Kedves Kollégák!

centrumai között, hivatalosan jegyzett
intézményként hivatkozzanak ránk a jövőben.

Esetbemutatásokat találnak jelenlegi, online
lapszámunkban, a gerincgyógyászat széles
spektrumáról, gazdagon illusztrálva, didaktikus
felépítésben.

A jövő év elején kerül sor a következő MGT-re,
Visegrádon, ahová a hazai szakmai felvonulás
mellett, magyar származású, külföldön dolgozó
kollégáinkat is várjuk. A tudományos
programról és a részletekről folyamatos
tájékoztatást találnak online felületeinken.

Az elmúlt félévben az egész világ átalakult. A
koronavírus-járvány a Föld teljes lakosságát
érinti, nincs ember, aki a hatásai alól mentesülne.
Ebben a kétségtelenül nehéz időszakban
hivatásunk nem változott: gyógyítunk. Pátosz
nélkül jelenthetjük ki, hogy a viszontagságos
hónapokban gyorsan szembesültünk a ténnyel:
mi nem adhatjuk fel, nem vonulhatunk home
ofﬁce-ba! Szeretett szakmánkat sem adhatjuk
fel, akkor sem, ha a járvány miatt a
gerincgyógyászati, gerincsebészeti ellátás
szervezése, végzése az egész világon alapjaiban
változott meg.
Többek között a fenti érzések sarkallták a jelen
lapszám szerzőit és a szerkesztőket, hogy
szakmai tápanyagként, mintegy felüdülésként
olyan esetbemutatásokat közöljünk, melyeknek
talán nem csak az orvosszakmai továbbképző,
de mentálhigiénés szerepe is lehet az
olvasóközönség számára.
Örömhírekkel is tudunk szolgálni: megalakult a
Semmelweis Egyetem Gerincgyógyászati
Tanszéki Csoport, akadémiai akkreditációt
biztosítva a jelen és a jövő gerincsebészeti,
gerincgyógyászati graduális és posztgraduális
képzéseinek, tudományos és szakmai
tevékenységének.
Intézményvezetői döntést követően, szeptember
elején indul el hivatalosan az Országos
Gerincg yóg yászati Központ Gyer mek
Gerincsebészeti Projektje, amely a gyermekkori
gerincbetegségek sebészetének teljes spektrumát
öleli fel. A bio-pszicho-szociális modellbe
szervesen illeszkedő orvos-szakmai program
kiemelten foglalkozik a gyermekkori gerincdeformitások (szakmai vezető: Dr. Tunyogi-Csapó
Miklós) és a gerincdaganatok (Dr. Szövérﬁ
Zsolt) kezelésének szerteágazó tudományos
kérdéseivel, az in silico biomechanikai
módszertan és a mesterséges intelligencia
módszereinek felhasználásával (kutatásvezető:
Dr. Éltes Péter Endre). A projekt vezetésével
megbízottként, személyes célkitűzésem, hogy
gyermek betegeink ellátásában a világ vezető

Biztatunk mindenkit a szakmai anyagok
publikálására. Az utóbbi években több
mag yarországi műhelyből ker ültek ki
nemzetközi szaklapokban megjelent cikkek, és
jelen lapszámunkkal is demonstrálni akarjuk az
eg ymás közti – írott for mátumú –
tudástranszfer jelentőségét!
Mindenkinek jó egészséget,
hétköznapokat kívánok!
Lazáry Áron
főszerkesztő
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