
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tel/info: 27/631-994, 30/862-4465 Fax: 27/631-962  

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/C  

www.emedica.hu  e-mail: info@emedica.hu  www.facebook.com/medica.euro 

Krónikus sebek korszerű kezelése a fekvő és járóbeteg ellátásban 

2016.11.03. – 2016.11.05. (csütörtök, péntek, szombat) 

Elmélet és gyakorlat: Kelen Kórház 1119 Budapest, Than Károly utca 20. 

 

Orvosoknak 40 kreditpont tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 

1. bőr-, nemibetegségek és kozmetológia, 2. bőrgyógyászat, 3. bőrgyógyászat (bőr-, nemibetegségek és 

kozmetológia), 4. csecsemő-gyermekgyógyászat, 5. érsebészet, 6. gyermeksebészet, 7. háziorvostan, 8. infektológia, 

9. kézsebészet, 10. orvosi rehabilitáció, 11. plasztikai (égési) sebészet, 12. rehabilitáció, 13. sebészet.  

Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés.  

Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2016.II/00040 

Az alábbi szakmacsoportba tartozó egészségügyi szakdolgozóknak 14 kreditpont:  

1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermekápolás és gondozás, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és 

fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 12. védőnői ellátás, 13. Közegészségügyi és népegészségügyi szakmacsoport, 15. 

rehabilitációs és életvezetést támogató. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTK-A-

92849/2015 

Részvételi díj: 40.000.- Ft. 

 

KÉPZÉSI PROGRAM 

 

1. nap              9.00-11.20  

Előadó: Prof. Dr. Daróczy Judit, MTA doktora,bőrgyógyász  

A tanfolyam célkitüzéseinek megbeszélése. Aktuális tudás ellenőrzése.A bőr szerkezete, a sebgyógyulás fiziologiás 

folyamata.A gyulladás és a szervezet immunfolyamatinak a szerepe A krónikus seb stádiumai (nekrotikus, 

váladékozó, fertőzött, granulálódó, hámosodó) Seb típusok: vénás, artériás, nyiroködéma, tumoros, cukorbeteg, 

decubitus, stb. és jellemzőik, diagnózis  

Előadó: Dr. Rapi Katalin, PhD. infektologus, gyerekgyógyász  

Infekció kontroll            11.30- 12.00  

Az infekció kontroll szerepe a sebkezelésben. Oktatás és számonkérés  

 

Előadó: Dr. Dobák András, PhD. mikrobiologus  

A mikrobiologiai eredmény szerepe a fertőzött seb antibiotikum kezelésében     12.10-12.45  

Előadó: Dr. Rédling Marianna, bőrgyógyász, diabetologus  

Sebek kialakulása és jellemzői cukorbeteg lábon        12.50- 13.30  
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Gyakorlat: esetek ismertetése, az ápoló kompetenciái, sebkezelés      13.45- 14.15  

Közreműködnek : orvosok, ápolók  

2. nap              9.00- 10.00  

Előadó: Prof. Dr. Daróczy Judit, MTA doktora, bőrgyógyász  

Irányelvek, alkalmazása a gyakorlatban. Esetbemutatások  

Nem gyógyuló sebek szövődményei (erysipelas, cellulitis, fasciitis necrotisans)     10.10- 11.10  

 

Előadó: Ignáth Györgyi diplomás ápoló  

Az ápoló feladata a sebkezelésben. Ápolási lapok, kezelési dokumentáció.  

A seb állapotának jellemzése. Információk a beteg számára       11.20- 12.00  

 

Előadó: Weltner Jánosné, gyógyszerész  

Sebfedők, alkalmazás, előírások  Dresszingek alkalmazása, a különböző sebfedők  

tulajdonságainak ismertetése. Kötszerek kiválasztása        12.10- 13.00  

 

Gyakorlat, esetek elemzése           13.00- 14.30  

Nekrotikus seb kezelése. seb tisztítása, nekrotomia: sebészi, mechanikus, enzymatikus,  

kémiai, autolizis  

Fertőzött seb kezelése: baktérium leoltás, tisztítás, ecsetelők,  

Szisztémás fertőzés jelei: láz, általános tünetek, laboratoriumi értékek  

Granulálódó seb: sebfedők, Váladék kontroll: seb környéke, nedvszívók  

 

3. nap  
 

Előadó: Prof. Dr. Daróczy Judit, MTA doktora, bőrgyógyász  

Nyiroködéma klinikai jellemző, sebképződés mechanizmusa       9.00 – 10.30  

Nyiroködéma kezelése  

 

Előadó: Szloboda Gyuláné nyiroktherapeuta         11.00- 11.30  

A kompressziós pólya alkalmazásának elvei  

 

Gyakorlat: kompressziós kötés felhelyezése, gyógytorna       11.40- 12.30  

Betegbemutatások  

 

Gyakorlat, esetek elemzése           12.45- 14.30  

Előadók, nővérek  

 

Vizsga, tanfolyamzárás            14.40  

 

 

 

 

 

Jelentkezni lehet a jelentkezési lap elküldésével a fenti elérhetőségek bármelyikén, vagy online módon a 

honlapunkról: www.emedica.hu/online-jelentkezes 

 

http://www.emedica.hu/online-jelentkezes

