
MEGHÍVÓ 

 

 

2012.10.29-én egynapos OFTEX pontszerző tanfolyamot rendezünk a Péterfy Sándor Utcai 

Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ szervezésében, az ízületi punkciók, 

intraartikuláris injekciók elméleti és gyakorlati ismereteiről.  

Ortopédus, traumatológus és reumatológus szakorvosok illetve rezidensek valamint egyéb, 

ezen kezelési mód alkalmazása iránt érdeklődő Kollégák részére.  

 

A tanfolyam utóakkreditációra kerül, mely megtekinthető az OFTEX honlapján. Várható 

pontértéke: 12 pont 

 

A tanfolyam különlegessége, hogy nem csak elméleti előadásokon tárgyaljuk végig az 

injekciós technikákat és szövődményeiket, hanem lehetőséget biztosítunk cadavereken történő 

gyakorlásra! 

 

A tanfolyam címe: Az intraarticularis injekciós technikák az ortopéd-reumatológiai 

gyakorlatban 

 

A tanfolyam helye: Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ  

                                 /Péterfy Sándor u. 8., díszterem IV. emelet/. 

                                 A gyakorlati képzés a prosecturán történik. 

 

 

Időpontja: 2012.10.29.      9-18 óráig. 

 

 

Program:  

 

09:00   Előadók megjelenése, Power Point rendszer felállítása, regisztráció 

 

10:00  Az ízületek anatómiájának áttekintése  

Dr. Szokoly Miklós Ph. D. orvos igazgató – Péterfy Sándor Utcai Kórház  

Rendelőintézet és Baleseti Központ 

 

10:30  Az ízületek degeneratív illetve gyulladásos betegségei, a különböző 

intraarticularis injekció indikációi 

Dr. Szebeny Miklós osztályvezető főorvos- Péterfy Sándor Utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti Központ 

 

11:00   Az intraarticularis hyaluronsav injekciók, tulajdonságai, indikációi, 

alkalmazási területei 
Dr. Kricsfalusy Mihály osztályvezető főorvos-Péterfy Sándor Utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti Központ 

 

 

11:30  Az ízületek elérhetősége, ijekciós technikák 

Dr. Szokoly Miklós Ph. D. orvos igazgató - Péterfy Sándor Utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti Központ 

 



12:00  Az ízületi injekciók szeptikus szövődményei – megelőzés, kezelési elvek 

Dr. Kovács Gábor osztályvezető főorvos - Péterfy Sándor Utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti  Központ 

 

12:30-13:30 Ebédszünet 

 

13:30-17:00 Cadaver gyakorlatok 

A szúrási technikák bemutatása, gyakorlása cadavereken 

Dr. Gonda Gábor Ph. D.  osztályvezető főorvos 

Dr. Szokoly-Dr. Kricsfalusy-Dr. Baktay 

 

17:00-18:00 Záróvizsga 

 

A tanfolyam részvételi díja: 8.200,- Ft, mely összeg a helyszínen fizetendő.  

/A részvételi díj tartalmazza az ebéd és a büfé árát is, illetve pendrive-on az előadás 

anyagát és a gyakorlati demonstrációt./ 

 

A cadavereken történő gyakorláshoz a megfelelő védőfelszerelést valamint injekciós 

fecskendőket, tűket, infúziós oldatot biztosítjuk. 

 

Jelentkezni a szurotanfolyam@gmail.com e-mail címen lehet. 
 

A jelentkezéshez kérjük a következő adatokat közölni: 

 

Név 

Pecsétszám 

Továbbképző egyetem 

Munkahely 

Elérhetőség (cím, telefonszám, e-mail cím) 

Szakterület 

Szakvizsga 

Számlázási cím ( amilyen névre kérik a számlát) 

 

A tanfolyam létszáma (max. 40 fő), melynek betöltése érkezési sorrendben történik. 

 

Megfelelő létszám esetén a tanfolyamot jövőre is megismételjük. 

 

Budapest, 2012.10.02. 

 

 

 

 

 

                    Tisztelettel  

 

 

     Dr. Szokoly Miklós Ph. D.   Dr. Kricsfalusy Mihály 

            a tanfolyam szervezői 
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