PLASZTIKAI ÉS ÉGÉS-SEBÉSZET

Törzsképzési tételek
1. Reanimáció.
2. Mélyvénás trombózis és trombózis profilaxis.
3. Az antibiotikum kezelés alapelvei.
4. A sebgyógyulás és annak zavarai. Kötések, korszerű kötszerek.
5. A sebfertőzés felismerése és kezelése.
6. A PTX felismerése és kezelési elvei.
7. Az akut has felismerése és kezelési elvei.
8. Decollement és kezelése.
9. Kompartment syndroma.

Általános plasztikai sebészet
1. A plasztikai sebészet tárgyköre, helye a sebészet szakterületei között.
Helyreállító sebészet, esztétikai sebészet. A modern plasztikai sebészet kialakulásának
főbb lépcsőfokai.
2. Betegvizsgálat, műtéti javallat, ellenjavallat felállítása, műtéti terv készítése. Műtéti
előkészítés a plasztikai sebészetben.
3. A műtéti érzéstelenítés módszerei és megválasztásának szempontjai a plasztikai
sebészetben. A helyi érzéstelenítés kivitelezése.
4. Atraumatikus szövetkezelés (metszés, preparálás, vérzéscsillapítás, drainage). A
sebzárás módszerei. Varróanyagok.
5. Heg, keloid, differenciáldiagnózisa és terápiás lehetőségeik.
6. Metszésvezetés, erővonalak. A bőr vérellátása és a lebenyek méretezése testtájak
szerint.
7. A nyeles lebenyek osztályozása, vérellátása.

8. Lokális lebenyek. Közvetlen távoli nyeles lebenyek.
9. Fasciocutan lebeny, musculocutan lebeny.
10. Szabad lebenyek (formái, alkalmazásuk). Mikrosebészet (indikáció, kontraindikáció).
11. Replantációs sebészet
kontraindikáció).

(története, jelen, centrumok, nomenklatura, indikáció,

12. Félvastag bőr szabad átültetése, hálóplasztika. Dermatómok fajtái, alkalmazásuk.
13. Teljes vastag bőr szabad átültetése.
14. A szövetátültetések (csont-, porc-, irha-, fascia átültetés) alapelvei, osztályozása.
15. Bőrdaganatok osztályozása, sebészeti kezelése.
16. Alloplasztikus anyagok és alkalmazásuk.
17. Szövetexpanderek és alkalmazásuk.
18. Zsírszívás, zsírtöltés (indikáció, kontraindikáció).

Részletes plasztikai sebészet
1. Bőrpótlás a hajas fejbőrön. A kopaszság műtéti korrigálása.
2. Metszésvezetés, kimetszés és bőrhiányok pótlása az arcon. Subcutis és artérianyelű
lebenyek az arcon és a nyakon.
3. A szemhéjak pótlása, ektrópium.
4. Az orr defektusainak pótlása (bőrpótlás, orrszárny, orrcsúcs és columella pótlás,
nyeregorr korrekciója), teljes orrhiány pótlása.
5. Az orr alaki eltéréseinek korrekciós műtétei.
6. Az arcidegbénulás műtéti kezelésének lehetőségei.
7. Az ajak hiányainak pótlása. Mikrostoma.
8. Az arc kontúrhiányainak
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9. Az öregedés okozta esztétikai hibák korrekciója az arcon.

faciei,

szerzett

10. A fülkagyló hiányainak pótlása.
11. A fülkagyló korrekciós műtétei.
12. A váll- és hónaljtájék bőrpótló eljárásai.
13. Metszésvezetés, excisio és sutura a kézen. Bőrpótlás a kézháton, az ujjakon
(neurovascularis szigetlebeny). A tenyéri bőr pótlása.
14. Az ujjközti redő bőrének pótlása. A syndactylia műtéti kezelése.

15. A női emlő helyreállításának (emlő aszimmetria, emlőhiány, onkoplasztika) alapelvei.
16. A női emlő korrekciós műtétei (ptosis, hyperthrophia, atrophia, hypoplasia).
17. A mellkasfal lágyrészhiányainak pótlása.
18. A hasfal defektusainak pótlása.
19. Extrém súlyvesztés utáni plasztikai sebészeti beavatkozások.
20. Felfekvéses fekélyek műtéti kezelése.
21. Bőr- és lágyrész hiány pótlása az alsó végtagon.
22. Archasadékok (ajak- és szájpad hasadék) kezelési elvei, ajakhasadékok szekunder
korrekciós lehetőségei.

Égés
1. Az égési sérülések osztályozása (definíció, diagnózis, súlyosság felosztása kiterjedés,
mélység és a sérülés mechanizmusa alapján).
2. Az égett sérült első ellátása (helyszínen, első orvosi ellátás, szállítás, elsődleges
kórházi ellátás).
3. Égési shock és kezelésének az alapelvei. Égésbetegség.
4. Égési sérülések konzervatív kezelése.
5. Égési sérülések műtéti kezelése.
6. Nagy felszínű, mély égési sérülések műtéti taktikája.
7. Ideiglenes bőrpótlás, szintetikus és biológiai bőr helyettesítők, szövetbank.

8. Léguti égés.
9. Elektrotrauma.
10. Égett beteg rehabilitációja.
11. Egyéb bőrelválozásokkal járó, égési centrumokban kezelendő betegségek (toxikus
epidermális necrolysis, meningococcus okozta betegség, forrázásos syndroma).

