Szakmai önéletrajz
Név:
Munkahely:

Dr. Balogh Péter
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház / Győr
9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4
Baleseti sebészeti osztály
osztályvezető főorvos,
vezető konzultáns

Végzettség:
1970-74 Szent László Gimnázium Budapest
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1980
1985
1988
1995

Kézsebészeti alaptanfolyam
1987
Speciális mikrosebészeti tanfolyam
1990
Emelt szintű kézsebészeti tanfolyam
1991
Arthroscopos sebészeti alaptanfolyam
1991
Haladó arthroscopos tanf. (vállarthroscopia)
1991
Mellkasi sérültek sebészeti ellátása (tanf.)
1992
AO medence kurzus
2004
Csuklóarthroscopos speciális kurzus
1995
AO alaptanfolyam
1996
Sportorvosi tanf. (egyéni továbbképzés)
1997
AO Semionar on Peri- and Intraarticular fratures treatment
2007
Synthes Shoulder Seminar (Budapest)
2008
Stryker Education Cadaver Workshop
Fracture Management Approaches to Pelvis,
Acetabulum and Knee for ORIF (Brno)
2009
Synthes Central & Eastern Europen Shoulder Cadaver Workshop.
Epoca Shoulder Protesis System for Degenerative
and Trauma Indications. (Budapest)
2010
AO Trauma Video-Szeminárium (Siófok)
2011
AO Trauma Video-Szeminárium (Siófok)
2013
AO Trauma Video-Szeminárium (Siófok)
2015

Szakmai gyakorlat :
1979-80 között egyetemistaként egy év " mentőtiszt III."-ként teljesítettem

szolgálatot.(OMSZ - Budapest.)
1980 – 1985-ig a Tapolcai Városi Kórház sebészeti osztályán dolgoztam és szereztem
általános sebészeti szakképesítést.
1985-től előbb a Győri MN 6 Honvédkórház, majd ennek megszűnte után
folyamatosan a Győri Petz Aladár Megyei Kórház baleseti sebészetén dolgozom és
szereztem balesetsebész, majd kézsebészeti szakképesítést .
5 éves sebészeti, valamint 26 éves balesetsebészeti és kéz - és mikrosebészeti
gyakorlat során nagy tapasztalatra és gyakorlatra tettem szert a kézsérülések, egyéb
végtag és izületi sérülések, valamint a polytraumatizált betegek diagnosztikájában,
illetve akut és rekonstruktív sebészeti ellátásában.
A fenti időszak alatt jelentős részt vállaltam osztályunk kéz- és mikrosebészeti
részlegének munkájából (1986 -95 között forgó rendszerben a részleg beosztott
dolgozójaként), beleértve a kézsebészeti és replantációs /kötelezettségen felüli /
készenléti ügyeletet és ellátást is.
Ügyeletvezetői megbízást 1989-től látok el.
1995-től 1998-ig osztályunk szeptikus részlegére voltam beosztva
1997-98-ban Dékány Sándor osztályvezető főorvos úr megbízásából
részlegvezetőként.
Aktív részese vagyok az osztályunkon folyó arthroscopos sebészeti tevékenységet
végző munkacsoportnak, mind a feltételek megszervezése, mind munkájának végzése
szempontjából és a fiatalabb kollegák oktatása vonatkozásában.
Megszerveztem és koordinálom az osztályunkon folyó izületi osteochondralis
transzplantációs programot.
1990- től szerveztem meg osztályunkon a sarokcsonttörések korszerű operatív
ellátásának feltételeit - legyártatva a műtéthez szükséges eszközöket - és végzem
valamint felügyelem ennek műtéti gyakorlatát.
1988-tól Dr. Dékány Sándor oszt. vez. főorvos javaslatára és támogatásával indítottuk
osztályunkon - az akkor még országos szinten is elhanyagolt -vállsebészeti
programot.
1991-óta végezem osztályunkon a vállsérülések diagnosticus és operatív
arthroscopiáját, folyamatosan átadva tapasztalataimat fiatalabb kollegáimnak.
A baleseti sebészet, orthopedia és rehabilitációs osztály főorvosaival egyeztetve és
együttműködve: a Vállsebészeti Szakambulancia 1999 január óta működik szakmai
felügyeletemmel.
1998 ban nyertem el a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban a vezető
konzultáns címet.
1999 szept. 01.-től 2001. jan. 01-ig balesetsebészeti betegellátás mellett – belső
áthelyezéssel az ortopédiai osztály feladatainak ellátására szólt megbízatásom.
2000 07. 01.-től főorvosi kinevezést kaptam a balesetsebészeti osztályon,
részlegvezetői főorvosi megbízással, 2004. június 25.-től osztályvezető helyettesi
kinevezéssel.

2007 szept.-óta a Traumatológia megbízott, 2012-óta kinevezett Osztályvezető
Főorvosa vagyok a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
Baleseti és Kézsebészeti Osztályának.

1986 - óta vagyok tagja a
Magyar Traumatológus Társaságnak
2003 – 2007 között a
Magyar Traumatológus Társaság vezetőségi tagja.
2012-től a
MTT Felügyelő Bizottság elnöke
1992- óta vagyok tagja a
Magyar és Nemzetközi Kézsebész Társaságnak
1997- óta vagyok tagja a
Magyar Arthroscopos Társaságnak
2004- óta vagyok tagja a
Magyar Váll-és könyöksebészek egyesületének
Megalakulása óta vagyok tagja folyamatosan a Magyar Orvosi Kamarának
2008-ban Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szent László Érem díjat
adományozta „több évtizedes sebészeti munka, valamit a magyar és a győri
kézilabdasport érdekében végzett magas színvonalú orvosi és szervezői munka”
elismeréseként.
2011-ben a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége felkért a MOB Orvosi Bizottsági
tagságára, valamint felkért a 2012-es London, olimpiai sportegészségügyi csoport
vezetésére.
2012-ben a XXX. Nyári Olimpián végzett munkám elismeréseként Győr Város
Polgármestere, és képviselő testülete: Szigeti Attila Ezüst Érdeméremmel tüntetett
ki.
2012 márc.-ban elnyertem a MOB tagságot, ezzel egy időben a MOB elnöke,
elnöksége megbízott a Magyar Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának elnöki
tisztével.
2013-ban Utrechben a XII. EYOF Magyar Csapatának egészségügyi vezetőjeként
vettem részt
2014-ben a Socsi Téli Olimpia, Magyar Csapat vezető orvosaként vettem részt az
Olimpián.
2015 jun.-ban az I. Európai Játékok – Baku – Magyar Csapat Eü. szolgálati
vezetője,
2015 jul-aug.-ban a XIII. EYOF/ Tbiliszi Magyar Csapatának egészségügyi
vezetőjeként vettem részt.
Vállalkozó orvosként (közalkalmazott jogviszony mellett) 1996 jún. 18.-tól dolgozom
Győrben, és 2000 jan.01.-óta Budaörsön -2001. júl. 01.-óta a EUROP-MED Orvosi
Szolgáltató Kft. -vel szerződéses jogviszonyban, mely tevékenységemet 2005. febr.
óta szüneteltetem.
2007 február-tól dolgozom szerződéses jogviszonyban Dr. Béres György vezetése alatt
álló tatai Kastélypark Klinikán (2007 május óta igazgató helyettesi megbízással).
Vállalkozó orvosként: 2011 óta magánrendelésemet a Kardirex Egészségügyi
Központba helyeztem át.
1986-óta tevékenykedem csapatorvosként a jelenlegi győri AUDI- ETO KC női
kézilabda csapatánál.
1995- óta vagyok a Magyar Kézilabda Szövetség Orvos Bizottság Elnökségi tagja.
A 80-as évek végétől több éven keresztül vállaltam szabadidőm terhére a svédországi
Partille, Ifjúsági Kézilabda Világtalálkozókon a győri és magyarországi ifjúsági
csapatok egészségügyi ellátását, orvosi felügyeletét.
1997-2006 között a Magyar Női Junior Válogatott csapatorvosa voltam.

1985-ben a Bécs-Budapest-Győr szervezésű Női Kézilabda Világbajnokság győri
helyszínének egészségügyi és doppingellenőrzési bizottság vezetőjeként
szerveztem a VB eü biztosítását.
2001-ben a győri Női Junior Kézilabda Világbajnokság eü biztosítását vezettem,
valamint a Magyar Válogatott csapatorvosaként vettem rész a versenyeken.
2005-ben a Női Kézilabda Európa Bajnokság győri helyszínének egészségügyi
biztosítását láttam el ill. szerveztem meg.
2008-ban a Magyar Felnőtt Női Kézilabda Válogatott csapatorvosa voltam.

Tudományos munka :
ELŐADÁS
1

"Microvascularis szabadlebeny transplantatio -alkari radialis
lebeny."
videoelőadás
/ Magyar Kézsebészeti Sectio : Lillafüred
1987 /

2

" Vállizületi instabilitás diagnostikája és a választandó oki műtéti
kezelés"
/Orthoped kongresszus : Szombathely 1987 /

3

"Selectiv csuklóizületi denervatioval szerzett tapasztalataink."
/ Nemzetközi kézsebészeti kongressus : Budapest 1988 /

4

" A vállizület kettőskontraszt arthrographiás CT vizsgálata "
/ Orsz. Traumatologiai kongresszus: Miskolc 1990 /

5

"Vállizületi sérülések radiologiai diagnostikus lehetőségei."
/Radiologus Továbbképző Kurzus :Győr 1990 /

6

"Vállizületi arhroscopia lehetőségei osztálunkon " videoelőadás
/Fiatal orvosok kongresszusa: Bükkfürdő 1991 /

7

"Sarokcsonttörések fedett, disztrakciós repozíciója és csavaros
/tűződrótos szintézisével szerzett tapasztalataink. "
Poster
/Magyar Traumatologus Társaság Vándorgyűlése: Győr 1993 /

8

"Szabad érnyeles bőrlebeny átültetésének szerepe az alsóvégtagi
sérülések szeptikus szövődményeinek kezelésében "
/Magyar Traumatológus Társaság Vándorgyűlése: Győr 1993 /

9

"Roncsolt kéz fogásjavítása lábujjtranszplantációval"
Poster ( társszerzőként)
/Magyar Traumatologus Társaság Vándorgyűlése: Győr 1993 /

10

"A kulccsont szerepe a vállöv dinamikájában, ennek jelentősége a
kulccsonttörések kezelésében " (társszerzőként )
/Magyar Traumatologus Társaság Vándorgyűlése: Győr 1993 /

11

" Súlyos lábroncsolódás utáni szeptikus szövődmény defektusainak
kezelése Gentamycin lánc beültetéssel és szabad érnyeles lebeny
átültetéssel " videoelőadás / Septopal konferencia: Zalaegerszeg 1994 /

12

"Humerus fej darabos töréseinek rekonstrukciós feltételei" előadás
/ Magyar Traumatologus Társaság Vándorgyűlése 1998 Kecskemét /

13

"Vállizületi arthroscopia lehetőségei osztályunkon"
előadás + video bemutató
/ Magyar Arthroscopos Társaság II. kongresszusa 1998 Salgótarján /

14

"Vállizület elülső instabilitásának acut és rekurrens formái.
Diagnostika. Nyitott vagy athroscopos műtét ?
/ Vállsebészet és arthroscopia 98 - Arthroscopos kurzus felkért előadás
Salgótarján 1998.

15

"Vállsérülések diagnostikája, műtéti ellátás lehetőségei"
Vállkurzus 98 GYŐR HIETE : XLVIII / 11.
Kurzusvezetőként :
- Vállövi sérülések és therapia I. előadás
- Vállövi sérülések és therapia II. előadás

16

"Ritka sportsérülés . Retrosternalis sternoclavicularis ficam
operált esete.
előadás / Eset show
/ Vállsebészek Baráti Köre - Tudományos Ülés Kecskemét 1998 /

17

A subacromialis tér pathológiája
Vállkurzus Győr 99/1
HIETE XLVIII / 8
kurzusvezetőként :_
 Degeneratív és traumás ROK laesio
 Diagnostica I. - fizikális, radiologiai ( osteographias,
contrasztanyagos )
 Differenciál diagnosis / ritka kórképek
 A ROK laesio műtéti ellátásának lehetőségei előadásokkal

18

HIETE postgradualis továbbképző kurzus 2000.
“A térdizületi instabilitások és porcfelszín károsodások diagnosztikája és
kezelési lehetőségei” címmel
• A felszínkárosodás vizsgáló eljárásai és rekonstrukcios lehetőségei
• Az ellátás taktikája instabilitás és porcdefectus együtes előfordulása
esetén
előadásokkal
Vállövi instabilitások - HIETE postgradualis továbbképző kurzus
Vállkurzus Győr 2000/1 HIETE XLVIII / 12
kurzusvezetőként :
• Glenohumeralis instabilitás
előadással

19

20

“A biceps hosszúfej, mint vállizületi stabilizátor - rupturájának
megítélése” ( társelőadó )
MTT VII. Nemzetközi Kongresszusa ; Debrecen 2000. Máj. 18-19-20.

21

“Deltalebeny plasztika, mint a masszív retrahált ROK- defektus
műtéti ellátásának lehetősége” ( előadás )
MTT VII. Nemzetközi Kongresszusa ; Debrecen 2000. Máj. 18-19-20.

22 “Deltalebeny plasztika, mint a masszív retrahált ROK- defektus
műtéti ellátásának lehetősége” (műtéti videó bemutató + előadás )
MTT VII. Nemzetközi Kongresszusa ; Debrecen 2000. Máj. 18-19-20.
23

24

„Ritka vállövi megbetegedések. Esetismertetések.”
( előadás - társzerzőként )
MTT VII. Nemzetközi Kongresszusa ; Debrecen 2000. Máj. 18-19-20.
„A rotator köpeny sérülésének diagnosztikája, műtéti ellátás
lehetőségei”
SE-ÁOK/2005-07/00394, továbbképző előadás

25

„Vállizületi instabilitás (anatómia, pathologia, diagnostica)”
Dunántúli radiológus továbbképzés. Kehidakustyán, 2006. 03. 24.,
Felkért előadás

26

„Tibia proximalis vég törései, felszínpótláshoz vezető posttraumás
arthrosis.”
Magyar Traumatológus Társaság 2006. évi kongresszusa és fiatal orvosok
fóruma. Győr 2006. 09. 21-23.

27

„I. Töréses csípőficam primer reconstructiojának korai destructioja
II. femurfejből képzett vápadefectus pótlás, III. csípőizületi TEP beültetés”
Magyar Traumatológus Társaság 2009 évi kongresszusa és Fiatalok
Fóruma, Tapolca

28

„A proximalis tibiofemoralis izület ganglionja, illetve ennek ruptúrája által
okozott alsó végtagi compartment szindroma ritka esete.”

29

„Ritka etiológiájú, recidív impingement-syndroma: submuscularian
elhelyezkedő, relatív subacromialis szűkületet okozó lipoma
esetbemutatása „

30

Olimpia és a sportegészségügyi ellátás
Tata 2012. nov. 24. „Az egészséges mozgás és a sport szolgálatában”

31

Nyitott vállműtétek és a sport
Tata 2012. nov. 24. „Az egészséges mozgás és a sport szolgálatában”

32

Kaposi Mór Ortopédiai Napok I. (2013. 04. 12.-13.)

előadó

Vállizületi instabilitás

„Van-e helye a műtéti megoldásnak az első vállficam esetében az evidenciák
tükrében?” (előadó)
33

Technikai újdonságok a műtői gyakorlatban.. (2014. 01. 24.) Műtősnői
továbbképző kurzus (előadó)

34
KÖZLEMÉNYEK

1

Experience Obtained in the Treatment of Burn Injuries with NAXOL.
THERAPIA HUNGARICA ' 85 Special issue

2

A vállizület instabilitásának acut és reccurens formái .
Diagnostika. Nyitott vagy arthroscopos műtét ?
Továbbképző kurzusfüzet
Magyar Artroszkópos Társaság II. Kongresszus 1998 Salgótarján
Vállsebészet és artroszkópia - kurzus

3

Magyar traumatológia, kézsebészet, plasztikai sebészet / LIII évf. 2010-1
Hamstring ínnal, femoralis transfixatioval végzett elülső keresztszalag plasztika
kezdeti tapasztalatai
(társszerző)

4

Magyar traumatológia, kézsebészet, plasztikai sebészet /LIII évf. 2010-3
A proximalis tibiofemoralis izület ganglionja, illetve ennek ruptúrája által
okozott alsó végtagi compartment szindroma ritka esete. (társszerző)

5

Könyvfejezet:
Kaposi Mór Ortopédiai Napok I. (2013. 04. 12.-13.)
Vállizületi instabilitás
„Van-e helye a műtéti megoldásnak az első vállficam esetében az evidenciák
tükrében?” (előadó)

Győr, 2015. október 6.

