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Beszámoló a Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság 
XVIII. Vándorgyűléséről

(2014.	NOVEMBER	28–29.	KECSKEMÉT)	

DR. HETTHÉSSY JUDIT RÉKA, DR. SZOKOLY MIKLÓS

BESZÁMOLÓ

A Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság (MPLT) 2014-ben Kecskeméten, november 
28–29-én tartotta XVIII. Vándorgyűlését. A közel 150 fős kongresszuson a lábszebészettel foglal-
kozó szakemberek mellett podiáterek, gyógytornászok, diabeteszes szakápolók is részt vettek. A 
kongresszus szakmai programjának céljaként a kongresszus elnöke, Dr. Gera László Ph.D. a klasz-
szikus lábsebészei témák mellett a határterületeket is érintő témakörök bevonását tűzte ki. A 
színes társasági és kulturális programok (városnézés, Óramúzeum,) mellett szoros és változatos té-
májú szakmai programon vehettünk részt. 

A traumatológiai szekcióban a metatarsus törések kezelési lehetősége mellett a Lisfranc és a 
Chopart ízületi sérülések diagnosztikai nehézségei, illetve operatív ellátásának technikái kerültek 
bemutatásra. Az előláb deformitások korrekciós osteotomiáinak széles spektruma került áttekin-
tésre. A gyermekkori lábdeformitások kezelési stratégiáit, ultrahangos diagnosztikáját, valamint a 
járásanalízis lehetőségeit több centrumból érkező előadók ismertették. A varicositas korszerű ke-
zeléséről, az értágulatok termokoagulációjáról, illetve a lágylézerterápia podiátriai alkalmazásáról 
is hallhattunk előadást. A diabeteses láb problematikáját külön szekció ölelte fel. A szekció tema-
tikája többek között kiterjedt a Charcot deformitás kezelésére, a diabeteses lábszárfekélyek keze-
lési stratégiáira, valamint a diabeteses láb gyógytornájára. A szekciót, és egyben a kongresszust a 
láb krónikus, elsősorban diabeteses eredetű sebeinek, illetve fekélyeinek a kezelését bemutató 
workshop zárta.

A vándorgyűlés egyik jelenős erénye, hogy mind a hazai nagy tapasztalatú szakemberek, mind 
a külföldi tapasztalatokkal rendelkező fiatalok, mind a határterületeken dolgozók tudása, tapasz-
talata bemutatásra került. Erényként említem, hogy egy-egy szekciót élénk szakmai vita kísért. 
Hallhattunk beszámolót a 2013-as Müncheni Lábsebészeti Kongresszusról, illetve AO ösztöndíjas 
kollegánk a Carl Gustav Carus Egyetem Traumatológiai Láb- és Bokasebészeti Centrumában szer-
zett tapasztalatairól.

A kongresszuson került bejelentésre, hogy a több mint másfél évtizedes szervezeti múltra visz-
szatekintő, a láb betegségeinek gyógyításával foglalkozó szakemberek szakmai összefogása je-
gyében létrejött Európai Lábsebész Társaság idén, a Barcelonában tartott 10. Nemzetközi Kong-
resszusán teljes jogú tagjává fogadta Társaságunkat, a Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társa-
ságot (MPLT). Csatlakozásunkat munkájával, részvételével és pártfogásával mind a Magyar Or-
topéd Társaság, mind a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikája támogatta. Személyes közre-
működésével munkánkat Prof. Dr. Szendrői Miklós és Prof. Dr. Szőke György segítette.

Az EFAS missziója a lábsebészeti tudás és műtéti technikák fejlesztése, valamint az ezen a terü-
leten végzett oktatási és kutatási tevékenységek támogatása. Jelenleg évente rendeznek nemzet-
közi kongresszust, Európa határain kívülről érkező szakemberek részvételével. Évente több kurzust 
szerveznek a lábsebészeti tevékenységet végző, illetve végezni kívánó kollégáknak. A kurzusok jel-
lege lehet alapvetően tantermi előadásokra, illetve esetismertetésekre, közös esetmegoldásokra 
alapozott kurzus, szimpózium, illetve cadaver kurzus. 

Csatlakozásunk egyik előnye, hogy az EFAS tagok a Szervezet kongresszusain, illetve kurzusain 
jelentős kedvezményt élveznek. További előny, hogy EFAS tagként a Szervezet által ajánlott ösz-
töndíjakra (pl. Travelling Fellowship) is pályázhatunk.
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Amennyiben MPLT (Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság) tagságuk mellett az EFAS 
(European Foot and Ankle Society) tagságukat is kérelmezni kívánják, erre mostantól lehetőségük 
van! Az EFAS tagdíj az MPLT tagok számára évente €60. Ezért az összegért az EFAS az alábbi szol-
gáltatásokat nyújtja tagjainak:

•  tagonként egy példányt a Foot and Ankle Surgery folyóirat évi négy számából
• a tagok jogosultak szavazni az EFAS közgyűlésein
• a tagok mind a kongresszusi, mind a kurzusdíjakból jelentős kedvezményt élveznek 
• a tagok megkapják az EFAS hírleveleit 
• a tagok számára az EFAS biztosít egy tagsági jelszót (Member Password), amelynek segít-

ségével elérhetők az EFAS honlap esetbemutatásai, illetve oktatási anyagai 

Az EFAS tagság megszerzésének menete:

Kérjük amennyiben szeretne az MPLT tagsága mellett EFAS tag is lenni, a New Instant Bt.-nél, 
lehetőség szerint e-mailben jelezze szándékát. 

 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 
 Tel.: +36 1 212-3014, Fax: +36 1 225-0304, Mobil.:+36 30 221-1513 
 E-mail: newirendezveny@newinstant.hu 
 A jelentkezéshez az alábbi adatokra lesz szüksége: 
 Név, Munkahely, Lakcím, Levelezési cím, Telefonszám, E-mail cím.


