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Hét Leírás Oktató Óraszám 

1. hét 

2009.09.09. 

Az ortopédia kialakulásának története. Kapcsolat a traumatológiával, a fizioterápiával és a reumatológiával. 

Az ortopédiai beteg fizikális vizsgálata. Az ortopédiai betegségek kezelési módszerei, lágyrészeken és 

csontokon végezhető műtétek. 
Prof. Dr. Szepesi Kálmán 3 

2. hét 

2009.09.16. 

A veleszületett csípődysplasia és csípőficam (DDH) előfordulásának gyakorisága, a patológiai elváltozások. 

Újszülött- és csecsemőkori csípőszűrő vizsgálatok, fizikális módszerek és szonográfia. Kezelés 

készülékekkel és műtéttel. 
Dr. Soltész István 3 

3. hét 

2009.09.23. 

A Perthes kór előfordulása, gyakorisága, patológiai lényege, lefolyásának szakaszai. Klinikai tünetek és 

kezelési módszerek. Az epiphyseolysis capitis femoris előfordulása, patológiai lényege, klinikai tünetek, 

klinikai kórformák és azok kezelése. 
Prof. Dr. Szepesi Kálmán 3 

4. hét 

2009.09.30. 

Az ízületek degeneratív elváltozásainak, az arthrosisnak a patológiája, kialakulásának mechanizmusa, 

klinikai panaszok. A coxarthrosis kialakulása, formái,  konzervatív kezelés és műtéti kezelés. 
Prof. Dr. Szepesi Kálmán 3 

5. hét 

2009.10.07. 

A térdízület veleszületett ficama, a térdkalács habitualis és recurrens ficama, veleszületett tengelyeltérések.  

A keresztszalagok és oldalszalagok jelentősége, sérülései az artroszkópos és egyéb terápiás lehetőségek. 
Dr. Gáspár Levente 3 

6. hét 

2009.10.14. 

A térdízület arthrosisának kialakulása, formái, patológiája, klinikai kép. A konzervatív kezelés lehetőségei. 

Műtéti kezelés. Térdízületi endoprotézisek. 
Dr. Gáspár Levente 3 

7. hét 

2009.10.21. 

A nyaki gerinc és a felső végtag betegségei. A vállízület degeneratív elváltozásai, habituális vállficam. A 

könyök és kéz veleszületett betegségei és egyéb ortopédiai elváltozásai. Kezelés. 
Dr. Soltész István 3 

8. hét 

2009.10.28. 

A láb funkcionális anatómiája. A láb betegségei, lúdtalp, bütyök, kalapácsujj. Veleszületett lábdeformitások, 

lúdtalp, vertikális talus. Dongaláb előfordulása, tünetei, konzervatív és műtéti kezelése. 
Prof. Dr. Szepesi Kálmán 3 

9. hét 

2009.11.04. 

A gerinc fiziológiás görbületei, funkcionális anatómiája. Scoliosis különböző formái, vizsgálata, konzervatív 

és műtéti kezelése. 
Dr. Kiss László 3 



10. hét 

2009.11.11. 

Scheuermann-féle betegség. Az ischias patológiája, tünetei, konzervatív és műtéti kezelése. Degeneratív 

gerincelváltozások. Spondylosis, derékfájás. Az akut és krónikus osteomyelitis formái. Klinikai tünetek. 

Kezelés. 
Dr. Jónás Zoltán 3 

11. hét 

2009.11.18. 
Osteomyelitis és gennyes ízületi gyulladások. Dr. Szabó János 3 

12. hét 

2009.11.25. 

A csontrendszer elsődleges és áttéti daganatai, és a daganatszerű elváltozások. Klinikai tünetek. Kezelési 

lehetőségek. 
Prof. Dr. Szepesi Kálmán 3 

13. hét 

2009.12.02. 
Reumatológiai kórképek ortopédiai vonatkozásai. Dr. Róde László 3 

14. hét 

2009.12.09. 

Az osteoporosis kialakulása, és ortopédiai kezelése. Neuroortopédiai elváltozások, bénulások, alagút 

szindrómák tünetei és kezelésük. 
Dr. Mizsák Lajos 3 

15. hét 

2009.12.16. 
Konzultáció  3 

Összóraszám: 45 
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