
2017.10.12. - 

csütörtök

perc Program Előadó Egyéb Információk 

beosztás/ 

tudományos 

fokozat
8:00 ('60) Regisztráció

9:00 (’15) Megnyitó – Quality of life az 

idegsérülések után Dr. Paput  László 

Ph.D. osztályvezető 

főorvos

9:15 – 09:45  (’30) Intraoperatív monitorizálás jelentősége 

koponyabázis sebészeti műtétek során 

Dr. med.habil Erőss 

Loránd

egyetemi docens

9:45 – 10:00  (’15) A nervus facialis intra- és 

extratemporalis szakaszának anatómiai 

variációi

Dr. Dános  Kornél Ph.D., Ph.D.

10:00 – 10:30 (’30) A parotis sebészet alapelvei Dr. Paput  László Ph.D. , MS.C. 

osztályvezető főorvos

10:30 – 10:45 ('15)  Szünet

10:45 – 11:15  (’30) Az arcideg rezekció indikációi, a 

posztoperatív teendők, a helyreállítás 

lehetőségei 

Dr. Becske  Miklós kandidátus

11:15 – 11:45  (’30) Arcidegbénulás versus fej- nyaksebészeti 

rekonstrukciós lehetőségek

Dr. Dr. Oberna  Ferenc Ph.D. osztályvezető 

főorvos

11:45 – 12:15 (’30) A nyaki disszekciók szemlélet változása 

a funkció megőrzés tükrében. Indikációk, 

lehetőségek, idegmegőrzés

Prof. Dr. Tamás  László egyetemi tanár

12:15 - 13:00 ('45) Ebéd

13:00 – 15:00  (’120) Az arcidegen végzett műtétek palettája a 

traumát követő rekonstrukciótól a belső 

hallójáraton át történő dekompresszióig. 

Elvek, módszerek és saját tapasztalatok. 

Cadaveren bemutató műtét - 

demonstráció (Nervus facialis 

intracranialis és intratemporalis feltárása)

Prof. Dr. Gerlinger  Imre egyetemi tanár MTA 

doktora

15:00 – 18:00 (’180) Bonctermi gyakorlat (Nervus facialis 

intracranialis és intratemporalis feltárása 

cadaver sziklacsonton)

Prof. Dr. Gerlinger  Imre, 

Dr.  Fabinyi  Balázs, Dr. 

Paput  László

egyetemi tanár MTA 

doktora, osztályvető 

főorvos, Ph.D. 

osztályvezető főorvos

Idegfunkció megőrzés és helyreállítás lehetőségei a fül-orr-gégészeti gyakorlatban



2017.10.13. 

– péntek

perc Program Előadó Egyéb Információk

7:00 – 9:20  (’140) Bonctermi gyakorlat (Pajzsmirigy és 

parotis műtétek cadaveren, nervus 

reccurrens-, nervus facialis-, nervus 

accessorius feltárása, nyaki block 

dissectio - opening wrepping)

Dr. Boér  András,      

Dr. Paput  László,    

Dr. Lőricz  Balázs 

Bendegúz

Ph.D. osztályvezető 

főorvos, Ph.D. 

osztályvezető főorvos, 

vendég professzor

9:30 – 10:00 (’30) Klinikopatológiai megfontolások Dr. Vass  László Ph.D. FIAC

10:00 – 10:30 (’30) Arcideg rekonstrukció radikális 

parotis műtétek után. 

Prof. Dr. Piffkó  József, 

Dr. Lóderer  Zoltán

egyetemi tanár, Ph.D. 

osztályvezető főorvos

10:30 – 10:45 Szünet

10:45 – 11:15  (’30) Nervus laryngeus superior, inferior és 

nervus vagus bénulások anatómiája, 

élettana és klinikuma, megoldási 

lehetőségek

Dr. Helfferich  Frigyes Ph.D. osztályvezető 

főorvos

11:15  – 12:00 (’45) Pajzsmirigy sebészet versus recurrens 

sérülés

Dr. Boér  András Ph.D. Ph.D. osztályvezető 

főorvos 12:00 – 13:00 ('60) Ebéd

13:00 – 14:00 (’60) Az egyoldali és a kétoldali recurrens 

paresis műtéti megoldásai

Prof. Dr. Rovó  László,  

Dr. Sztanó  Balázs 

egyetemi tanár, egyetemi 

adjunktus

14:00 – 14:15 (’15) Rehabilitáció a foniáter szemszögéből Dr. Mészáros  Krisztina Ph.D.

14:15 – 14:30 (’15) A váll anatómiája különös tekintettel a 

plexus brachialisra és a n.accessoriusra A 

nyak és a vállöv anatómiája különös 

tekintettel a nervus accessoriusra és a 

plexus cervicalisra

Dr. Major  Bálint

14:30 – 15:15 (’45) Nervus accessorius felkeresése, 

megőrzése, nyaki dissectios műtétek 

Dr. Lőrincz  Balázs 

Bendegúz

Ph.D. vendég professzor

15:15 -15:30 (’15) A nervus accessorius sérülés utáni 

rehabilitáció lehetőségei a 

reumatológus szemszögéből

Dr. Tóth  Edit Ph.D. osztályvezető 

főorvos 

15:30 – 15:50 (’20) A nervus facialis temporalis 

szakaszának endoszkópos feltárása

Dr. Fabinyi  Balázs Ph.D. oberartz, Krems

15:50 – 16:15 (’25) A localis anaesthesia lehetőségei a 

szájüregben és az arckoponya 

területén a maxillofacialis sebész 

szemszögéből. A nervus lingualis 

rekonstrukciója

Dr. Nagy  Péter főorvos

16:15 Vizsga - Továbbképzés Zárás


