
Magyar Dermatológiai Társulat 

Rezidens Továbbképzés: Sebkezelés 

2017. április 28. 

Janssen Akadémia (Bp, Nagyenyed u. 8-14.) 

 

 

Délelőtti program 

  9:30–10:00 Érkezés, regisztráció 

10:00–11:40 

 

1. A sebgyógyulás folyamata, a krónikus seb definíciója, jellemzői, stádiumai (25 perc)  

előadó: Prof. Dr. Hunyadi János (Országos Onkológiai Intézet, Debreceni Egyetem 

Bőrgyógyászati Klinika) 

(necrotikus, váladékozó/fertőzött, granulálódó, hámosodó stádiumok jellemzői; a krónikus sebek 

etiológiai felosztása) 

   

2. A krónikus sebek különböző stádiumainak kezelése (25 perc)  

előadó: Prof. Dr. Daróczy Judit (MeDoc Egészségközpont és Kelen Kórház) 

(necrotikus seb: necrotomia jelentősége, -kivitelezésének módjai; exsudatív-fertőzött seb ellátása, 

sebváladék mintavétel helyes kivitelezése, kolonizáció és fertőzés definíciója, infekciókontroll, 

biofilm; granulálódó seb-; hámosodó seb ellátása; nedves sebkezelés, kötszercsoport-választás 

szempontjai)  

   

3. A krónikus vénás elégtelenséghez (KVE) társuló fekély (25 perc)  

előadó: Dr. Szabó Éva egyetemi docens (Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinika) 

(epidemiológia, patofiziológia, rizikótényezők, CEAP klasszifikáció, diagnosztika, KVE talaján 

kialakult fekély klinikai jellemzői, KVE és társuló fekély kezelése, a kompressziós terápia 

jelentősége, prevenció)  

   

4. Artériás fekély (25 perc)  

előadó: Dr. Ruzsa Zoltán főorvos (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; Bács-Kiskun 

Megyei Kórház Invazív Kardiológiai Osztály) 

(etiológia, Perifériás artériás betegség (PAD), kritikus végtagischaemia (CLI), artériás fekély 

klinikai jellemzői és differenciál-diagnosztikája, terápiás lehetőségek)  

 

11:40-11:50 MDT Közgyűlés 

 

11:50-12:40 Ebédszünet 

 

Délutáni program 

12:40-15:20 

 

5. Krónikus nyiroködémához társuló fekély. Kompressziós terápia különböző keringési 

zavarokban  (25 perc) 

    előadó: Dr. Szolnoky Győző egyetemi adjunktus (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai 

Klinika, Szeged) 

   (nyiroködéma klinikuma, sebképződés patomechanizmusa, szövődmények, kezelés, kompressziós 

terápia) 

 

6. Nyomási fekély (25 perc)  

    előadó: Dr. Farkas Péter főorvos (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest) 

    (epidemiológia, etiológia, patomechanizmus, klinikai megjelenés, EPUAP klasszifikáció, 

kezelés, kockázatfelmérés, prevenció) 

 



     

7/1.  Diabéteszes láb (20 perc) 

előadó: Dr. Rédling Marianna adjunktus (Egy. Szt. István és Szt. László Kórház és 

Rendelőintézet Bőrgyógyászat Szakambulancia és Lymphoedema Rehabilitációs Osztály, 

Budapest) 

        (epidemiológia, etiológia, klinikum, prevenció)  

 

7/2. Diabéteszes láb szövődményeinek ellátása (20 perc) 

előadó: Dr. Mecseky László főorvos (Diabétesz - Láb Ambulancia Budapest-Debrecen-

Kazincbarcika-Balassagyarmat) 

(osteomyelitis, Charcot-láb, malum perforans pedis, a tehermentesítés jelentősége, 

szövődmények kezelése)  

 

8. Ritka etiológiájú fekélyek (25 perc)  

előadó: Dr. Kovács L. András egyetemi tanársegéd (PTE KK Bőr-, Nemikórtani és 

Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 

(rheumatoid arthritishez, progresszív szisztémás szklerózishoz-, droghasználathoz társuló 

fekélyek, pyoderma gangrenosum, malignus ulcus, gyógyszermellékhatás miatt fellépő fekély) 

 

9. Korszerű eszközök, terápiás lehetőségek a sebkezelésben, sebkezelési hibák (25 perc)  

    előadó: Prof. Dr. Juhász István (Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinika) 

    (diagnosztika, negatív nyomásterápia / NPWT, oxigénterápia, Vivostat, bőrhelyettesítés) 

 

10. Diszkusszió (20 perc) 

 

15:20 programzárás 
 

 
„A Rendezvény a Janssen-Cilag Kft., a Hartmann - Rico Hungaria Kft, a Mölnycke Helath Care Kft. és a Replant4Care Kft. 

támogatásával kerül megrendezésre a Janssen Akadémia épületében (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.).” 


