
  KRÓNIKUS FÁJDALOMTERÁPIA MÓDSZERTANI KÉPZÉS I. FÉLÉV  

2022. 09.21  Krónikus fájdalom: általános rész, alapok (online) Előadó 

13:00 13:45 

Krónikus fájdalom: definíció, epidemiológiai adatok, nemi, kulturális és környezeti szempontjai, hatásai, 

osztályozása (ICD 11), típusai (nociceptív, neuropátiás, nociplasztikus), taxonomia dr. Budai Erika FIPP 

13:45 14:30 

A krónikus fájdalom komplexitása I. (neuroanatómiai alapok, élettani, biokémiai folyamatok és ezek szerepe  

a krónikus fájdalom kialakulásában)  Dr. Puskár Zita Ph.D 

14:30 15:15 

A krónikus fájdalom komplexitása II. (neuroanatómiai alapok, élettani, biokémiai folyamatok és ezek szerepe  

a krónikus fájdalom kialakulásában)  
dr. habil. Helyes Zsuzsanna PhD, DSC,  

MTA levelező tagja. 

15:15 15:30 Szünet   

15:30 16:15 Fájdalom krónikussá válásának klinikuma, a krónikus fájdalom bio-pszicho-szociális modellje 

dr. habil Almási Róbert Gyula PhD,  

EDPM 

16:15 17:00 

Krónikus fájdalomban szenvedő beteg kikérdezésének menete, kommunikáció: kórtörténet,  

fájdalom anamnézis, fizikális vizsgálat  dr. Budai Erika FIPP 

17:00 17:45 

Krónikus fájdalommal élő speciális kezelést igénylő betegcsoportok  

(idős, mentálisan retardált, demens beteg, addikciót okozó szereket, gyógyszereket szedők stb.)  
dr. habil Almási Róbert Gyula PhD,  

EDPM 

17:45 18:30 Krónikus fájdalom mérésére alkalmazott egy és több dimenziós fájdalom skálák dr. Major János PhD 

2022.10.05  Krónikus fájdalom: klinikum (online)   

13:00 13:45 

A krónikus fájdalom multidiszciplináris kezelésének általános szabályai: gyógyszeres,  

nem gyógyszeres nem invazív, invazív terápia lehetőségei dr. Budai Erika FIPP 

13:45 14:30 Gyermekkori krónikus fájdalmak speciális szempontjai dr. Major János PhD 

14:30 15:15 A rehabilitációs medicina helye a krónikus fájdalomban szenvedő betegek kezelésében dr. habil Fazekas Gábor PhD 

15:15 15:30 Szünet   

15:30 16:15 Rosszindulatú daganat okozta fájdalom kezelésének fő szempontjai dr. Dumele Andreea 

16:15 17:00 

Krónikus, perifériás verőér eredetű fájdalom, krónikus hasi angina, terápia rezisztens angina pectoris tünetei,  

terápia lehetséges módjai dr. Tersztyánszky Rita 

17:00 17:45 

Krónikus hasi fájdalom (funkcionális, organikus), általános szempontok, differenciál diagnosztika,  

klinikai megjelenés formái, kezelési elvei  dr. Budai Erika FIPP 

17:45 18:15 Krónikus kismedencei fájdalom (pelvic pain) okai, típusai, diagnosztika, terápia dr. habil Almási Róbert Gyula PhD, EDPM 

2022. 10.20  Pszichoterápia, Krónikus neuropátiás fájdalom I. (online)   

9:00 9:45 Fibromyalgia szindróma (tünetek, terápiás lehetőségek) dr. habil Fazekas Gábor PhD 



9:45 10:15 Szakpszichológus szerepe a krónikus fájdalmakban, a fájdalom pszichológiája  dr. Császár-Nagy Noémi PhD, ECP 

10:15 11:00 

Komorbid vagy hasonló neuro-hormonális genezisű zavarok a krónikus fájdalommal:  

depresszió, szorongás, poszttraumás stressz, testi pszichózis      dr. Császár-Nagy Noémi PhD, ECP 

11:00 11:45 

Pszichoterápiás módszerek a krónikus fájdalom terápiájában: kognitív befolyásolás  

(pl. oktatás, mindfullness), hipnózis, egyéb   dr. Császár-Nagy Noémi PhD, ECP 

11:45 12:15 Szünet   

12:15 13:00 

Krónikus neuropatiás fájdalom általános szempontok, a bizonyosság szintjei, okai, típusai, fogalmak, 

meghatározások dr. Budai Erika FIPP 

13:00 13:45 

Kompressziós neuralgiák, alagút szindrómák I: általános szempontok, diagnosztika, terápia, alagút szindrómák  

felső végtagon (supinator alagút sy, n. ulnaris sy., Guyon alagút sy, carpal tunnel sy), alsó végtagon (piriformis sy.,  

n. saphenus sy, n. peroneus communis sy., medialis tarsalis alagút sy, metatarsalis alagút sy.),  
dr. Stogicza Ágnes FIPP, CIPS,  

ASRA-PMUC 

13:45 14:30 

Kompressziós neuralgiák, alagút szindrómák II: mellkasban (mellkas kimeneti szindróma, incisura scapulae 

syndroma),  

has (ACNEs), medencében (n. ilioinguinalis kompresszió, n. genito-femoralis sy, piriformis sy, obturator alagút sy,  

meralgia paraesthetica) tünetek, diagnosztika, terápia 
dr. Stogicza Ágnes FIPP, CIPS,  

ASRA-PMUC 

14:30 15:15 

Krónikus posztoperatív neuropátiás fájdalom (posztamputációs fájdalom, hegfájdalom, poszttorakotómiás,  

posztmasztektómiás fájdalom, inguinalis sérv műtétet követő fájdalom, stb) típusai, diagnosztika, megelőzés, terápia  dr. habil Almási Róbert Gyula PhD, EDPM 

2022. 11.03  Krónikus neuropátiás fájdalom II., Fejfájások (személyes)   

8:30 9:30 Regisztráció, reggeli kávészünet   

9:30 10:15 
Centrális neuropátiás fájdalom (poststroke, thalamus, SM stb.) okai, tünetei, a terápia lehetséges módjai 

dr. habil Vécsei László Dsc,  

MTA rendes tagja, akadémikus 

10:15 11:00 

Krónikus fejfájással jelentkező beteg vizsgálatának algoritmusa, főbb szempontok diagnosztika, differenciál 

diagnosztika 

dr. habil Vécsei László Dsc,  

MTA rendes tagja, akadémikus 

11:00 11:45 Fájdalmas és fájdalmatlan neuropathia belgyógyászati betegségekben.  dr. habil Kempler Péter Dsc 

11:45 12:30 Posztherpeszes neuralgia  dr. Budai Erika FIPP 

12:30 13:30 Ebédszünet   

13:30 14:15 Komplex regionális fájdalom szindróma típusai, okai, tünetei, diagnosztika, terápia lehetőségei dr. habil Fazekas Gábor PhD 

14:15 15:00 Elsődleges krónikus fejfájások főbb típusai, tünetek, diagnosztika, terápia dr. habil Tajti János Dsc 

15:00 15:30 Délutáni kávészünet   

15:30 16:15 Másodlagos, krónikus fejfájások főbb típusai, tünetek, diagnosztika, terápia dr. habil Szok Délia 

16:15 17:00 Agyideg neuralgiák okai, típűusai, tünetek, diagnosztika, terápia dr. habil Szok Délia egyetemi docens 

17:00 17:45 Trigeminus neuralgia, atípusos arcfájdalom tünetek, diagnosztika, terápia dr. habil Tajti János  



MTA doktora, egyetemi tanár 

2022.11.30 online Krónikus neuropátiás fájdalom III. (online)   

13:00 13:45 Failed back surgery sy. tünetek, diagnosztika, terápia lehetőségei dr. Rácz Edit FIPP 

13:45 14:30 Gerinc eredetű, radiculopathiával járó fájdalmak okai, tünetei, diagnózis, terápia   

dr. Stogicza Ágnes FIPP, CIPS,  

ASRA-PMUC 

14:30 15:15 Neuromoduláció krónikus fájdalmakban: általános szempontok, típusai, fő indikációi dr. habil Balás István PhD 

15:15 15:30 Szünet   

15:30 16:15 Neuropátiás fájdalom kezelésében alkalmazott gyógyszerek a nemzetközi ajánlások alapján dr. Major János PhD 

16:15 17:00 Coccygodynia okai, tünetei, diagnosztika, terápia dr. Dumele Andreea 

17:00 17:45 Myofasciális fájdalom szindróma dr. Laskói Balázs FIPP 

17:45 18:30 Temporo-mandibuláris fájdalom és diszfunkció: okai, tünetei, diagnosztika, terápia dr. Ambrus Szilvia 

 


