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 2022. november 25-26-án tartjuk a Magyar Podiátriai, 

Boka- és Lábsebészeti Társaság akkreditált, XXVI. 

Tudományos Ülését, az „ország közepén”, Cegléden, a 

Hotel Aquarell**** -ben, melyre minden, a lábsebészet 

és podiátria iránt érdeklődőt szeretettel meghívunk, 

várunk. A 2021. évi XXIV. és XXV. jubileumi 

konferenciát a COVID járvány miatt ez év januárjában 

tartottuk Online formában. Remélhetően idén 

novemberben mód lesz személyes találkozásokra és élő 

előadás tartására. 

A lábsebészet ma már az ortopédia-traumatológia önálló 

területe.  Speciális vizsgáló módszerek, a műtétek széles skálája, új műszerek, járás és terhelés mérő eszközök, 

továbbá e területen képzett orvosok, szakemberek, podiáterek, pedikűrösök, diplomás szakdolgozók, lábápoló 

asszisztensek stb., szükségesek korszerű műveléséhez. Ismét várjuk előadók jelentkezését! Lehetőséget kínálunk 

korlátozott mértékben a témakörökhöz illeszkedő cégelőadások tartására is. Bízunk benne, hogy a COVID már nem 

okoz fennakadást a konferencia idején! 

A tervezett témakörök: 

              2022. nov. 25:  09.30-12.00: Szimpózium – Dr. Czipri Mátyás PhD 

                                       14.00-18.00: Megnyitó, előadások, közös vacsora 

              2022. nov. 26:  09.00-12.30: Előadások 
 

 Új képalkotók a láb és bokasebészetben. 

 „Én így csinálom” érdekes láb és bokasérülések, elváltozások, esetek megoldása, rehabilitációja. 

 A dongaláb új kezelési módszerei. 

 Új utak a diabetes láb és más rendszer elváltozások gyógyításában. 

 Varia.  

A végleges program összeállítása folyamatban van, amiről később részletesebb információt küldünk. 

 

A Tudományos ülés orvosok részére akkreditálva lett, 32 kreditponttal az SE-TK/2022.II./00278-as nyilvántartási 

számon, szakdolgozók részére 16 pont jár. 

 

Az alább felsorolt célcsoportok részesülnek kredit pontban: 

Diabetológia, érsebészet, ortopédia, reumatológia, rezidensek és szakorvos jelöltek, röntgenológia, sebészet, sportorvostan valamint 

traumatológia! 

További információk hamarosan elérhetőek lesznek weboldalunkon! 

New Instant Szervezőiroda - Vámosi Kinga 

1028 Budapest, Máriaremetei út 41.   Mobil: 06 20 544 4032  

E-mail: penzugy@newinstant.hu Web: www.newinstant.hu 

Előadás bejelentési határidő:  2022. október 20. 

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2022. november 1. 

Kollegiális üdvözlettel a Szervezőbizottság nevében: 

 
                       Prof. Dr. Szokoly Miklós  

MPBLT elnöke 

                                   
                         Prof. Dr. Nemes György 

MPBLT alapító, örökös elnöke 
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