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Beszámoló a XIX. Dél-Magyarországi Traumatológus 
Kongresszusról 

PROF. DR. NEMES GYÖRGY

BESZÁMOLÓ

Kilenc dél-magyarországi megye baleseti sebészei vettek részt Sárváron, 2014. május 9–11-
ig, a XIX. Dél-Magyarországi Traumatológus Kongresszuson, a két Balesetsebészeti Klinika, vala-
mennyi oktatókórház és szinte minden traumatológiai osztály képviseltette magát, több elő-
adással is. Az osztrák határ közelében lévő szép kisváros, két napig több száz balesetsebésznek, 
szakdolgozónak, gyógytornásznak adott otthont. 

19 évvel ezelőtt szervezték meg először a dél-magyarországi traumatológusok vándorgyűlé-
süket, amelyet kisebb létszám jellemzett, baráti hangvétel és családias légkör. Itt jó lehetőség kí-
nálkozik az új módszerek bemutatásra, megbeszélésére. A magas szakmai színvonalat, a gördülé-
keny, résztvevő centrikus rendezést a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató kórház megyei 
traumatológiai osztály és az Alapítvány a Vas megyei Baleseti Sebészetért biztosította, garantálta. 

A kongresszus-sorozat hosszú évek kihagyása után folytatódott – hangsúlyozta bevezetőjében 
a kongresszus elnöke, Dr. Biró Csaba, a szervező kórház traumatológiai osztályának főorvosa. Az 
osztály tavaly ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, megemlékezett elődeiről. Megtudtuk, 
hogy a szombathelyi traumatológián kiemelten foglalkoznak a térdsérülések ellátásával, legyen az 
korszerű konzervatív kezelés, operatív töréskezelés, szalagrekonstrukció, sportsebészet, vagy akár 
protetika. 

A főtéma az „Új eljárások a térdsérülések kezelésében” volt, amely lerágott csontnak tűnik, 
de aki az előadásokat végig hallgatta, megtapasztalhatta, hogy a traumatológia ezen területén is 
gyors változások, nem szűnő előrehaladás van. 

A tudományos program fő témái: a térd és környező régiók lágyrész és csontsérülései, insta-
bilitásai, új diagnosztikai és kezelési, műtéti módszerei voltak. E terület traumás elváltozásai ki-
emelten fontosak, mert a sportolók, motorkerékpárosok és autósok baleseteinél egyre gyako-
ribbak. Kiderült az is, hogy a „lerágott csontnak” tűnő térdsebészetben mennyi újdonság van. 

A kongresszuson négy részben harminckét előadás hangzott el a térdízületi és térdközeli tö-
rések, a térdízületi instabilitás, a térdízületi lágyrész problémák és varia témakörben. A szakma 
„nagy öregjein” kívül örvendetesen sok fiatal traumatológus és szakdolgozó mondta el tapasztala-
tait az új módszerek és eszközök, gyógyító eljárások, utókezelés, rehabilitáció alkalmazásáról. Hal-
lottunk a computer navigációval támogatott tibia plateu törés ellátásáról, vagy a szeptikus környe-
zetben végzett törésgyógyítás és implantátum megtartására való agresszív vákuum kezelés ered-
ményeiről is, de többen elemezték a sikertelenségek okai is.

Eddig is gondoltuk és most is bebizonyosodott, hogy a traumatológia igen gyorsan fejlődő és 
kiszélesedő szakma. Amint Simonka János Aurél professzor kifejtette, a korszerű MR képet is tudni 
kell értékelni a balesetsebésznek, de szükséges, hogy maga is tudjon például ultrahangos vizsgá-
latot végezni. A traumatológusnak egész tudástárát 5 évente fel kell újítania. 

A nagy érdeklődést mutatta, hogy az előadások zsúfolt nézőtér előtt zajlottak és a vitákra sok-
szor kevésnek bizonyult a rendelkezésre álló idő. A kongresszus kiemelkedően nagy sikerrel zá-
rult, a résztvevők sok hasznos információval gazdagodtak, itt szerzett tudásuk biztosan hozzájárul 
a hazai traumatológia további gyors fejlődéséhez. 

A fogadás szokatlan meglepetéssel indult! A szervezők kihirdették, hogy a titokban tartott 
helyszínre az autóbuszok pontosan indulnak, gyülekezés a kongresszusi szálló óriási halljában. 
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Mindenki ott tolongott, amikor teljesen váratlanul, egyre növekvő hangerővel, énekkarral, nagy 
zenekarral (Savaria Szimfonikusok) felcsendült a földszinten és emeleten, Carl Orff Carmina 
Buránája, a valaha volt legnépszerűbb, komolyzenei mű néhány részlete, ámulatba ejtve a hallga-
tóságot. 

Az eseménynek helyt adó, festői környezetben elhelyezkedő Spirit Hotelben a példásan szer-
vezett és lebonyolított tudományos programok mellett lehetőséget kínálkozott baráti beszélgeté-
sekre, a legújabb szakmai kérdések megtárgyalására, ugyanakkor mód nyílt a kikapcsolódásra, pi-
henésre is. Pár nappal később a résztvevőkre még újabb meglepetés várt: postán, CD-én meg-
kapták az említett bevezető hangversenyről készült videót. 

Ismét meg kell köszönjük Biró Csaba osztályvezető és Horváth Csaba főorvosoknak, és a szer-
vezőbizottságnak, név szerint Bauer Ottó, Rajki Csaba, Rosanics Péter, Szilágyi Zoltán, Kiss Balázs, 
Kelemen Péter, Mátrai Ákos kollégáknak a kitűnő szervező munkát és, hogy ismét életre keltették 
a Dél-Magyarországi Traumatológusok Kongresszusát. 

Várjuk a következőt!


