Krónikus sebek kezelése
2018.05.30.
HELYSZÍN: AESCULAP AKADÉMIA 1115 BUDAPEST, HALMI ÚT 20-22.

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége és a Magyar Sebkezelő Társaság
interdiszciplináris fóruma
A programot a HARTMANN-RICO Hungária Kft. támogatja
Moderátor: dr.med.habil Sugár István
a Magyar Sebkezelő Társaság társelnöke

Program
9:00-10:00 Regisztráció
10:00-10:10 Megnyitó
prof. Hunyadi János (a Magyar Sebkezelő Társaság társelnöke)
10:10-10:25
prof. Juhász István (Debreceni Egyetem- Klinikai Központ)
A krónikus sebek definiciója, általános tulajdonságaik, stádiumaik
(nekrotikus, váladékozó/fertőzött, granulálódó, hámosodó stádiumok jellemzői, a krónikus
sebek etiológiai felosztása,nedves sebkezelés,kötszercsoportok, financiális kérdések)

10:25-10:40
dr. Szolnoky Győző (Szegedi Orvostudományi Egyetem)
A krónikus vénás elégtelenséghez társuló fekély /KVE
(epidemiológia, patofiziológia, CEAP klasszifikáció,diagnosztika,kezelés,kompresszió)

10:40-10:55
dr. Késmárky Gábor (Pécsi Tudományegyetem)
Az angiológiai vizsgálatok szerepe a krónikus alsó végtagi fekélyek menedzselésében

10:55-11:10
Dr. Battyáni István (Pécsi Tudományegyetem)
Perifériás artériás betegség intervenciós radiológiai megoldása
11:10-11:25
dr. Kovács L. András (Pécsi Tudományegyetem)
Ritka, különleges etiológiájú lábszárfekélyek
(immunbetegségekhez-, droghasználathoz társuló-, gyógyszer mellékhatásként fellépő fekélyek)

11:25-11:40
dr. Farkas Péter (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet)
dr. Sugár István ( Semmelweis Egyetem)
Nyomási fekélyek, a decubitus, kötszerválasztás, hydroterápia
(etiológia, klinikai megjelenés, EPUAP klasszifikáció, kezelés, kockázat felmérés, prevenció)

11:40-11:55
prof. Daróczy Judit
A krónikus nyiroködémához társuló fekély, és szövődményeik

11:55-12:35 Szendvicsebéd

12:35-12:50
dr. Rozsos István
Diabétesz, diabétesz-láb, a javasolt kezelési irányelvek
(osteomyelitis,Charcot-láb,malum perforans pedis,műtét,tehermentesítés,szövődmények)

12:50-13:05
dr. Iványi Zsolt (Semmelweis Egyetem)
Az intenzív osztály lehetőségei és az intenzívológus szerepe az életet súlyosan
veszélyeztető kórképek esetében
(fasciitis nekrotizáns, Fournier-gangréna, mesterséges táplálás, szepszis, shock, MOF)

13:05-13:20
prof. Ludwig Endre (Semmelweis Egyetem)
Az infectológus szerepe és feladata a krónikus seb kezelésében
(mikrobiológiai módszerek, kolonizáció, fertőzés, rezisztencia, biofilm)

13:20-13:35
dr. Farkas Péter (Semmelweis Egyetem)
Haematológiai betegségekhez társuló krónikus sebek
(immunitás,agranulocytózis, myelodysplazia, thrombophylia,coagulopathia)

13:35-13:50
prof. Hunyadi János (Debreceni Egyetem – Klinikai Központ)
Tumoros sebek. Az onkodermatológia a krónikus sebek palettáján
13:50-14:05
prof. Juhász István (Debreceni Egyetem –Klinikai Központ)
Korszerű eszközök, terápiás lehetőségek a krónikus sebek kezelésében
(diagnosztika,NPWT,oxygén-terápia,ESWT, CO2,NO, waterjet,Vivostat,bőrhelyettesítés)

14:05-14:20
dr. Sárosi Andrea (Semmelweis Egyetem)
A krónikus sebet hordozó beteg kooperációja, a psychiater-psychológus feladata
(fájdalom menedzselés, stressz, életminőség,izoláció)

14:20-15:00
Diszkusszió - dr. Sugár István

A rendezvényen való részvétel ingyenes, akkreditációja folyamatban van.
Jelentkezés: a www.motesz.hu oldalon online, vagy a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével az
info@motesz.hu e-mail címen.

