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Kedves Kollégák! 

Az elmúlt három alkalommal, szakmai körökben elismerést ki-
váltó nyálmirigysebészeti tanfolyamunkat ismét megszervezzük. 
A fül-orr-gégészet és a patológia hazai prominens képviselőinek, 
a képalkotó diagnosztika, az onkoterápia kiemelkedő szaktekin-
télyeinek és a szájsebészet professzorainak előadásai, számító-
gépes és videodemonstrációk, élő műtéti bemutatások, valamint 
bonctermi és laboratóriumi gyakorlatok segítenek elmélyednünk 
a nyálmirigysebészet tanulmányozásában.

A tanfolyam fő témái:
•  a nyálmirigysebészet anatómiai alapjai 
•  a nyálmirigydaganatok pathológiai jellemzői (histologia-cytologia),
•  a modern képalkotó eljárások helye és alkalmazásuk
•  a nyálmirigytumorok sebészi kezelése
•  műtéti radikalitás, nyaki blockdissectio
•  tumort utánzó nyálmirigy-elváltozások
•  gyermekkori nyálmirigybetegségek
•  az arcideg rekonstrukció kérdése és megoldásai
•  az irradiáció és a kemoterápia helye a gyógykezelésben
•  nyálmirigygyulladások kezelése
•  minimálinvazív eljárások és „újdonságok” a parotis-sebészetben

A tanfolyam alapvetően fontos részét képezik a műtéti bemutatá-
sok, amelyeken korlátozott számban közvetlenül részt vehetnek a 
tanfolyam hallgatói. A műtéti bemutatásokat videorendszeren köz-
vetítjük a központi előadóterembe, ahonnan közvetlen kép- és hang-
kapcsolat teszi lehetővé a párbeszédet az operatőr és a hallgatóság 
között. A bemutató műtéteknél a műtőben, előzetes beosztás szerint, 
összesen 16 főnek lesz lehetősége közvetlenül, illetve monitoron fi-
gyelemmel kísérni az eseményeket. A hallgatóság fennmaradó része 
az előadóteremben videokivetítőn követheti a beavatkozásokat. 

Mindenkinek lehetőséget biztosítunk a bonctermi cadaver-
gyakorlatokra és mikroszkóp alatt idegvarrat gyakorlására, 
ahol elsősorban a nagy nyálmirigyek műtétei, hangsúlyozottan 
a parotissebészeti / arcidegsebészeti operációk gyakorlására, de-
monstrálására kerítünk sort.

A résztvevőknek bemutatjuk a nagy nyálmirigyek legkorszerűbb, 
minimál invazív diagnosztikai és kezelőeszközét: a nyálmirigy en-
doszkópot és alkalmazását is. Beszámolunk egy újabban beveze-
tett eljárásunkról is, ami segít megtalálni és megőrizni a n. facialist 
műtét során, és láthatják az idegmonitort is használat közben.

A jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik. 
A tanfolyam programját a DEOEC Szak - és Továbbképző Intézete 
36 kreditponttal értékelte. 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő kollégákat! 
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