
 
 
 
 
 
 
 

OCSZ Szakmai nap Program  

2022.09.08 (csütörtök) | 10:00-15:00 
 

Helyszín: 1073 Budapest, Erzsébet körút 51. I/3 
(Budapest Főváros Erzsébet – és Terézváros 
Általános Ipartestület) 21-es kapucsengő 

Részvétel: 

• OCSZ tagoknak ingyenes 

• nem tagoknak br. 25.400 Ft/fő 

 

Jelentkezés: kattintson ide az online űrlap eléréséhez 

 

10:00-11:30  

Dr. Kellermann Péter előadása - Láb deformitások, elváltozások és azok kezelési lehetőségei

A láb anatómiájának bemutatása, a láb elváltozásainak hátterének és a láb vizsgálatának bemutatása. 

Végig vesszük a típusos láb deformitásokat, elváltozásokat és azok kezelési lehetőségeit: 

a. lúdtalp 
b. bütyök 
c. kalapácsujj 
d. lábközépcsontok alatti 

fájdalom 

e. kivájt láb 
f. merev nagyujj 
g. bénult láb 
h. végtaghossz különbség 
i. diabéteszes láb elváltozások 

 

11:30-12:10 

Ágoston Lajos előadása - Ortopédiai eszközök és diagnosztikai eljárások a láb ortopédiai 

kezelésében 

Az előadásban bemutatásra kerülnek a láb felépítése, anatómiája, leggyakoribb ortopédiai 

betegségei, ezek szövődményei, a láb amputációk és lábsérülések klinikai képei, okai és hazai 

statisztikai adatai is. 

Az előadásban ismertetünk néhány diagnosztikai eljárást, az ortopédiai láb kezelésében szerepet 

játszó kezelő eszközt és néhány gyakori műtéti eljárást is. 

 

12:10-12:30 

Ágoston Lajos előadása -  Diabeteszes lábellátás 

Az előadásban ismertetésre kerül a hazai diabeteszes lábambulancián szerzett 5 éves szakmai 

tapasztalatok, esetbemutatásokon keresztül ismertetésre kerülnek a különféle lábamputációk, ezek 

szövődményei, kezelési eszközök és az ellátások statisztikai adatai is. 

 

https://forms.gle/nWDBJC74d2RbnNA9A


 
 
 
 
 
 
 
 

12:30-13:00  

Ágoston Lajos előadása - Statikus és dinamikus talp és járás vizsgálat 

Az előadásban bemutatásra kerülnek a különféle lábdiagnosztikai vizsgálati eljárások, statikus talp és 

dinamikus járásvizsgálati eszközök, melyek segítségével látható válnak a láb ortopédiai betegségei, az 

ezekhez szükséges korrekciós, tehermentesítő, teherelosztó talpbetét és talpágy-ortetikai eszközök. 

A dinamikus járásvizsgálat bemutatásával objektív mérő és vizsgálati eredmények születnek a paciens 

egyéni járásképének ábrázolásával, mellyel meghatározhatóvá válik a terápiás és eszközös kezelés is. 

 

13:00-13:30 

Szünet – szendvicsebéd, üdítő, kávé biztosított 

 

13:30-14:00 

Bódi István előadása - Láb ortopédia gyógytornász szemmel 

Ortopéd szakorvosi vizsgálat szükségessége gyógycipő készítés előtt, gyógytorna fontossága, 

konduktori konzultáció lehetősége a méretvételen. A beteg vázrendszerének és annak 

elváltozásainak  egységben vizsgálata, nem egyszerűsítve le csak alsó végtagra, mivel az elváltozások( 

gerincferdülés, rövidülés stb.) egymásra hatnak. Lábboltozatok erősítése gyógytornával, milyen 

gyakorlatokat végeztessünk, ezek betanítása. A helyes járás, helyes testtartás ismertetése a beteggel. 

 

14:00-14:30 

Kurucz László előadása - Vízbázisú ragasztástechnika 

Bemutatásra kerül a vizes-bázisú ragasztástechnika, ezalatt összetétel, felhasználási területek, 

engedélyeztetés, ár-értékarány, ehhez kapcsolódó munkavédelem. Végig vesszük a felhordási 

technikákat, melyek lehetnek manuális, illetve automata technikák, így pl. a kézi felhordás technikái. 

Megvizsgáljuk a különbségeket kézi és gépi felhordás között, illetve, hogy mely technikákkal tudunk 

gazdaságosabban és gyorsabban dolgozni. Megtárgyaljuk az  oldószermentes ragasztástechnika 

előnyeit és hátrányait, és olyan témákat is érintünk, mint a száradási idők, technológiai fegyelem, 

egészségügyi kockázatok, fajlagos felhasználási mennyiségek, veszélyes hulladék kezelés. 

 

14:30-15:00 

 TESZT 

 


