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Beszámoló a XVII. Magyar Podiátriai és Lábsebészeti 
Vándorgyűlésről 

(Siófok, 2013. november 29–30.)

DR. PAJOR SÁNDOR, DR. SZOKOLY MIKLÓS

BESZÁMOLÓ

A XVII. Podiátriai és Lábsebészeti Vándorgyűlésnek Siófokon a patinás és egyben modern, CE 
Pláza Hotel adott otthont. A Vándorgyűlést évente váltakozva traumatológiai és ortopéd osztályok 
rendezik, idén a budapesti Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikája volt a főszervező. Bevezető 
beszédében a Klinika igazgatója, Szendrői Professzor Úr melegen méltatta a dinamikusan fejlődő 
lábsebészet fontosságát és kiemelte, hogy a kézsebészethez hasonlóan, a lábsebészeti szakképe-
sítési vizsga iránti igény egyre sürgetőbben jelentkezik. Siófok város Polgármestere, Alpolgármes-
terén keresztül üdvözölte a megjelenteket. 

A szokásos péntek délelőtti társasági program részeként a siófoki Kálmán Imre Emlékház és a 
Siófoki Víztorony megtekintésére volt lehetőség. Pénteken délután ezt követően kezdődött a tu-
dományos program, amely öt szekciót és 35 előadást ölelt fel. A programfüzetben az előadásokon 
túlmenően az összefoglalókat és a későbbi kapcsolatok segítésére az előadók e-mail címét is meg-
találhattuk.

Az első szekció a láb általános vizsgálatával, differenciáldiagnosztikai problémáival foglalko-
zott. A második szekcióban az előlábat érintő előadásokat hallhattunk. Igen részletes kitérő szólt 
az előláb biomechanikájáról, a leggyakoribb előláb patológiákról. Az interaktív diszkusszió miatt a 
betegségek csupán szűk körét tudtuk tárgyalni az idő szorítása miatt. Külön színfoltot jelentettek a 
külföldön dolgozó magyar előadók modern koncepciókat felvető előadásai. A nap bankett vacso-
rával és kitűnő, interaktív és sikeres ír sztepptánc bemutatóval ért véget. 

A következő nap harmadik szekciója a diabéteszes láb örökzöld témakörét tárgyalta, kitérve 
a sebészi beavatkozások időzítésére, a krónikus sebek kezelésére, a belgyógyászati terápia il-
letve az intervenciós radiológia lehetőségeire. A negyedik szekcióban poszttraumás, illetve felső 
ugróízületi arthrodesist érintő kérdéseket érintettek az előadások. Emellett színvonalas elő-
adások tárgyalták a bokaízületi artroszkópia széles témakörét is. Az utolsó szekció gyermekkori 
lábdeformitásokkal, lábon előforduló alagút szindrómákkal foglalkozott, számos új szempontot 
bemutatva. 

Úgy gondolom, hogy színvonalas és tartalmas vándorgyűlésen vagyunk túl, a résztvevők és kí-
sérők jó emlékekkel és új szakmai kapcsolatokkal térhettek haza. Számos olyan ismeret került elő-
térbe, amelynek ismerete a hazai lábsebészet szinten tartásának alapvető feltétele. Úgy érzem, 
hogy az idei Vándorgyűlés is egy jelentős lépés volt az európai lábsebészethez való tartozásunk 
sorában. 

A szervezés – köszönhetően a lábsebészeti rendezvényeket magas színvonalon, évtizedes ru-
tinnal szervező New Instant Bt.-nek – kiemelkedően jó volt, számos apró és nagyobb figyelmes-
séggel, kellő időt hagyva a 15-nél is több támogató, szponzor látogatására, a work-shopokon 
való részvételre és a wellness részleg használatára is. A helyszín jó kiválasztását bizonyítja, hogy 
többen egy nappal korábban jöttek és elsősorban a családdal érkező kollégák egy nappal tovább 
maradtak. Külön köszönet illeti a támogatókat és a kiállítókat, akik az előző évekhez képest na-
gyobb számmal jelentkeztek. 

A zárszó után Dr. Gera László a kecskeméti kórház traumatológus főorvosa – a XVIII. Lábsebé-
szeti Kongresszus szervezője – a résztvevőket a 2014. november 28–29-én tartandó Kongresszusra 
is meginvitálta.


