nyugat-
magyarországi Regionális Szövet-bankjának 
igazgatója: 
Biológiai-Ortopéd terápiák szabályozása: 
Mit szabad és mit tilos tenni? – az új Single 
European Code gyakorló orvosok számára

Dr. Bárdos Tamás
főorvos, Kastélypark Klinika:
Komplex biológiai térdízületi szövetpótlás

Lacza Zsombor, 
az MTA doktora, tudományos főmunkatárs, 
Semmelweis Egyetem : 
Vér szérum eredetű terápiák klinikai 
eredményei
 
Dr. Bózsik Attila,
adjunktus, MH EK Honvédkórház Általános 
traumatologiai osztály:
Sejt mentes porc pótló implantátum: klinikai 
eredmények és finanszírozási lehetőségek

Szervező: OrthoSera Kft. és BeWeGe Medical Kft. Üléselnök: Prof. Szendrői Miklós
(nemzetközi szekció)

Meghívott előadók: Nemzetközi szekció Hazai szekció



REGENERÁCIÓS MEDICINA A SPORTSEBÉSZETBEN
- kreditpontszerző kurzus ortopéd, traumatológus, sportorvos, reumatológus szakorvosoknak 

Időpont: 2018.03.23. 8.00-tól  |   Helyszín: Medicina Egészségközpont, Budapest, Budakeszi út 36.

1 Bevezetés: Regenerációs 
eszköztár: sejtek, 

növekedési faktorok, szérum 
/45 perc/

Tananyag: a gyakorló orvos 
szemszögéből a tudomáynos 
szakirodalom áttekintése. 
Mivel gyógyítunk és mit 
lehet velük elérni? Őssejtek, 
szérumok, növekedési 
faktorok - mik az igazolt 
hatások, mik azok amelyek 
még kísérleti fázisban vannak 
és mi az amit egyelőre ne is 
reméljünk. 

Oktató: Dr. Lacza Zsombor

2 Gyakorlat: hiperakut 
szérum izolálása vénás 

vérből, zárt rendszerben  
/45 perc/

Tananyag: önkéntes 
donoroktól 18 ml vénás 
vérből 4 ml hiperakut 
szérum izolálása. Lehetőség 
a résztvevők számára 1-1 
izolálás elvégzésére. 

Elsajátított ismeretek: 
Gyakolati útmutató, 
hibás izolálási technikák 
felismerése és elkerülése. 
Centrifuga használata 
rendelőben, ellensúly 
problémák kiküszöbölése.

Oktató: Dr. Lacza Zsombor, 
Czeglédi Csilla és Bajusz 
Andrea (okleveles ápolónők)

3 Teljes test statikai 
vizsgálatok a térd 

szemszögéből /45 perc/

Tananyag: Gerinc, 
csípő, térd, boka-
előláb és talpnyomás 
vizsgálatok jelentősége. 
A sportmozgások által 
létrehozott túlterhelési 
mintázatok felismerése, 
kóroki szerepének 
meghatározása. 

Oktató: Dr. Lacza 
Zsombor és Dr. Kovács 
Péter PhD (sportkórház - 
teljesítménydiagnosztikai 
osztályának vezetője)

4 Teljes test statikai 
vizsgálatok a térd 

szemszögéből  
/gyakorlat - 45 perc/

Tananyag: spinal mouse, 
alsó és felső végtagi 
izomegyensúly mérések, 
dinamikus valgus mérések 
kivitelezése és elsajítátása 
egészséges önkéteseken

Elsajátított ismeretek:  
diagnosztikai eljárások 
elsajátítása és a kapott 
eredmények értékelése

Oktató:  
Dr. Kovács Péter PhD
 

5 Térd MR olvasása nem 
radiológusoknak – mire 

figyeljünk?  /45 perc/

Tananyag: Milyen jelei 
vannak a regenerálható 
képleteknek a térdben az MR 
felvételen? kerszetszalag, 
meniszkusz, inak. A csontvelő 
lézió mint a fájdalom helye.

Elsajátított ismeretek:  
diagnosztikai eljárások 
elsajátítása és a kapott 
eredmények értékelése

Oktató: Dr. Gyevnár Zsuzsa 
(radiológus szakorvos, PhD 
hallgató, Kaposvári egyetem 
és oktatókórház) 

6 Vizsgateszt
/20 perc/

Szervező: OrthoSera Kft. Oftex szám: 68183


