MEGHÍVÓ
Az Országos Mozgásszervi Intézet/OORI Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztálya, a
NEKO Magyar Gerinc Alapítvány és a Dr. Manninger Jenő Alapítvány nevében szeretettel
meghívunk minden kedves érdeklődőt a

14. (rendhagyó) Novoszel Tibor és a 13. Manninger Jenő Emléknapra.
Helye:

Országos Mozgásszervi Intézet/OORI
Budapest, XII. Szanatórium u. 19. Nagyterem
Ideje:
2022. október 27. (csütörtök) 14. óra
------------------------------------------------------------------------Halála után 20 évvel, 2007-ben emlékeztünk meg először, majd azóta minden év
márciusának utolsó péntekén dr. Novoszel Tibor főorvosról.
Novoszel Tibor volt a gerincvelősérült emberek korszerű rehabilitációjának első hazai
művelője, a szakma hazai megalapozója, a gerincvelősérült emberek rehabilitációjára
szakosodott első osztályának megszervezője, haláláig vezetője. Az utolsó két évben a covid
járvány miatt nem tudtuk megrendezni az emléknapot. Reményeink szerint idén sikerülni
fog, igaz rendhagyó módon, közösen a Manninger Jenő Alapítvánnyal.
Manninger Jenő a magyar és a nemzetközi baleseti sebészet kiemelkedő, iskolateremtő
professzora. 1918. október 30-án született és 90 éves korában, 2008. október 3-án hunyt el.
Nevéhez köthető a hazai baleseti sebészet országos hálózatának kialakítása. Orvosok
százait tanította négy évtized alatt a gyógyítás legnehezebb szakterületein. Az Országos
Traumatológiai Intézet 1984-ben befejezett újjáépítésével évtizedekig példát mutatott
minden kórház és orvostechnikával foglalkozó szakembernek, amely akkor közép-Európa
legkorszerűbb baleseti sebészeti centrumává vált.
Halálát követő évtől minden évben a születésnapján emléküléssel emlékezünk
munkásságára.
Kihasználva a traumatológusok, idegsebészek és rehabilitációs szakemberek szakmai
közelségét, szeretnénk bemutatni:
- a gerincvelősérült emberek vizeletürítési zavarai miatt kialakuló késői szövődmények
megelőzését célzó azon szükséges teendőket, amelyek az akut ellátásuk idején már
szükséges tevékenységek, valamint
- a 17 éve folyó, ma már nemzetközi érdeklődésre és együttműködésre is számot tartó
alapkutatást, amelyik a gerincvelősérült emberek bénult alsó végtagjainak mozgását
célozza, továbbá
- a gerincsérülések korszerű sebészeti ellátását a Magyarországon egyedülálló O-arm
(intraoperatív 3D navigációs rendszer) segítségével

Tudományos program:
•
•
•
•

Cserháti Péter: Novoszel nap megnyitó
Cserháti Péter: Borsay János emlékérem átadása
Klauber András: Novoszel nap bevezető
Banyó Tamás: Gerincvelősérült emberek neuro-urológiai ellátása
a károsodás korai szakaszában
• Percze-Mravcsik Mariann: Gerincvelősérült emberek bénult alsó
végtagján végzett, nemzetközi érdeklődést kiváltó kutatás
• Flóris István: Manninger emlékülés megnyitó
• Manninger Miklós-Flóris István: Manninger emlékérem átadása
Díjazott: Dr. Pentelényi Tamás PhD, az Országos
Traumatológiai Intézet Idegsebészeti Osztályának
nyugalmazott osztályvezető főorvosa
• Viola Árpád: Gerinc percutan csavarozás O-arm segítségével Video műtét bemutató
• Gati András: Minimál invazív percutan gerincstabilizáció eredmények

Fogadás

A szervezők nevében mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Cserháti Péter PhD sk.
OMINT-OORI orvosigazgató

Dr. Flóris István PhD sk.
MJBK főigazgató
a Dr. Manninger Jenő Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

