
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DR. FARKAS PÉTER 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1989-ben végeztem az orvosi egyetemen Budapesten, majd az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézetben helyezkedtem el, ahol azóta is dolgozom. Ortopédiából és 

mozgásszervi rehabilitációból szakvizsgáztam. 1996-ban kezdtem dolgozni az OORI 

Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán, ami jelenleg is a munkahelyem. Az 

osztályt 1997 óta vezetem. Pályám során több külföldi tanulmányúton is részt vettem, 

igyekeztem tudásomat bővíteni, tapasztalatokkal gazdagítani.  

Az 1990-es évek végén terelődött figyelmem a diabéteszes lábelváltozások felé. Osztályunk 

beteganyaga ugyanis az évek-évtizedek alatt átalakult, a tbc és osteomyelitis csont-ízületi 

elváltozásai – szerencsére – háttérbe szorultak, ugyanakkor egyre több lett a mozgásában 

jelentősen korlátozott, súlyos lábszövődményekkel rendelkező diabéteszes beteg. A diagnosztikában és a terápiában 

egyre nagyobb tapasztalatom alakult ki, ennek eredményeképpen sok olyan végtagot sikerült megmentenünk, amik 

korábban az amputáció áldozataivá váltak. Munkatársaimmal az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben országosan 

is ismert és elismert diabéteszes lábcentrumot alakítottunk ki, amelynek révén kapcsolatba kerültem diabetológus 

kollégákkal is, közülük többel igen szoros és jó szakmai viszonyt ápolok, amire büszke vagyok.  

Munkám eredményeképpen egyre nagyobb jártasságra tettem szert a krónikus sebek – ezen belül is a diabéteszes 

lábfekélyek – kezelése terén, megismertem a korszerű sebkezelő anyagokat, modern kötszereket, technológiákat, 

amiket a mindennapi klinikusi munkám során rendszeresen használok. Ez vezetett a Magyar Sebkezelő Társaságba is, 

amelynek jelenleg elnökségi tagja, a Sebkezelés és sebgyógyulás folyóiratnak pedig a főszerkesztője vagyok.  

Rehabilitációs tevékenységem mellett – ortopéd sebészként – operálok is, évente 200 körüli műtétet végzek, ezek 

nagyobb része diabeteszes lábelváltozásokkal van összefüggésben.  

Munkám során azonban nemcsak a betegek műtéti kezelését végzem, hanem az ezzel igen szorosan összefüggő 

rehabilitációs ellátásukat is. Így kerültem kapcsolatba a különböző protetikai és ortetikai eszközökkel, amik fontos 

részei a betegek ellátásának. Sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, külföldi kapcsolatokat is kialakítottam, a Magyar 

Protetikai és Ortetikai Társaság elnökeként két időszakban összesen 12 évet tevékenykedtem, és jelenleg is elnöke 

vagyok ennek a társaságnak. Ezen a téren összegyűlt tapasztalataimat próbálom kamatoztatni a NEAK GYSE 

szakértőjeként és a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tanácsadójaként is.  

Oktatási munkám részeként a Semmelweis Egyetem medikusainak oktatásában, valamint az ortopédiai-

traumatológiai, valamint a rehabilitációs medicina szakorvos-jelöltek képzésében veszek részt hosszú évek óta, de 

tartok előadásokat érsebész, angiológus kollégáknak is. A „Diabetológiai szakápoló és edukátor„ képzésben már 5 éve 

veszek részt, nemcsak előadásokkal, hanem az osztályunkon megtartott 3 napos gyakorlati képzéssel is. A hányatott 

sorsú podiáter képzésben a Semmelweis Egyetemen tartottam előadásokat, osztályunkon gyakorlatokat, valamint a 

gyakorlati vizsga is nálunk zajlott.  

Munkám során 30 közlemény és 14 könyvfejezet megírása fűződik a nevemhez, szakmai kongresszusokon pedig több 

mint 150 előadást tartottam, tagja voltam hazai és külföldi kongresszusok tudományos bizottságának is. Ezek témája 

elsősorban a rehabilitáció, a sebkezelés, a diabéteszes lábelváltozások, valamint a protézisek és ortézisek.  

A fentiekben összefoglalt tudásomat és tapasztalataimat szeretném kamatoztatni, szolgálatba állítani a Magyar 

Diabetes Társaság Diabeteses láb Munkacsoportjában is.  
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