
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Megalakult a Diabeteses láb munkacsoport          

 

Mindannyian tisztában vagyunk a diabéteszes láb szövődmény népegészségügyi jelentőségével. Sokan 

gondoljuk, hogy a betegség kezelése terén hazánkban súlyos elmaradás tapasztalható a világ más részeinek 

gyakorlatához képest. Közismert, hogy a diabéteszes láb fekélyek megelőzése, a szűrés, a nagy kockázatú 

betegek gondozása és kezelése csak több szakma képviselőinek átgondolt, szervezett együttműködése révén 

képzelhető el. Ezt felismerve az MDT XXIII. kongresszusán Diabeteses láb munkacsoportot alakítottunk, 

melynek elsődleges célja a feladat elvégzéséhez szükséges szervezeti háttér biztosítása. 

  

Ideiglenes vezetőségünk: 

dr. Kajetán Miklós elnök 

dr. Farkas Klára, dr. Földesi Irén, dr. Halmos Tamásné, dr. Oláh Ilona, dr. Rédling Marianna. 

 

 

Célkitűzéseink:  

1. A diabéteszes láb ellátás elméleti és gyakorlati ismeretanyagának kidolgozása, a diabéteszes láb 

ellátásban részt vevő társszakmákkal konszenzus elfogadása. 

 2. A feladatok ismeretében azon  továbbképzéseket megszervezése és lebonyolítása, amelyek szükségesek a 

rendszerben szerepet vállalni kívánók számára. 

 3. A regionális szintű teamek felállításának elősegítése. 

 4. A betegek, a háziorvosok, a diabetológusok, szakdolgozók ismeretanyagának bővítése, edukációs 

segédanyagok kidolgozása. 

 5. Kapcsolatot tartani a társszakmákkal, organizáló szerepet vállalni multidiszciplináris teamek 

létrehozásában. 

 6. Kapcsolatot tartani a nemzetközi láb szervezetekkel. 

 7. Tudományos munkásságot folytatni. 

 8. Egyeztetést kezdeményezni és folytatni a diabéteszes láb ellátással foglalkozó szakrendelés működési 

feltételeinek, szakmai kódjának és a finanszírozásának kérdéseiben 

 

Szeretettel várjuk azon érdeklődő orvos kolléga, szakápoló jelentkezését - a diabetológia és egyéb szakmák 

területéről is - akik úgy érzik, szerepük lehet a cukorbeteg láb szövődmény ellátásában és azonosulni tudnak 

céljainkkal. 

 

Jelentkezés a MDT honlapjának felületén lehetséges, mindenkinek saját adatlapján keresztül a 

www.diabet.hu oldalon. 

Személyes kontaktus a miklos.kajetan@ar.hu címen történhet. 
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Beszámoló az MDT Láb Munkacsoport I. Terápiás Műhelyének eredményeiről 

 

Tisztelt Érdeklődő Kollégák! 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy munkacsoportunk sikeresen megrendezte első találkozóját 2015. 

november. 28-án, Balatonfüreden. Az ideiglenes vezetőség tagjai mellett, a házigazda szerepét betöltő 

Kovács Ákos dr.(DRC Kft.) és a felkért külső szakemberként jelen lévő Farkas Péter dr. (OORI) személyén 

kívül (19 előzetes regisztrációt követően) 16 kolléga tisztelte meg érdeklődésével rendezvényünket. A 

részvevők eme köre 11 munkahelyet képviselt döntően Magyarország nyugati feléből és kisebb részben 

Budapestről.  

 

A program első részében - a korábban közreadott tematika mentén - hét prezentációban vázlatosan 

összefoglaltuk a cukorbeteg láb szűrésének, prevenciójának és kezelésének legfontosabbnak tartott 

részleteit. A délutáni órákban kerekasztal formájában próbáltuk tisztázni az előttünk álló feladatokat. 

Egységes véleményünk szerint a magyarországi cukorbeteg láb ellátás rendszerét tartalmilag és szakmailag a 

nyugati modellek tapasztalati és ajánlásai mentén, multidiszciplináris teamek működésével képzeljük el. 

Figyelembe véve az objektív nehézségek sorát a jelenlegi helyzetben a jelentős egyéni áldozatokat követelő 

munkát csak önkéntes vállalás alapján várhatjuk a kollégáktól. A multidiszciplináris team tagjai optimális 

esetben a diabetológus és szakápoló-edukátor mellett dolgozó diplomás podiáter, ortopédus orvos és 

helyszínen tevékenykedő ortopéd technikus. Noha a cukorbeteg láb ellátás belgyógyászati vonatkozásait 

elsősorban a cukorbeteg gondozó hálózat feladatának tekintjük, nem zárkózunk el más szakmák hasonló 

kezdeményezéseitől sem és támogatásunkról biztosítjuk azokat.  

Egységesen elfogadott véleményünk hogy optimális esetben az ellátó rendszer kulcsfigurája a diplomás 

lábápoló szakember, aki - mint podiáter - önálló betegellátásra jogosult személy. Véleménykülönbség 

alakult ki abban a vonatkozásban, hogy a megfelelően képzett podiáterek elégséges számban történő 

rendszerbe állásáig szükséges-e kompromisszumos megoldásként egyéb, alacsonyabb szinten képzett 

lábápoló szakemberek biztosítása. Többségi vélemény szerint önkéntes alapon, a rendelések szakápolói OKJ 

tanfolyam vagy lábápoló-pedikűrös tanfolyam elvégzésével hasznos szerepet kaphatnának az ellátó 

rendszerben. 

Szintén egységesnek nevezhető véleményként fogalmazódott meg, hogy szükségesnek látszik az ellátásban 

szerepet vállaló kollégák kiegészítő képzésének biztosítása elsősorban az angiológia, a sebkezelés és az 

ortotetika területein. Ugyanakkor nem született egységes állásfoglalás ezen képzésekhez szükséges anyagi 

feltételek biztosításához tervezett alapítvány létrehozásának kérdésében. Többségi vélemény szerint- 

ellenvélemények mellett- célszerű lenne az MDT kereti között már működő alapítványhoz csatlakozni, 

ennek akadályoztatása esetén akár külön alapítvány létrehozásán dolgozni annak érdekében, hogy a cégek 

számunkra biztosított támogatásával élni tudjunk. 

Általánosan támogatott az a vélemény, hogy szükség van a diabetológusok és általában az orvos társadalom 

érdeklődésének megnyerésére és a kérdéshez kapcsolódó ismeretanyag bővítésére. Az MDT honlapjának 

felületén rendszeres megjelenést tervezzük a cukorbeteg láb ellátás nemzetközi ajánlásainak ismertetése 

érdekében. Kötelezettséget vállaltunk arra nézve, hogy minden lehetséges fórumon igyekszünk - erőnk 

szerint - szerepet vállalni, ahol erre lehetőséget kapunk. 2016-ban először a DDH márciusi jubileumi ülésén, 

majd ezt követően az MDT debreceni kongresszusára tervezzük munkacsoportunk találkozóit. 

Nagyon köszönöm a balatonfüredi rendezvényünk részvevőinek aktív szerepvállalását és várjuk újabb 

kollégák jelentkezését a munkacsoportunkba. 

 

Az MDT Láb Munkacsoportjának nevében: Dr. Kajetán Miklós 

 


