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Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!
Ismét „hűtlenül elhagyott” bennünket a verőfényes, olykor igen forró nyár. Korán sötétedik, későbben kél fel a nap, szóval alig pirkad, amikor indulunk a munkába, és sötétben térünk haza. Lassan elhalványul az „édes” szabadság emléke és napjainkat feladataink megszokott ritmusa tölti ki. A magunk mögött hagyott hónapok - legutóbbi, májusi
lapszámunk óta - persze nem voltak eseménytelenek.
Május 24.-én a MOTESZ és a Negatív Nyomásterápiával a Sebgyógyulásért Egyesület közös rendezvényét tartotta az MTA Szigony utcai székházában - a Hartmann cég
szponzorálásával -, ahol 10 nagyon izgalmas előadás bizonyította, hogy „ma már alig
van a manuális-sebészeti-gyógyító tevékenységnek olyan területe, ahol adott esetben ne
lenne eredményesen használható, és a gyógyulás reményében ne lenne szükséges a negatív nyomásterápia alkalmazása”- mint írtam jómagam a beszámolóban, mely a Praxis
júniusi számában látott napvilágot.
Június 7.-én a Magyar Diabetesz Társaság Láb munkacsoportja diabetológusok, angiológusok, podiáterek, szakápolók részvételével tartott nagy érdeklődéssel kísért, sikeres
Konferenciát a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban. E hallatlanul fontos témában októberben
Pizában (Olaszország) tartja 11. kurzusát a nemzetközi Diabetesz Láb Társaság (PIDFC).
Június 12-14. között Szegeden tartotta a Magyar Sebész Társaság Kísérleti Szekció XXVII. Kongresszusát nagy érdeklődés mellett. Szeptember 11.-én a budapesti Hélia szállóban - mintegy 300 fős hallgatóság jelenlétében -, a Wounds International és a Hartmann
AG szervezésében tartották a LINK 2019. évi Konferenciáját. Számos külföldi előadó
mellett illusztris magyar szakemberek tartottak prezentációt. A Konferenciáról az a dr.
Bánky Balázs főorvos készített beszámolót - melyet lapunkban olvashatnak - akinek az
előadása elnyerte az NPWT szekcióban a legjobb előadónak járó díjat.
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zeinkre feltelepíthető „Végtagmentő applikációját”. Használata a krónikus sebbel rendelkező beteget –digitális úton - tanácsadó irányítóként elvezeti kezelő orvosához, illetve
arra is alkalmas, hogy a Kollégák felismerjék azokat a riasztó tüneteket, melyekkel a beteget azonnal a specialistához irányítani szükségeltetik. Az applikáció elérésének reklám-felületét láthatják újságunkban.
Örömmel jelentem Olvasóinknak, hogy a kezükben tartott lap, újságunk 40. példánya
1998-as első megjelenése óta. Abban, hogy Társaságunk büszkélkedhet ezzel, Mészáros
Gábor főorvos úrnak - aki sok éven át az MSKT Vezetőségi tagja volt - múlhatatlan szerepe van. 21 éven át fáradhatatlan, precíz, lelkiismeretes Főszerkesztője volt a „Sebkezelés, sebgyógyulás” c. újságunknak, így volt az aktuális elnökök legközelebbi munkatársa
is egyúttal. Döntése - miszerint visszavonul - sajnos megfellebbezhetetlen. Ezúttal erre a
valamivel több, mint két évtizedre emlékezik lapunk hasábjain.
Őszi találkozásunk - XXII. alkalommal, ismét a Benczúrban - különös jelentőségét
adja a Vezetőség választás. Minden tagtársunk legyen segítségére társaságunknak azzal, hogy a következő 4 esztendőre olyan vezetőséget választ az MSKT élére, akik biztos
kézzel irányítják a „sebkezelőket”. Az eddig regnálók „scillák és caribdisek” között a felszínen tartották a „tajtékos tengeren” az MSKT hajóját. Az utódoknak legyen békésebb
a világ, felhőtlen, napsugaras az ég. A Kongresszus pedig legyen az idén is olyan érdekfeszítő, színvonalas előadásokkal tarkított, a sebkezelés korszerű lehetőségeit felvonultató,
a közös célok érdekében barátokat összekovácsoló, jó hangulatú találkozó, mint évek óta
mindig, Budapesten, a Benczúrban, az aktuális év októberének idusán.
Budapest, 2019. szeptember

A két nagy európai társaság közül a EWMA júniusban Göteborgban, míg az EPUAP
szeptemberben tartotta éves Kongresszusát Lyonban. Előbbin vezetőségünk tagja, a pécsi bőrgyógyász Kovács András dr. vett részt - más hazai résztvevők mellett - és tartott
előadást, melyről beszámolóját olvashatják lapunkban.

dr. Sugár István
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Egy - remélem érdeklődésüket elnyerő - cikket publikálunk ezúttal. Farkas Péter dr. aki immár a Főszerkesztőnk is egyúttal - valamint munkatársai „Nem a szokásos helyen
kialakult fekélyes seb diabeteszes neuropathiás lábon” címmel mutatnak be egy izgalmas, jól dokumentált esetet, majd a diszkutálásban – korszerű irodalmi adatokat is citálva - kifejtik ennek a súlyos, ezreket, tízezreket érintő kórképnek legfontosabb ismérveit,
kezelésének, felismerésének elmulaszthatatlan törvényszerűségeit.
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A már fentiekben emlegetett májusi Interdiszciplináris Fórumon mutatta be - a végtagok megmentéséért örökké harcoló Rozsos István dr. – a Mecseky László és Vadász
Gergely doktorokkal /MEROVA/ közösen szerkesztett, elektronikus informatikai eszkö-
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21 – avagy egy exfőszerkesztő gondolatai
Tisztelt Kollégák, Tisztelt Olvasó!
Rögtön az elején, a címben ott van két magyarázni való szó.
21 – jelentős szám több élethelyzetben. Valószínűleg a legismertebb a kártyát forgatók
körében. Egy kártyajáték, melynek neve magyarul huszonegyezés, kaszinókban blackjack. Aki ismeri, az tudja, hogy a 21 nyerőszám. Akinek a lapjai összértéke pontosan
21-et ad ki, az nyer – hol kevesebbet, hol többet, a téttől függően. De nyerő. Kivágja a
huszonegyet – mondja a magyar mondás, és ez arról szól, hogy aki felmutatja (kivágja)
az ilyen összegű lapokat, az nyert.
Aztán a 21 nyerőszám lehet az Amerikai Egyesült Államokban azoknak is, akik már
éppen betöltötték 21. életévüket, mert végre legálisan ihatnak alkoholt, ami persze nem
feltétlenül létszükséglet életünk során, de aki módjával és gondolkodva fogyassza, annak
azért sok kellemes pillanatot okozhat. Akinek meg nincs meg a 21. éve, azt megbüntethetik (egyes államokban még az alkoholmentes sör fogyasztásáért is - emlékezhetünk rá,
hogy még George Bush lányának sem volt kegyelem).
És hogy a 21 máskor is külön említésre méltó, azt ismerhetik a P. Howard rajongók,
akik nyilván kívülről idézik A tizennégy karátos autó című (szerintem nagyszerű) regényének kezdő sorait: „Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó matróza még huszonegy éves
sem volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e poétikusan ifjú korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény, még akkor
is, ha egyesek előtt szépséghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat
a makao nevű kártyajátékon nyerte el, Noah Bertinus professzortól, akinek ezt a kitüntetést Stockholmban, néhány nappal előbb, a svéd király nyújtotta át, de végre is a kákán
csomót keresők nem számítanak; a lényeg a fő: hogy Gorcsev Iván igenis huszonegy
éves korában elnyerte a Nobel-díjat.” Hogyha már kártya, akkor miért makaon nyerte
el a Nobel-díjat a 21 éves főhős, miért nem 21-ezésen, azt ne rójuk fel az írónak, ezen
legfeljebb egy sok-sok szöveg olvasásán szőrös szívűvé vált szerkesztő tud kötözködni.
De a lényeg a Nobel-díj, ami hatalmas teljesítmény, annyi Nobel-díjasunk azért nincs,
hogy erre ne legyünk büszkék. Szerencsére mások is így gondolják, így nagyon örvendetes, hogy Gyálon még utcanév is viseli (méltán!!?) egy ilyen óriási presztízsű díj ifjú
birtokosának nevét.
Na, akkor elég a 21 magyarázatából, bár akik rendszeres olvasói a Sebkezelés Sebgyógyulás című tudományos szaklapnak, gondolhatják, hogy nem a kártyajáték, nem
az USA-beli alkoholszabályok, de nem is Rejtő Jenő munkássága miatt került ide ez a
számjegy. Pár szó akkor még az exfőszerkesztő kifejezésről. Az említett szaklap olvasói
talán észre sem vették, hogy a sebkezelők lapjának megváltozott a főszerkesztője, mert
az általam már nem szerkesztett tavaszi szám ugyanolyan kinézettel, ugyanolyan alaposan gondozott szöveggel jelent meg, mint korábban, és csak az vehette észre a változást,
aki az impresszumot is meg szokta tekinteni. Mert Farkas Péter barátom gondozásában
semmivel nem lett kevesebb a lap, sőt ….
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Azt nyilván többen tudták, hogy én már pár év óta kértem felmentésemet ez alól a(z)
(egyébként rendkívül megtisztelő) feladat alól, én már a 20. évet is szép kereknek gondoltam volna, de még egy éven keresztül „bokszoltunk” Elnök Úrral (miért, olyan nagy
munka ez? – kérdezte, én meg mondtam neki, hogy nem erről van szó, hanem arról,
hogy egyszer mindent be kell fejezni, akkor is, ha szép, és van nekem egyéb saját vállalású feladatom is – erről később). Így aztán végül 20 év lett belőle, 21 évfolyam, 38 szám
szerkesztése. (Ami igazából 39, de statisztikailag ez nem igaz, csak históriailag. Hogy
miért? Mindjárt kiderül az emlékeimből, gondolataimból). Én meg „kivágtam a 21-t”,
nekem nyerő volt, remélem más is így gondolja.
A történet valahol ott kezdődött, hogy Baksa József főorvos Úr 1997. november 7-re
egy konferenciát szervezett a Szent János Kórházba, Hegmegelőzés-Hegkezelés címmel,
az akkor még csak „néhány napos” Magyar Sebkezelő Társaság támogatásával. A tudományos ülés tematikus felosztásban foglalkozott a hegekről akkor ismert általános tudnivalókkal, azok megelőzésével és kezelési lehetőségeivel. 23 előadás hangzott el és egy
mindent átölelő vita. Baksa József őszintén hitt abban, hogy a hegek és a sebek kezelése
rendkívül fontos interdiszciplináris anyag, hiszen alig van az orvostudományban olyan
szakma, amely legalább érintőlegesen ne kerülne kapcsolatba a témával. Nem véletlenül
toborozta össze azokat, akik már akkor hittek abban, hogy erről beszélni rendkívül fontos szakmailag és a finanszírozás szempontjából is, és nem csak egy újabb lehetőség, ahol
esetleg „virítani” lehet. Így jött létre a Magyar Sebkezelő Társaság, és így szervezte meg
a konferenciát, általa céltudatosan felkért előadókkal. Ha végig nézzük azok névsorát,
azt láthatjuk, hogy 22 évvel ezelőtt is már rendkívül illusztris nevek szerepeltek köztük, olyanok is sajnos, akik ma már nincsenek velünk (mint pl. maga Baksa József vagy
Ménesi László), de szerencsére a többség ma is jön a kongresszusokra és hallgathatjuk
széleskörű tapasztalataikat (a teljesség igénye nélkül csak néhány név az előadók közül: professzorok – Hunyadi János, Juhász István, Gulyás Gusztáv, Donáth Antal és még
sorolhatnám). A konferencia címe Hegmegelőzés-Hegkezelés, egyértelműen áthallásos
az egy évvel később megjelenő Sebkezelés-Sebgyógyulás című lappal, nyilván tudatosan
- Baksa főorvos Úr szándéka szerint. Azt nem tudom, hogy az is tudatos volt-e Baksa
József részéről, hogy a konferencia időpontja pont’ november 7-re esett, és mennyire
sejtette, hogy ezzel ő egy „forradalmat” indít el itthon, valószínűleg véletlen, de nekem
nagyon érdekes összeesés ennyi év után, tudván azt, hogy honnan indult el ez az újkori
sebkezelés 21-22 éve, és hová jutott mára.
A történethez még egy kérdés motoszkál bennem, hogy miért éppen engem kért fel
Baksa József arra, hogy szerkesszem meg a konferencia anyagát kiadó 104 oldalas kiadványt? Ismerve a pályámat, nekem nagyon nem volt egyértelmű, hogy hogyan is kerülök
én oda akkor? 1997-ben 49 éves voltam, lehet, hogy a legjobb életkor nagy feladatok
megoldására, de akkor még csak pár közleményem volt, az azt megelőző 5-7 évben évente tartottam egy-két (egyáltalán nem korszakalkotó) előadást égési és plasztikai sebészeti
kongresszusokon, egy évvel korábban kerültem be a Magyar Plasztikai. Sebész Társaság
és a Magyar Égési Egyesület vezetőségeibe, a szokványos egészségügyi hierarchiát tekint-

Sebkezelés-Sebgyógyulás

6

ve negyedik ember voltam egy közkórházi osztályon (még ha az az ország legnagyobb
forgalmú égési és plasztikai sebészeti osztálya is volt), azt gondolom, nem volt akkora
„durranás” a pályafutásom, hogy abból természetszerűleg következzen, hogy én legyek
egy „új szakma” új lapjának, illetve annak előzményének szerkesztője. Baksa József valamiért mégis bízott bennem. Hogy miért? Erre három válaszom is van, az egyik valóban
elhangzott, a másik egy Hofi-idézet adaptációja, humoros és egyben szerénytelen is, a
harmadik pedig alighanem Baksa dicsérete és ismét szerénytelen.
1998-ban a közgyűlésen hangzott el Baksa József szájából, hogy engem „az Isten is
főszerkesztőnek teremtett”. Ez így ebben a formában nagyon jól hangzik, de biztosan
nem igaz, mert senkit nem teremt Isten főszerkesztőnek, elég, ha csak végig nézem a
megjelent Hegmegelőzés-Hegkezelés anyagot mai szemmel és akkor pontosan látom,
hogy „Úristen”, mennyi hiba van benne. Mentségemre szolgáljon, hogy ott csak szerkesztőként vagyok feltüntetve, „fő” nélkül, a másik, hogy irdatlanul sok munkám volt
benne, egy 5 óra 20 perc 30 másodperc hosszú videóanyagot néztem heteken keresztül,
és írtam le hangról-hangra, márpedig gyorsíró nem vagyok, így az eredeti anyag írásba
rögzítése is a közel öt és fél óra sokszorosa, akár tízszerese, húszszorosa volt, és akkor
még jött az, hogy az előadóknak külön-külön felajánlottam, hogy írják át, bővítsék ki a
szóban elhangzottakat, így a munka valóban nagyon sok volt, vannak benne hibák, de
ma is büszke vagyok rá.
A második válasz az a Hofi-idézet: „Magában valami mocorog, vagy tehetség vagy
kukac”. Bevallom őszintén kukacot soha nem diagnosztizáltam magamban, akkor maradhat a másik talán, ez válasz lehet a „miért pont én” kérdésre, de semmiképpen nem
szerény.
A harmadik válasz pedig ugyanerre a gondolatsorra adható, ugyanolyan szerénytelen, de igaz lehet. Baksa József kiváló vezető volt, az ilyen embereknek pedig az egyik
tulajdonsága az, hogy nagyszerűen észreveszi, hogy melyik munkatársának milyen tulajdonságai vannak, lehet, hogy énbennem éppen azt a fajta aprólékos precízségre törekvést, azt a „hangyaságot” vette észre, ami kellett arra a feladatra, amire ő felkért engem,
és amire én büszke vagyok, sőt kifejezetten ars poetica-ként mondtam ki már kezdő
koromban. Nem emlékszem már, hogy még medikus voltam, vagy már kezdő orvos, de
édesapámmal, aki szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos volt, egyszer komoly vitába
bonyolódtunk, ő azt kérte rajtam számon, hogy nem látja bennem az ambíciót arra, hogy
én több legyek, mint ő, pedig minden gyereknek erre kell törekedni. Én meg közöltem
vele, hogy én semmi más nem akarok lenni, mint egy szorgos kis hangya, aki, ha végére
ért a pályájának, akkor legyen néhány, vagy néhány tíz, vagy jó esetben néhány száz ember, kolléga, páciens, aki azt mondja, hogy jó ember volt, jó orvos volt. Ez nekem bőven
elég, ez maga a szakmai cél. Ő ezzel nem értett egyet soha.
Én viszont ezzel a felvállalt céllal jártam végig pályámat, az egyetemi évekkel együtt
immár több mint fél évszázadot, és büszke vagyok arra, amit elértem. Ha egész őszinte,
és ismét szerénytelen akarok lenni, akkor a saját szakmámban alighanem többre vittem,
mint édesapám az övében, és remélem, hogy fentről Ő is büszke rám. Életem legszívme-
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lengetőbb dicséretét akkor kaptam, amikor 1999. februárjában egy plasztikai sebészeti
közgyűlésen előadást tartottam az akkor negyven éves Plasztikai Sebész Társaság történetéről. Legalább annyi munka volt benne, mint a Hegkezelés kiadványban, az előadás
végén pedig szót kért Zoltán János professzor, a magyar plasztikai sebészek „atyja”. Ő
akkor már nyugdíjas volt, és akik ismerték, tudják, hogy 1991-es nyugdíjba vonulása óta
mindig ott volt mindenhol, de soha nem szólt hozzá semmihez. (Erről később elmondta
nekem, hogy azért, mert még aktív korában többször hallott – általa igen nagyra becsült
– idős magyar és külföldi kollégákat beszélni, akik sajnos már időnként „zagyvaságokat”
is beszéltek, és ő megfogadta, hogy akkortól nem szólal fel, nem kell, hogy mások is
észrevegyék azt, hogy ő is öregszik, és szellemileg hanyatlik, mint ahogy mindegyikünk
egy kort elérve így jár, így 1991-től soha nem szólt hozzá semmihez). De akkor ’99-ben
szólásra jelentkezett, megdicsérte az előadást, a „nyomozó munkámat”, és azt mondta,
hogy ez egy hangyaszorgalmú munka volt. Én meg egyszerre elismerve éreztem azt az
„ars poeticát”, melyet azt megelőzően negyedszázaddal korábban kitűztem magam elé,
és maga a szakma legnagyobb alakja mondta ki rám azt a szót, melyet én akkor felvállaltam. És az azóta eltelt húsz évben sem gondolkodom és viselkedem másként. Nagyon
ritkán szóltam hozzá a konferenciákon (nem azért, mert esetleg nem volt véleményem
azokról), de a hangya dolga nem az, hogy „villogjon”, hanem az, hogy dolgozzon. Én
tettem a dolgom, és ezek egyik legfontosabb része volt a Sebkezelés Sebgyógyulás szerkesztése. (Mondhatnék egy idevágó La Fontaine viccet, de nem teszem).
Az újságot, a címlap azóta is ismert festmény-dominanciájú formáját Baksa találta ki,
de ezen kívül teljes szabadságot adott nekem. És ha jól belegondolok, egyszerre voltam
főszerkesztő, szerkesztő, olvasószerkesztő, lektor, vagyis a nyomdai munkán kívül mindent én csináltam. Akkor még számítógépem sem volt, tehát mindent írógéppel kellett
leírnom, többször is, hogy az általam megkövetelt lehető legnagyobb tökéletességet elérjem, így eleinte - a későbbi évek munkájához képest - sokszoros volt a feladat. Aztán
az évek során a Sors jóvoltából is, meg a technika haladásával a munka változott. Baksa
József helyett új „gazdája” lett a Társaságnak, Sugár István személyében, legalább olyan
gondos elnök, mint Baksa, ám más személyiség. Így ettől az én feladatom is módosult. A
számítógépes technika miatt sokkal könnyebb lett, a szerkesztés is egyszerűbb lett, mert
a „gazda” jobban rajta tartotta a szemét a „jószágon”, és én egy kicsit kezdtem úgy érezni,
hogy már nem vagyok főszerkesztő, „csak” szerkesztő. Ettől még ugyanúgy törekedtem
a tökéletességre, és ha a megjelent újságban a többszöri korrektura után is hibát találtam
(már pedig szinte minden számban akadt egy legalább), akkor a gutaütés kerülgetett.
De azért úgy gondolom, hogy a kollégák egy csinos formájú, sokszínű tartalmú, sokszor
magas -, máskor valamivel alacsonyabb színvonalú olvasnivalót kaptak a kezükbe két
évtizeden át, és a példányok rendelkezésre fognak állni az utókor számára is a Széchényi Könyvtárban. Remélem, hogy a Szent János Kórház XX. századvégi főigazgatójának
jóslata „bejön”, ő az említett 1997-es Hegkezelés konferencián azt mondta, hogy annak
a konferenciának az anyaga 100 év múlva egy akkori tudományos ülésen a Szent János
Kórházban (vajh ki tudja, lesz-e még a XXI. század végén ilyen?) „hivatkozási alap” lesz.
Úgy legyen, mondja az egyszeri szerkesztő.
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Mindenesetre a Sebkezelés Sebgyógyulás 21 évfolyamának szerkesztése ugyanúgy a
büszkeségeim között van, mint ahogy az Orvosi Hetilapban 2000-ben megjelent egyik
cikkemért („Az égéskezelés hazai problémái a fél évszázados szemléletváltozás tükrében”) kapott Markusovszky-díj, mint ahogy a legalább 10 év a két említett szakmai társaság vezetőségében, az Égési Egyesület választott elnöksége, 4 évnyi osztályvezetőség, és
talán rám jellemző módon egy olyan előadás, melyet 1996-ban Sáfrány Gyuri barátommal ketten együtt fel mertünk vállalni egy égési kongresszuson, melynek már a címe is
„kisebb reveláció”: „Különleges égések, avagy Murphy után szabadon, aki megéghet, az
meg is fog égni, avagy az emberi hüjeség anatómiálya” (sic!). (A bennem megbújó groteszk hajlamhoz csak egy kiegészítés az, hogy máig nagyon sajnálom, hogy azt a bizonyos „díjnyertes”, hitem szerint magas színvonalú - Orvosi Hetilapban megjelent - cikket
a szerkesztőség nem engedte az eredeti címmel megjelenni: „Az égéskezelés szemléletváltozásának félévszázada. Ismert-e, és ha igen, akkor miért nem?”, ragaszkodtak a második mondat elhagyásához, szerintük ez egy értelmetlen mondat – pedig a közleményből szerintem kiderült, hogy nem minden helytelen, ami elsőre annak látszik. A cikk
lényege pont az volt, hogy az égési sérültekkel csak érintőlegesen foglalkozó kollégák azt
hiszik, hogy ők tudják, hogy hogyan kell égetteket kezelni (nagyjából az 50 évvel korábbi
ismeretek és szemlélet birtokában). Az egyetemi oktatás az égési sérültek ellátását csak
kötelező, ámde egyáltalán nem fajsúlyos témának gondolta és gondolja még ma is, újabb
csaknem 20 év elteltével – ami súlyos veszély a sérültek számára, akik nem égési osztályra kerülnek. Most, hogy leírtam ezt a mondatot, eszembe jut, hogy vajon ez a konfliktus
nem ismerős-e nekünk „sebkezelőknek” túlságosan is a diabetesz-láb kezelése kapcsán?)
És még egy búcsúgondolat: amit elértem, elértem, hogy mennyi, azt majd az utókor
megítéli. De igazából akkor leszek elégedett magammal, ha kapok elég időt, elég egészséget még arra, hogy befejezzem a könyvemet a magyar plasztikai és égési sebészet történetéről, és főleg a majd két évszázad alatt megjelent teljes bibliográfiájáról, melyhez az
anyagot immár negyedszázada hangya-szorgossággal gyűjtögetem (igaz, alkalmanként
évekre is félbeszakítva azt különböző okok miatt). Remélem, még van erőm és időm
hozzá.
Én, amíg fizikai állapotom, szellemi kapacitásom lehetővé teszi, minden évben ott
leszek az MSKT kongresszusán, valószínűleg a továbbiakban sem fogok gyakran hozzászólni, már csak a Zoltán professzori gondolatok miatt sem. Az újság a legjobb kezekben
van Farkas Péternél, biztos vagyok benne, hogy a színvonala csak emelkedhet. (Apró
pici kritikai – teljességgel szubjektív – megjegyzés, de ez még az én „saram” amúgy is, az
újságnak a régi, piros feliratú címlapja nekem sokkal jobban tetszett, mint a jelenlegi kék,
de hát ízlések és pofonok különbözőek, biztos van, akinek ez tetszik jobban. És ez még az
én „főszerkesztőségem” alatt született, Péter barátom ártatlan benne).
Minden sebkezelőnek jó egészséget, sikeres munkát kívánok
2019. augusztus

Dr. Mészáros Gábor exfőszerkesztő
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Nem a szokásos helyen kialakult fekélyes seb
diabeteszes neuropathiás lábon
Dr. Farkas Péter, Péter Lívia, Vígh Norbert, Dr. Paulina Andrea
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest
Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály

Összefoglalás
A diabeteszes késői lábszövődmények egyik leggyakoribb formája a diabeteszes láb
fekély (diabetic foot ulcer DFU). Leggyakrabban az ujjakon, valamint a harántboltozat
alatt alakul ki, a láb proximális részén és a boka körül jóval ritkábban. A seb létrejöttében
a neuropathia okozta fájdalomérzés kiesés, a lábboltozatok lesüllyedése, a láb deformálódása, kóros nyomáspont kialakulása szerepel. Nem megfelelő kezelés esetén könnyen a
fekélyes seb infekciója jön létre, a seb és a környező légyrészek progrediáló nekrózisával.
A szeptikus folyamat gyorsan terjed, a mélyebb lágyrészeket és a csontokat-ízületeket
is hamar involválja, fasciitis necrotisans súlyos, életet is veszélyeztető állapota alakul ki.
Mindezt tovább súlyosbítja, ha a neuropathia elváltozásai és a lágyrészek szeptikus folyamata mellett diabeteszes angiopathia tünetei, a végtag iszkémiája, súlyos érszűkület
is fennállnak. Ritkán az érszűkület és a neuropathia mellett a vénás keringési elégtelenség is nehezítik a pontos diagnózis felállítását, az adekvát kezelés mielőbbi megkezdését. Szerzők egy ilyen összetett esetet mutatnak be, ismertetik a műtéti kezelés és a több
hónapig tartó rehabilitáció menetét, a seb állapotának változásához igazított különböző
sebkezelési módszereket és kötszereket.
Kulcsszavak: diabeteszes láb, angiopathia, neuropathia, fasciitis necrotisans, nekrektómia, sebkezelés

Bevezetés
A cukorbetegek 20-30 százaléka szenved a diabeteszes neuropathia valamely formájától, amely többnyire az alsó végtagokat érintő szenzoros, vagy szenzomotoros polyneuropathia képében jelentkezik.
A diabeteszes láb fekély kialakulása a cukorbetegség fennállása alatt 15-25%-ra tehető, és a cukorbetegek 2-10 százalékát érinti. A neuropathia miatt a betegek sokszor
csak későn észlelik a lábat ért sérüléseket, a nem megfelelő cipő által okozott horzsolásokat. Ezért a kezelés gyakran csak későn kezdődik, amikor a súlyos tünetek (lábfekély,
osteomyelitis, csontdestrukció) már kialakultak. Súlyosabb esetekben a neuropathia
mellett az érszűkület jelei is kimutathatók, és fennállhat egyidejűleg a vénás keringés
elégtelensége is. A seb felszínén, a környező lágyrészekben kialakult infekció, valamint
az osteomyelitis - akár szisztémás tünetekkel jelentkezik, akár anélkül -, a cukorbete-
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gek kórházi kezelésének leggyakoribb oka, ami magas morbiditással és mortalitással jár.
A cukorbetegeken végzett major amputációk több mint 85 %-ában szerepel láb fekély
a kórelőzményben (1).
A diabeteszes láb fekélynek hazánkban többféle elnevezése létezik. Leggyakrabban a
trophicus fekély, a malum perforans, talpi lokalizáció esetében pedig az ulcus plantae
diagnózist használják. Kialakulásában a neuropathia okozta érzéskiesés, a láb statikai
szerkezetének a megváltozása (a boltozatok lesüllyedése), degeneratív elváltozások, kóros nyomáspont kialakulása, ezen a területen a nyomás megnövekedése, valamint a krónikus helyi irritáció együttesen játszik szerepet.
A diabeteszes láb fekélyek leggyakrabban az ujjak nyomásnak kitett helyein alakulnak
ki, az ujjak végén, kalapácsujj deformitás esetén a dorsalis oldalon, valamint az egymás
felé tekintő és nyomásnak kitett területeken. A talpon általában az előláb érintett, a harántboltozat támaszkodási pontjain, az I. és az V. metatarsus feje alatt, a boltozat lesül�lyedése esetén pedig a kialakult kóros nyomáspontnak megfelelően, többnyire a II. és
III. metatarsus fej területén. A talp középső harmadában, valamint a sarokcsont alatt viszonylag ritkán fordul elő. Kezdeti stádiumban a seb csupán a bőr rétegeit érinti, később
a mélyebb lágyrészeket, inakat, ízületi tokot is eléri, súlyos esetben pedig a csontba, vagy
az ízületbe is beterjed. A seb mélysége és a környező szövetek állapota alapján történik
a diabeteszes láb fekély súlyosságának a meghatározása. Legelterjedtebb a Wagner-féle besorolás, ami a
seb kiterjedése és mélysége alapján osztályoz, a Texasi Egyetem klasszifikációja (University of Texas UT)
emellett figyelembe veszi az infekció és az iszkémia
jelenlétét, illetve hiányát is.

Esetbemutatás
50 éves férfi beteg lábszárán alakult ki nagy kiterjedésű seb, a környező lágyrészek gyulladásával és a
szövetek nekrózisával (1. ábra). Az etiológia pontosan nem tisztázott. Benzinkút kezelőként dolgozott,
elmondása szerint cukorbetegségéről tudott, de nem
törődött vele, gyógyszert nem szedett és a diétát sem
tartotta. Munkája során gumicsizmát viselt, amibe átfejtés közben üzemanyag került, amit ugyan kiöntött,
de elmulasztotta a csizma kitisztítását, a lábak alapos
lemosását, valamint a zoknik cseréjét. Műszak végén
észlelte, hogy a bokája körül gyulladt sebek alakultak
ki. Feltehetősen a lábbeli okozta mechanikus külső
ingerek, valamint a vegyi anyag maró hatása együttesen játszottak szerepet a folyamat kialakulásában.
A seb egyre nagyobb és mélyebb lett, állapota gyor-

1.ábra
A boka magasságában kialakult
nagy nekrotikus seb (fasciitis
necrotisans)
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san progrediált, generalizált szepszis tünetei is megjelentek. Mindeközben nagyobb
fájdalmai nem voltak, ezért néhány napig még folytatta a munkáját. Súlyos szeptikus
állapotban került intenzív osztályra, hyperglikémiával, veseelégtelenséggel, ami miatt átmenetileg dialízis kezelésre szorult. Cukorbetegsége, valamint a lábon, a boka körül és
a lábszár distalis részén lévő nagy, nekrotikus seb alapján kezdetben diabeteszes angiopathia okozta üszkösödést véleményeztünk és a szeptikus állapot megszűntetésére vitális
indikációval femorális szintű amputációt terveztünk. Alaposabb vizsgálattal azonban a
végtagon jó artériás keringést detektáltunk, a kiterjedt nagy seb miatt csak nehézséggel
vizsgálhatóan bár, de jó perifériás pulzusokat tapintottunk. Ez alapján a diabeteszes angiopathia biztonsággal kizárható volt. A lábszár és a láb területén jó állapotú, érintetlen
csontszerkezetet találtunk, ezért a Charcot-arthropathia lehetőségét is elvetettük. Necrectomia és kiterjesztett, alapos debridement elvégzése, valamint kombinált, széles
spektrumú antibiotikum adása eredményeként állapota stabilizálódott, vitális paraméterei javultak, a lélegeztetés elhagyható volt, a szeptikus állapot mérséklődött. A nagy
nyitott seb miatt compartement-szindróma nem alakult ki, ezért elegendő volt a fasciitis
necrotisans elhalt felületes lágyrészeinek az eltávolítása. A hatalmas lágyrész nekrózis
ellenére további kezelés mellett döntöttünk, mert látszott esély a végtag megmentésére.
Frakcionált inzulin adása, célzott antibiotikum terápia, több alkalommal végzett sebészi nekrektómia eredményeként a beteg állapota tovább javult, intenzív osztályos kezelésének befejeztével rehabilitációs ellátását kezdtük. Ennek során a seb több hónapig
tartó kezelését, több alkalommal nekrektómiákat végeztünk, a seb aktuális állapotnak
megfelelően többször is változtatott sebkezelési módszereket, kötszereket alkalmaztunk.
A sebet kezdetben occluzív kötszerrel fedtük, a lepedéket finoman ledörzsöltük, ezzel
váltakozva antiszeptikus hatású, ezüst tartalmú szivacs kötszert is alkalmaztunk, szükség
esetén pedig a sebészi nekrektómiát ismételtük. A sebalap feltisztulását követően negatív
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nyomású sebkezelést (NPWT) kezdtünk, aminek az eredményeként a hatalmas, mély
seb granulációja szépen megindult, mélysége látványosan csökkent (2. és 3. ábra).

4. és 5. ábra

Az 5 hónap után begyógyult seb

Két hónapig tartó kórházi ellátás, majd még 3 hónapos ambuláns kezelések után sebe
teljesen begyógyult (4. és 5. ábra). Annak ellenére, hogy a nekrektómiák során a láb extenzor-izmok inainak egy része is eltávolításra került, a láb aktív dorzál- és plantárflexiója megmaradt, köszönhetően a folyamatosan végzett gyógytorna-kezelésnek, passzív és
aktív gyakorlatoknak. Így járáskor segédeszközre a betegnek csak a kezdeti időszakban
volt szüksége. Edukációját kórházi kezelése során mindvégig végeztük, dietetikai tanácsadáson sokszor részt vett, munka-pszichológiai ellátásban is részesült, jelenleg átképzést
követően más munkakörben, adminisztrációs munkát végez.

Megbeszélés

2. és 3. ábra

Granulációt mutató gyógyuló seb

A láb fekély a cukorbetegek alsó végtagjain jelentkező egyik leggyakoribb elváltozás.
A trophicus fekély (malum perforans, ulcus plantae) a láb különböző részein alakulhat
ki, leggyakrabban az ujjakon, valamint a harántboltozat alatt. A boka magasságában,
illetve a lábszáron jóval ritkábban fordul elő, emiatt kevéssé számítunk rá, nehezebben
észleljük azt. A neuropathia miatt a betegek sokszor csak későn észlelik a lábat ért sérüléseket, a cipő által okozott horzsolásokat, nyomásokat, amelyek viszonylag hamar
gyulladáshoz, seb kialakulásához vezetnek. A megfelelő kezelés hiányában a folyamat
gyorsan progrediál, a seb mélyül, könnyen felülfertőződik, ami súlyos szövetelhaláshoz
vezet. A legújabb szakmai irányelvek útmutatásai szerint ennek megelőzésére a diabeteszes láb fekély kialakulásakor minél előbb szakorvosi vizsgálat szükséges, olyan ellátó
helyen, ahol érsebész, diabetológus, infektológus, diabeteszes lábproblémák kezelésében
járatos sebész vagy ortopédus szakember elérhetősége, ritkábban kardiológiai, nefroló-
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giai, radiológiai, bőrgyógyászati konzílium lehetősége is biztosított (9). Amennyiben a
seb állapota indokolja, angiográfiát, mikrobiológiai vizsgálatot, hagyományos röntgen
vagy MRI felvételeket is el kell végezni, valamint lehetővé kell tenni speciális sebkezelő anyagok, korszerű sebkezelési technológiák hozzáférhetőségét. Speciális talpbetét,
gyógycipő, boka-láb ortézis készítésében járatos ortopédtechnikus bevonására szintén
gyakran van szükség (4).
A diabeteszes láb fekély a heterogén etiológiai tényezőknek köszönhetően változatos
megjelenésű lehet. A kisebb, felületes sebek, fekélyek járóbeteg szakrendeléseken is kezelhetők, azonban a súlyosabb esetek már kórházi ellátást igényelnek. Lokális kezelés
mellett törekedni kell az etiológiai tényező tisztázására és az oki terápia mielőbbi elkezdésére.
Amennyiben a diabeteszes láb fekély kialakulásának hétterében diabeteszes angiopathia okozta súlyos érszűkület áll, akkor az érsebészeti, endovascularis beavatkozást minél
előbb - lehetőség szerint azonnal - el kell végezni. A lábon végzett egyéb kisebb műtétekre (necrectomia, debridement, minor amputáció) csak ezt követően kerülhet sor. Ha
a fekély diabeteszes neuropatia következtében alakul ki, akkor az előbb említett kisebb
műtétek a konzervatív kezelés (sebkezelés, tehermentesítés, antibiotikum) részeként
végezhetők. A gyógyulási idő meglehetősen hosszú, általában több hetet-hónapot vesz
igénybe. Recidíva kialakulása viszonylag gyakori, leginkább a neuropátia következtében
fennálló érzészavar/érzéskiesés miatt.
Fertőzött seb esetében a beteg általános állapotának és az infekció lokális státusának
megfelelő az antibiotikum kezelést minél előbb el kell kezdeni. A seb mélyéről vett minta
(lehetőség szerint szövet-, vagy csontdarab) tenyésztési eredményének birtokában célzott terápiára kell törekedni (7). A seb felszínéről az elhalt szöveteket el kell távolítani, ami történhet mechanikusan, sebészileg, enzimatikusan, vagy más módszerekkel. A
modern sebkezelő anyagokat (intelligens kötszerek) egyre elterjedtebben alkalmazzák,
de mindig a seb állapotának, stádiumának (nekrotikus-váladékozó-granulálódó-hámosodó) megfelelő kötszert, sebkezelő anyagot javasolt használni (9). A korszerű technológiák, vákuum módszerek (NPWT), nagy nyomású vízpermettel (jet lavage) végzett
sebtisztítás alkalmazása a klinikai tapasztalatok szerint gyorsítja a gyógyulást és rövidíti
a kezelés időtartamát. A hiperbárikus oxigén terápia (HBO), lökéshullám és lézer kezelések alkalmazásával a klinikai tapasztalatok kedvezőek, a terápia kiegészítésére eredményesen lehet használni azokat.
A diabeteszes láb fekély konzervatív kezelése során a végtag rögzítése, a seb tehermentesítése is szükséges lehet. Erre hagyományos vagy műanyag gipsz használható, de az
utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmaznak olyan adaptálható vagy egyedileg készített
ortéziseket, amelyek átmeneti időre (sebkezelés, tisztálkodás, esetleg alvás) a végtagról
eltávolíthatók. Ezek előnye a hagyományos gipsszel szemben, hogy könnyebbek, tartósabbak, esztétikusabbak, kisebb alakítások utólagosan is elvégezhetők rajtuk (5,8).
A diabeteszes láb fekély nagyrészt megelőzhető szövődmény, ezért olyan speciális lábápolási programok beindítása és működtetése szükséges, melyek meghatározzák a koc-
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kázati tényezőket, majd ezek felhasználásával eredményes megelőzési stratégiákat dolgoznak ki, a korai stádiumban észlelt elváltozásoknak pedig minél előbb megkezdődik a
szakszerű ellátása, kezelése (3).
Az eredményes kezeléshez szükség van a páciensek edukációjára, részletes tájékoztatására a betegségükkel, annak kezelésével, a krónikus seb ellátásával kapcsolatosan. Fel
kell világosítani őket a várhatóan hosszú kezelési időtartamról, a hosszabb-rövidebb ideig tartó rögzítés, tehermentesítés szükségességéről, segédeszközök használatáról, a nélkülözhetetlen életmódbeli változtatásokról. A begyógyult sebek kiújulásra hajlamosak,
így az érintett betegek rendszeres ellenőrzése is szükséges (4).
Az elmúlt években jelentős számban jelentek meg olyan szisztematikus irodalomelemzések, szakmai irányelvek, amelyek a diabeteszes láb fekély etiológiájával, kialakulásával,
a sebek és az infekció kezelésével, a betegek gondozásával és edukációjával kapcsolatos
legújabb ismereteket összegzik és fogalmaznak meg ajánlásokat a legjobban bevált gyakorlati ismeretekről, tapasztalatokról (3,6,7,9). Ezek között egy magyar nyelvű, magyar
kiadású munka is található (2).
Irodalom
1. Andrews KL, Houdek MT, Kiemele LJ: Wound management of chronic diabetic foot ulcers:
From the basics to regenerative medicine. Prosthet Orthot Int. 2015; 39(1):29–39.
2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szakmai Irányelve. A diabeteszes láb szindrómában
szenvedő cukorbetegek ellátása felnőttkorban (klinikai kép, diagnosztika, terápia, megelőzés) 2018.
3. Bus SA, van Netten JJ, Lavery LA, Monteiro-Soares M, Rasmussen A, Jubiz Y, et al; International Working Group on the Diabetic Foot: IWGDF guidance on the prevention of foot
ulcers in at-risk patients with diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2016; 32 Suppl 1: 16-24.
4. Diabetic foot problems. Inpatient management of diabetic foot problems. Nice (National
Institute for Health and Care Excellence) Clinical Guideline: Issued: March 2011.
5. Farkas P: A diabeteses neuropathiás láb konzervatív és műtéti kezelése. Rehabilitáció. 2013;
23(1-2): 64-9.
6. IDF Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot – 2017. A guide for healthcare professionals. International Diabetes Federation, 2017.
7. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB et al: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and
Treatment of Diabetic Foot Infections. Clinical Infectious Diseases 2012;54(12):132–173.
8. Robinson C, Major MJ, Kuffel C et al: Orthotic management of the neuropathic foot: An
interdisciplinary care perspective. Prosthet Orthot Int. 2015; 39(1):73–81.
9. Schaper NC, Van Netten JJ, Apelqvist J, Lipsky BA, Bakker K, International Working Group
on the Diabetic Foot: Prevention and management of foot problems in diabetes: a Summary
Guidance for Daily Practice 2015, based on the IWGDF Guida nce Documents. Diabetes
Metab Res Rev 2016; 32 Suppl 1: 7-15.
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2019 EWMA – Göteborgi beszámoló
2019. június 5-7. között Göteborgban került megrendezésre az Európai Sebkezelő
Társaság 29. kongresszusa. A villamossal gyorsan megközelíthető kongresszusi központ
kényelmes környezetet biztosított a rendezvény körülbelül 4000 résztvevőjének.
Idén is egyidejűleg több teremben párhuzamosan zajlottak az előadások, prezentációk, a választási kényszer miatt ismét érdemes volt már előre áttekinteni a programot. 57
országból 740 absztrakt, több mint 125 ipari kiállító. Idei fő téma a személy/ páciens központú sebkezelés volt. Kiemelendő a programból a EWMA atípusos sebekről megjelent
irányelvének a prezentálása; pyoderma gangrenosum, Martorell ulcus, calciphylaxis és
malignus ulcus diagnosztikájáról és kezeléséről szóltak a kiváló összefoglaló előadások.
További EWMA irányelvek is külön szekcióval szerepeltek, úgymint az antimikrobiális
stewardship a sebkezelésben, valamint műtéti seb infekció prevenciója és kezelése témában. Hangsúlyos volt a programban a diabeteszes láb, a nyomási fekély, továbbá a
negatív-nyomás terápia is. Az alapkutatás, a transzlációs medicína, a nyiroködéma és
kompressziós terápia témájából is választhattak a résztvevők. Köszöntötték a EWMA korábbi elnökét Jan Apelqvistet. Ázsiai országok jelenléte idén is szembetűnő volt a kiállítói
térben és érzékelhető volt a tudományos anyag vonatkozásában is.
Magyarországi anyag: a tudományos programot oda-vissza átnézve, sajnos csak egy
magyar prezentáció volt fellelhető elektronikus poszter formájában: Kovács L. A., Rózsa
A., Gyulai R.: „Ionized Oxygen Therapy for the Treatment of Venous Leg Ulcers”.
A városról: a Svédország nyugati partvidékén fekvő Göteborg Stockholm után az ország második legnagyobb városa. Egyetemi város, Skandinávia legforgalmasabb kikötőjével és fejlett iparral, amelyet a Volvo és az SKF fémjelez. A repülőtéren az ideutazót
veterán Volvo üdvözli és óriás SKF csapágy is kipróbálható. A kongresszusi központtól
csupán egy gyalogátkelő választotta el az 1923-as világkiállítás alkalmával átadott Liseberg nevű vidámparkot, amely Skandinávia legnagyobb ilyen intézménye és egy hosszú
kongresszusi nap végén izgalmas szórakozási lehetőséget nyújtott kihagyhatatlan fa hullámvasútjával.
Információk, közelgő sebkezelés témájú rendezvények: 2019. október 2-5. között kerül megrendezésre a 11. Pisai nemzetközi diabeteszes láb kurzus, míg e témában október
17-19. között Los Angelesben rendezik meg a világkongresszust. Október 24–25. között Koppenhágában tartják a 6. nemzetközi Biofilm kurzust. A 30. EWMA konferencia
helyszíne Londonban lesz 2020. május 13-15. között. Absztrakt leadási határidő 2019.
december 2.
								dr. Kovács L. András
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A LINK 2019 Budapest Kongresszusról
A Wounds International és a Paul Hartmann AG szervezésében 2019. szeptember
11-én rendezték meg a 2019-es LINK kongresszust a Budapest Helia Hotelben. A Konferencia fő témái az exudatum kezelés és a negatív nyomású sebkezelés volt.
A konferencián kiemelt szakértők részleteiben ismertették a World Union of Wound
Healing Societies által frissen kiadott „Wound Exudate” című konszenzus dokumentumot. A szerzők bemutatták, hogy melyek a seb exudatum keletkezésének legfontosabb biológiai, pathobiológiai tényezői, ill. a sebkezelés szempontjából miért fontos
ezen háttérismeretek pontosítása. Az elméleti alapok rögzítése után a különféle jellegű
exudatummal jellemezhető sebek jelenleg ismert leghatékonyabb sebkezelési elveinek
algoritmusait ismerhették meg a jelenlévők. A klinikai gyakorlati szempontokon túl érdekfeszítő, figyelemfelkeltő előadás hangzott el a sebgyógyulás sejtszintű modellezéséről, az ez irányú biomérnöki kutatások irányairól, valamint a jövő intelligens kötszerfejlesztés metodikáiról.
A konferencia másik fő blokkja a NPWT egyes speciális szakterületeken való használati lehetőségeire fókuszált. Ezen belül szakértői elemzések hangzottak el a traumatológiai vonatkozású NPWT ismert előnyeiről, valamint a csontgyógyulásban esetlegesen
ennek kapcsán bekövetkező káros mellékhatásokról. Az előadás után az igen érdekes
kérdésben szakmai diszkusszió alakult ki az előadó és a hallgatóság szakértői között.
Elhangzottak szakértői szintű ajánlások a suppurált hasfali műanyag sérvhálók NPWT
segítségével történő megmentéséről, a nagy sebfertőzési kockázatú műtéti sebek prophylacticus ciNPWT kezelésének jelenlegi legfrissebb eredményeiről, valamint a májelégtelenséggel asszociált ascites-képződésben végzett műtétek utáni NPWT kezelés szakmai
aspektusairól. Külön előadói blokk foglalkozott a legnehezebben gyógyítható, életmentőnek is mondható NPWT metodikákról, jelesül a hasi compartment-szindróma nyitott
hasi negatív nyomásos kezeléséről, az enterocutan fistulák jelenleg ismert kezelési stratégiáiról, a pediatriai iatrogén szöveti necrosisok NPWT kezeléséről és a szövődményes
érsebészeti beavatkozás kapcsán a sebalapon szabadon hagyott műanyag érgraftok fedési
lehetőségeiről.
A kongresszuson a szakértők magas szintű és jól dokumentált előadásai mellett figyelemre méltó jelenségként a hallgatóság élénk érdeklődése volt jellemezhető, mely pezsgő
diszkussziókkal színesítette a szakmai nap színvonalát.

Dr. Bánky Balázs

A teljeskörű Vivano® rendszer segíti
Önt a Negatívnyomás-terápiával
történő hatékony sebkezelésben.

Ismerje meg teljeskörű megoldásunkat
vivanosystem.info

Vivano®
Biztonság. És Egyszerűség.
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8. Dr. Farkas Péter, Orova Orsolya (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,
Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest): A diabeteszes láb
fekély gyógyulását elősegítő ortézisek
9. Dr. Mecseky László (Diabetesz Láb Ambulancia Debreceni Egyetem Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház Kórház-Rendelőintézet, Végtagsebészeti Osztály, Debrecen): Granulox alkalmazása diabeteszes talpi fekélyeknél

13:00-14:00 Ebéd

2019. október 17. (csütörtök)
08:30-09:30 Regisztráció
09:30-09.45 Megnyitó,
Dr. Mészáros Gábor köszöntése
09:45-11:00 I. Szekció
Üléselnökök: Prof. Dr. Hunyadi János – Dr. Kovács L. András
1. Prof. Dr. Hunyadi János (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen): A sebgyógyulást biztosító energetikai rendszer (20’)
2. Dr. Szolnoky Győző, Ph. D., Dr. Kemény Lajos PhD, DSc (Bőrgyógyászati
és Allergológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged): Nyirokkeringés és
sebgyógyulás: a legújabb fejezetek
3. Dr. Kovács L. András (Pécsi Tudományegyetem KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs): Atípusos sebek: Pyoderma gangrenosum update
4. Dr. Sugár István, med. habil. (Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika,
Budapest): Szemelvények a sebek és sebesülések történetéből. A lenvászon kötéstől a vákuumterápiáig (15’)
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-13:00 II. Szekció
Üléselnökök: Dr. Farkas Péter – Dr. Szolnoky Győző
5. Dr. Farkas Péter, Dr. Paulina Andrea, Dr. Gombos Zsófia (Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet, Budapest): A diabeteszes láb ellátásának komplex szemlélete
6. Kudron Emese Eszter (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Központi Dietetikai Szolgálat, Budapest): A sebgyógyulás dietetikai vonatkozásai
7. Popovicsné Bakai Ildikó, Kudron Emese, Dr. Ambró Ágnes (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály,
Budapest): A csoportos edukáció jelentősége diabeteszes lábszövődmények miatt
kezelt betegeknél

14:00-15:00 Az MSKT közgyűlése
15:00-16:00 III. Szekció
Workshop: Modern sebkezelés napjainkban
Moderátor: Móricz János
(sztóma, nyitott has, krónikus seb)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 IV. Szekció
Üléselnökök: Dr. Szentkereszty Zsolt – Dr. Juhász Boglárka
10. Dr. Szentkereszty Zsolt, Ph. D., Dr. Bazsó T.*, Dr. Győri F., Dr. Mudriczky
G., Dr. Susán Zs., Dr. Enyedi A. (Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Intézet, Debrecen, *Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika, Debrecen): A fasciitis necrotisans negatívnyomás kezelésének technikai aspektusai
11. Dr. Juhász Boglárka, Dr. Tamás Róbert* (Gottsegen György Országos Kardiológia Intézet, Felnőtt Szívsebészeti Osztály, Budapest, *MH Egészségügyi
Központ, Plasztikai és Égés Sebészeti Osztály, Budapest): Driveline infekciók
kezelése VAC terápiával
12. Dr. Rozsos István, Ph. D. (Theta központok - Budapest-Pécs - Theta Vascular
Team): A végtagmentő applikáció és a negativ nyomásterápia együttes szerepe és
helye a krónikus sebek speciális kezelésében
13. Földesné Ferenczi Tünde (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Székesfehérvár): Valóban az olcsó az olcsóbb?
Negatívnyomás-terápia szakdolgozói szemmel

2019. október 18. (péntek)
09.00-10.30 V. Szekció
Üléselnökök: Prof. Dr. Daróczy Judit – Dr. Rozsos István
14. Dr. Páczi István; Máté Beatrix (UniCorp Biotech Kft., Budapest): Vénás fekélyek kiegészítő kezelése szulodexiddel
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15. Prof. Dr. Daróczy Judit (Istenhegyi Magánklinika Zrt., Budapest): Maceráció
a krónikus seb környékén: a hám barrier működése, microbiom, fertőzések (20’)
16. Dr. Hevér Tímea, Ph. D. (Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely): Nehezen gyógyuló alsó végtagi sebek ellátása és a végtagmentés problémaköre
17. Szabó Péterné, Dr. Hevér Tímea, Ph. D. (Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely): Komplex sebkezelés nehezen gyógyuló alsó végtagi sebeknél
– esetismertetés

Elérhető
gél és éjszakai
tapasz
formájában is

10:30-11:00 VI. Szekció
Workshop: Biztos, hogy mindent elkövet a sebfertőzés megelőzése érdekében?
Moderátor: Irházi Zsuzsanna
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-13:00 VII. Szekció
Üléselnökök: Prof. Dr. Juhász István – Merse Anita
18. Prof. Dr. Juhász István (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati
Klinika, Égési-Bőrsebészeti Osztály, Debrecen): Az adekvát sebészi ellátás jelentősége a hidradenitis suppurativa (HS) komplex gyógykezelésében (15’)
19. Prof. Dr. Juhász István (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati
Klinika, Égési Bőrsebészeti Osztály, Debrecen): Hegkezelés - ahogyan én csinálom (15’)

A hegek sikeres
gyógyulásáért.

20. Merse Anita, Dr. Pipei Szilvia, Alexander Murin* (Izinta Kft., Budapest, *Serag Wiessner Frankfurt): LAVANIDOKTOR
21. Dr. Gasz Balázs MD, PhD PhD-hallgató, Pataki Zoltán, MsC*, Szegedy
Balázs, Ph. D. Fulkerson-díj*, Szoldán Péter, MPP**, Dr. Juhász Dávid
Imre***, Dr. Jancsó Gábor, Ph. D.*** (Pécsi Tudományegyetem, Általános
Orvostudományi Kar, Sebészeti Oktató- és Kutatóintézet, Pécs, *MTA Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Budapest, ** MedInnoScan Kutatás-fejlesztési Kft., Budapest, ***Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Sebészeti Oktató- és Kutatóintézet, Pécs): Mesterséges intelligencia alapú
mobiltelefonos applikáció felhasználása a krónikus sebek gyógyulásának felgyorsítására, 3D-SEBApp
13:00

A kongresszus zárása

13:15

Ebéd
(A külön nem megjelölt előadások időtartama 10 perc.)

Contractubex a túlzott mértékű hegesedés
megelőzésére és kezelésére.
A Contractubex® gél és Contractubex
Éjszakai intenzív tapasz különböző típusú
hegek kezelésére alkalmazható a seb
bezáródása után: műtét utáni hegek,
égési sérülések, balesetek után.

• Megakadályozza a túlzott
mértékű hegképződést
• Enyhíti a bőrpírt, csökkenti
a viszketést és az égő,
feszítő érzést
• Régi és új hegek esetén is
alkalmazható.

Contractubex gél - vény nélkül kapható gyógyszer. • Kérjük fi gyelmesen olvassa el a dobozban található betegtájékoztatót.
(OGYI/37541/2014, OGYI/25125/2015) • Contractubex Éjszakai intenzív tapasz - orvostechnikai eszköz.
Kérjük fi gyelmesen olvassa el a dobozban található betegtájékoztatót. • Keresse a gyógyszertárakban!
Gyártó: Merz Pharmaceuticals GmbH, Németország, Frankfurt • www.shilamedic.com • www.contractubex.hu

Sebkezelés-Sebgyógyulás

24

A Magyar Sebkezelő Társaság XXII. Kongresszusa
Budapest, 2019. október 17-18.
Honlap: www.sebkezelo-tarsasag.hu
Helyszín: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

BEÉRKEZETT ELŐADÁSKIVONATOK
Prof. Dr. Daróczy Judit (Istenhegyi Magánklinika Zrt., Budapest): Maceráció
a krónikus seb környékén: a hám barrier működése, microbiom, fertőzések
A bőr olyan komplex barrier szerv, amely szimbiotikus kapcsolatot alakít ki a baktériumok és a gazdaszervezet között. A mikrobiom a mikrobák (mikrobioták) összessége, amelyek a bőr felszínén élnek, és megakadályozzák a pathogén kórokozók tartós megtelepedését.
A microbiom komplex kapcsolatban van a szervezet veleszületett és szerzett immunszisztémájával. A bőrt alkotó sejtrendszerek közös ökoszisztémát alkotnak a mikrobiommal.
A microbiom károsodását okozhatják külső faktorok (pl.száraz bőr,helytelen bőrápolás) és
belső faktorok, mint a vénás elégtelenség. A vénás pangás az alsó végtagon stasis dermatitis,
kontakt ekcéma, felületes hámfosztottság, azaz maceráció kialakulását okozhatja, és bőrfertőzések, valamint seb kialakulásához vezethet.
A baktériumok képesek kapcsolatot létesítenek más baktériumokkal (quorum sensing).
Az igy kialakult „multicellularis kolonizáció” a biofilm, amelynek virulenciája és pathogenitása fokozott. A kórokozók extracelluláris polimer anyagba ágyazódnak, amely adaptív rezisztencia követeztében ellenállóvá teszi a biofilmben lévő baktériumokat az antibiotikumok
hatásával szemben.
Az előadásban ismertetésre kerülnek a krónikus sebek eseteiben a szövődményekkel járó, a
sebgyógyulást akadályozó sebváladék és nyirokfolyás hatására kialakult maceráció, és biofilm
klinikai tünetei. A bemutatásra kerülő szakszerű kezelés célja a biofilm megszüntetése, a barrier funkció és a microbiom helyreállítása, a sebgyógyulás elősegítése.

Dr. Farkas Péter, Orova Orsolya (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest): A diabeteszes láb fekély gyógyulását elősegítő ortézisek
A diabeteszes lábelváltozások angiopathiás, illetve neuropathiás eredetűek lehetnek, ritkábban a két forma tünetei együttesen észlelhetők. Az angiopathiás szövődmények elsősorban angiológiai vagy érsebészeti beavatkozásokat igényelnek, míg a neuropathiás problémák
a kisebb sebészeti beavatkozásokat leszámítva nagyrészt konzervatív terápiával és életmódbeli
tanácsadással kezelhetők.
A diabeteszes láb egyik leggyakoribb késői szövődménye a diabeteszes láb fekély (malum
perforans, trophicus fekély, ulcus plantae). Leggyakrabban az ujjakon, valamint a talpon, az
előláb területén alakul ki. Súlyos esetekben nem csak a lágyrészeket, hanem a mélyebb szöveteket (inak, ízületi tok, csontok, ízületek) is érinti.
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A diabeteszes láb fekély kezelése összetett, a korszerű sebkezelő anyagok, speciális kötszerek
használata mellett gyakran kell figyelni az infekció kezelésére is, a talpon, ujjakon lévő seb
esetében pedig speciális talpbetét, gyógycipő, boka-láb ortézis használatára is szükség lehet.
Charcot-arthropathia esetén totál-kontakt rögzítők alkalmazása a legfontosabb. A páciens állapotának megfelelően rögzítést (gipsz, műanyag gipsz, egyedi boka-láb ortézis) és/vagy
tehermentesítést (egyedi lábortézis, tehermentesítő cipők) biztosító ortézisek alkalmazására
lehet szükség. A segédeszközök elkészítésén túl szükség van azok rendszeres ellenőrzésére,
hiszen nagy igénybevételnek vannak kitéve a hosszú időn át tartó, gyakorlatilag folyamatos
használat miatt. A pácienseknek pontos tájékoztatást kell adnunk az ortézis használatának
szükségességéről, szabályairól és a várható eredményekről is. A jól elkészített diabeteszes
gyógycipő szintén hozzátartozik a neuropáthiás lábelváltozások sikeres kezeléséhez, ezért ennek az indikációi és jellemző tulajdonságai is bemutatásra kerülnek.

Dr. Farkas Péter, Dr. Paulina Andrea, Dr. Gombos Zsófia (Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet, Budapest): A diabeteszes láb ellátásának komplex szemlélete
A diabeteszes láb összefoglaló elnevezés. Eredményes ellátásának egyik alapköve a pontos diagnózis felállítása, a diabeteszes angiopathia és neuropathia elkülönítése, hiszen a különböző ethiopathogenesisű folyamatok eltérő kezelési stratégiát, különböző terápiás lépéseket igényelnek. Angiopathia esetén az elsődleges feladat a végtag keringésének javítása,
a major amputáció elkerülése. Érsebészeti beavatkozások, intervenciós radiológiai kezelések,
a rheológiai viszonyok javítására parenterális vagy per oralis gyógyszerek választhatók, és
nem szabad elfeledkezni a gyógytorna és a fizikoterápia lehetőségeiről sem. A diabeteszes
neuropathiás lábelváltozások gyógyhajlama többnyire jó, ezért törekedni kell a kisebb sebészei beavatkozások mellett a konzervatív kezelési módok alkalmazására.
Akár angiopathia, akár neuropathia miatt alakulnak ki a panaszok és a tünetek, az eredményes ellátáshoz és a későbbi szövődmények megelőzéséhez szükség van a páciensekkel
való hosszú távú együttműködés kialakítására is. A diabeteszes lábelváltozások ugyanis részben megelőzhető szövődmények. Olyan speciális lábápolási programok szükségesek, melyek
meghatározzák a kockázati tényezőket, majd ezek felhasználásával eredményes megelőzési
stratégiákat dolgoznak ki. Ennek része a rizikótényezők felsorolása, a magas kockázatú betegek meghatározása, az önellenőrzés hatékonyságának hangsúlyozása, a betegek és a kezelést
végzők oktatása, a nagy kockázatú betegek számára a megfelelő preventív és terápiás ellátási
lehetőségek pontos leírása, kezelési útmutatók létrehozása, valamint egy multidiszciplináris
hosszú távú kezelési stratégia kialakítása. A speciális diéta betartása, a glikémiás kontroll
csökkenti a komplikációk számát és javítja a sebgyógyulást.
A betegoktatási programnak jól felépítettnek és megszervezettnek kell lennie, amely rugalmasan alkalmazkodik az egyén klinikai és pszicho-szociális szükségleteihez, illeszkedik
a páciens képzettségéhez, etnikai hovatartozásához, kulturális hátteréhez. A csoportos foglalkozások eredményessége több tanulmányban is igazolt. Diabetológiai szakápoló, dietetikus irányítása mellett a páciensek sok hasznos ismeretet szerezhetnek egymástól, a módszer
költséghatékonyság szempontjából előnyösebb, mint az egyéni képzés és az oktatók kapacitásait is hatékonyabban osztja be. Az edukációs programot folyamatosan végezni kell,
a lábápolási ismereteket fejleszti szükséges, és szinten is kell tartani. Az eredményes és magas
szintű ellátás biztosításához az egészségügyi szakemberek és a betegek között kialakított pontos, egyeztetett kezelési terv szükséges. Ugyanakkor fel kell ismerni azt a pillanatot is, amikor
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a jó időben és jó technikával elvégzett major amputáció (cruralis vagy femoralis), az egyéni
képességeknek megfelelő művégtag készítése, valamint a rehabilitáció jelenthet már csak lehetőséget a páciensek mobilitási és önellátási képességeinek a helyreállítására.

adatairól. Adatbázisunkban már több mint hatszáz sebképsorozat, illetve társbetegség, szedett
gyógyszer, valamint háromdimenziós rekonstrukció szerepel, melyek kiértékelése jelen pillanatban is folyamatban van.

Földesné Ferenczi Tünde (Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Általános
Sebészeti Osztály, Székesfehérvár): Valóban az olcsó az olcsóbb? Negatívnyomás-terápia szakdolgozói szemmel

Dr. Hevér Tímea, Ph. D. (Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely): Nehezen
gyógyuló alsó végtagi sebek ellátása és a végtagmentés problémaköre

A negatívnyomás-terápia egy új lehetőség, egy újabb szakmai kihívás a sebkezelés során.
Felkészültséget igényel az új eljárás az orvosok, a műtő dolgozói és az ápolók részéről egyaránt. Célom a figyelemfelkeltés a szakdolgozói előnyökkel kapcsolatban és a költséghatékonyság ismertetése egy új szemszögből.
Összehasonlítást végeztem a hagyományos sebkezelés és a negatívnyomás-terápia nyújtotta lehetőségek között. A szakdolgozói szemszögből fontos szempontokat táblázatban foglaltam össze.
Az eredmények összegzése alapján szakdolgozói szemmel az NPWT a sebkezelés fellegvára.
A hatékonyságot egy betegünk esetén keresztül szeretném ismertetni:
P. I. 1956-os születésű, rossz szociális körülmények között élő, hajléktalan férfi beteg. Kezelését több alkalommal hónapokig végeztük a Viváno kezelés előtt. Az eddig szerzett tapasztalatokból az Ő esetét emeltem ki, mivel jelen betegünknél érvényesült leginkább az elhúzódó
kezelést követően a hatásos és gyors gyógyulás a VIVANO által.
A jelenlegi humánerőforrás hiány csökkentésére is előrelépés lenne e modern sebkezelési eljárás széleskörű alkalmazása az egészségügyi intézményekben. Fizikai könnyebbséget,
higiénikus sebkezelést és fertőzésmentességet jelentene. A betegek számára pedig jelentős
pszichés támogatást, gyorsabb gyógyulást, kevesebb kórházi ápolási napot és élhetőbb életet
jelentene az NPWT kezelés elterjedése.

Dr. Gasz Balázs MD, PhD PhD-hallgató, Pataki Zoltán, MsC*, Szegedy Balázs, Ph. D.
Fulkerson-díj*, Szoldán Péter, MPP**, Dr. Juhász Dávid Imre***, Dr. Jancsó Gábor, Ph.
D.*** (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Oktató- és Kutatóintézet, Pécs, *MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Budapest, ** MedInnoScan
Kutatás-fejlesztési Kft., Budapest, ***Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Sebészeti Oktató- és Kutatóintézet, Pécs): Mesterséges intelligencia alapú mobiltelefonos
applikáció felhasználása a krónikus sebek gyógyulásának felgyorsítására, 3D-SEBApp
A lakosság 1,5-4%-a szenved valamilyen krónikus sebbel, mely ellátása rendkívül magas
költségeket jelent az ellátórendszerek számára, illetve a korszerű kezelési stratégiák azonban
kevéssé elterjedtek, egyes felmérések szerint az EU-ban a betegek 40-50 % -át nem megfelelő
kötszerrel kezelik.
Vizsgálatunk célja egy alkalmazást tervezése, mely a krónikus sebek korszerű sebkezeléséhez, gyorsabb gyógyulásához járul hozzá, több elismert szakember véleményét és gépi tanulás
algoritmusait figyelembe véve.
Vizsgálatunk során a betegek krónikus sebeiről fényképeket készítünk, amelyek egyrészt
a sebek háromdimenziós rekonstrukciójában, másrészt a seb azonosításában, osztályozásában játszanak kulcsszerepet. Emellett a munkatársak kitöltenek egy vizsgálati kérdőívet
a beteg releváns társbetegségeiről, etiológiai faktorairól, szedett gyógyszereiről, illetve a seb

A nehezen gyógyuló sebek etiológiája összetett. Kezelésük komplex gondolkodást igényel a
megfelelő ellátás és a gyógyítás sikere érdekében. A kiváltó ok lehet artériás vagy vénás keringészavar, diabetes, nyirokoedema, neuropathia, decubitus, vasculitis, coagulopathia, égés. Az
előadás a nehezen gyógyuló alsó végtagi sebekkel élő, az Általános-, Ér- és Plasztikai Sebészeti
Osztályunkon és Érsebészeti Szakrendelésen kezelt betegek ellátásában bekövetkezett szemléletváltást és ennek eredményeit mutatja be eseteken keresztül.
Az osztályunkra vagy érsebészeti szakvizsgálatra érkező nehezen gyógyuló sebbel élő betegeknél érsebész elvégzi az érstátusz vizsgálatát. Szükség szerint készített angiographiával
felismert érszűkületet vagy elzáródást PTA vagy műtétes rekonstrukció során állítjuk helyre,
amennyiben lehetségesnek látszik. Krónikus vénás elégtelenség esetében komplex konzervatív kezelést ± műtétet végzünk. Az alapbetegség kezelésén túl nagy hangsúlyt fektetünk
a megfelelő nyomelem és fehérje pótlásra és a sebekre alkalmazott, a seb aktuális állapotának
megfelelő intelligens kötszerek alkalmazásának, tehermentesítésnek. Ugyanakkor a késve érkező, sokszor rossz szociális háttérrel rendelkező vagy alacsony compliance-ű betegeknél már
a beteg életének megmentése a cél, mely miatt major amputatio válik szükségessé.
Összefoglalva a perifériás artériás betegség és a diabetes világszerte az alsó végtagi amputációk vezető oka. Egy friss európai felmérés szerint az európai országok közül Magyarországon
a legmagasabb az amputációk aránya. Ezért van nagy jelentősége az időben felismert kóroknak és a célzott, egyénre szabott, de komplex ellátásnak.

Dr. Hunyadi János (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen): A sebgyógyulást biztosító energetikai rendszer
Szervezetünk sejtjei egy ősi és egy az O2-fölhasználásra képes modern sejt szimbiózisaként
jöttek létre. Az oxigén utánpótlás bármely ok miatti kialakult lokális elmaradása szövet elhalást eredményez. Ilyen esetben a sejtek a hypoxia indukált faktor rendszeren át bekapcsolják
az ősi sejtek energetikai rendszerét, amely O2 nélkül is képes aerob glükolízis révén a sejtek
energetikai ellátására, a regenerációs folyamat segítésére. Az előadás rámutat arra, hogy mind
az akut, mind a krónikus sebgyógyulási folyamatok terén nagy jelentősége van a sejt-energetikai rendszer támogatásának.

Dr. Juhász Boglárka, Dr. Tamás Róbert* (Gottsegen György Országos Kardiológia Intézet,
Felnőtt Szívsebészeti Osztály, Budapest, *MH Egészségügyi Központ, Plasztikai és Égés Sebészeti Osztály, Budapest): Driveline infekciók kezelése VAC terápiával
A végstádiumú szívbetegek kezelésében a kamrai keringés támogató eszközök (ventricular
assist device- VAD) jelentős javulást hoztak; azonban a közép és hosszútávú szövődmények
(vérzéses szövődmények, mechanikai károsodás, infekció) jelentősen befolyásolják ezen eszközök hatékonyságát. A jelenleg rendelkezésre álló bal kamrai keringéstámogató eszközök
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(left ventricular assist device - LVAD) esetén mindig szükséges egy tunnelizált csatorna kialakítása, melyen keresztül kerül kivezetésre az eszköz (pumpa) és a testen kívül elhelyezett tápegység (extracorporeal kontroller) közötti vezeték; amin keresztül történik az energia leadás,
adatáramlás. A testből kilépő vezeték mindig potenciális infekció forrásként szerepel. LVAD
beültetést követően, e vezeték elfertőződése (driveline infection) a leggyakoribb, ugyanakkor
az egyik legveszélyesebb szövődmény; mivel a fertőzés a csatornán keresztül (zseb infekció)
egészen a szívburokig juthat (device infectio, mediastinitis, endocarditis). Előadásomban
a különböző típusú LVAD készülékesek driveline infekcióinak esetén alkalmazott terápiás eljárásokat tárgyalom. LVAD eszköztől függetlenül, driveline infekció esetén a VAC terápia az
elsőként választandó terápiás eljárás.

Prof. Dr. Juhász István (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika,
Égési-Bőrsebészeti Osztály, Debrecen): Az adekvát sebészi ellátás jelentősége a hidradenitis
suppurativa (HS) komplex gyógykezelésébe
A HS lokális antiszeptikumokkal, helyi és szisztémás antibiotikumokkal, valamint gyulladáscsökkentőkkel történő gyógykezelése csak ritkán eredményez hosszú távon tünetmentességet. Az újabban bevezetett biológiai terápia ígéretes kezelési alternatívát jelent
a legsúlyosabb tünetekben szenvedő betegek részére. A kórkép eredményes menedzselésében mindmáig a vezető szerep a különféle sebészi megoldásoké. Hurley I-II stádiumban az
elektrokauterizáció, a draináló sinusok fedelének sebészi eltávolítása, a suppuráló trabeculák
feltárása ajánlható. Kiterjedt, makacs esetekben az érintett apokrin mirígyekben gazdag szőrös terület teljes kimetszése jelenthet megoldást. A műtétet követő rekonstrukció módjában
eltérnek a vélemények. A skála a per secundam gyógyulástól a plasztikai /rekonstruktív sebzárások változatos fajtáin át terjed. Ezek lehetőségeiről, eredményességéről, az előnyökről és
a hátrányokról ad áttekintést az előadás.

Prof. Dr. Juhász István (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika,
Égési-Bőrsebészeti Osztály, Debrecen): Hegkezelés - ahogyan én csinálom
A sebgyógyulás utolsó fázisa, a remodellálás, vagyis a hegek érési időszaka felelős az akcidentális vagy műtéti heg végleges formájának elnyeréséért. Számos belső és külsődleges
tényezőn múlik a végeredmény, az ideális körülmények között megjelenő normotrofiás heg
kialakulása.
A legtöbb problémát a hypertrofiás hegek és a keloidok képződése okozza. A hegkezelés
jelenleg legeredményesebb stratégiája a heg érésének befejeződése előtt alkalmazott több támadáspontú, a fizikai behatásokon és a szöveti folyamatok befolyásolásán alapuló kombinált
terápia. Ennek legfontosabb eleme a háromdimenziós kollagén struktúrát reorganizálni képes
kompresszió, amelyet a heges bőr ápolása, flavonoid tartalmú kombinált géllel, és szükség
szerint mikrokristályos steroid injekció segítségével végzett antiflogisztikus terápia egészít ki.
A konzervatív terápia eredménytelensége, jelentős funkcionális károsodás kialakulása esetén
mérlegelendő hegkorrekciós műtétek kivitelezése, mely legeredményesebb akkor, ha komplex rehabilitáció részeként, gyógytornával és a konzervatív kezelés folytatásával kiegészítve
végezzük.
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Dr. Kovács L. András (Pécsi Tudományegyetem KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs): Atípusos sebek: Pyoderma gangrenosum update
A pyoderma gangrenosum ismeretlen eredetű, ritka, destruktív, ulceratív neutrophil dermatózis. Az előadás a EWMA 2019-es göteborgi kongresszusán prezentált, atípusos sebekről
szóló irányelvére épülve mutatja be ezen kórkép epidemiológiáját, klinikumát, differenciáldiagnosztikáját, diagnosztikai kritérium újdonságát: a PARACELSUS pontrendszert, kitérve
a komorbiditásokra, a lokális és szisztémás terápiás ajánlásokra.

Kudron Emese Eszter (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Központi Dietetikai Szolgálat, Budapest): A sebgyógyulás dietetikai vonatkozásai
A sebgyógyulás alapfeltétele a megfelelő energia- és fehérjebevitel, a jó tápláltsági állapot.
Kiemelt dietetikai figyelmet igényelnek az alultáplált, vagy annak rizikójával rendelkező pácienseink, és a cukorbetegek.
A nehezített sebgyógyulás oka diabeteszesek esetén a hiperglikémia és az inzulin hatás
csökkenése, amelyhez a gyógyulás alatti időben igazodunk a dietoterápiával. Fekvőbetegek
ellátásakor a malnutríció rizikószűrés eredményét összevetjük a dietetikai anamnézissel és
a tápláltsági állapotra szenzitív labor paraméterekkel (prealbumin, albumin, transzferrin) valamint felmérjük a tápláltsági állapotot (antropometria, testösszetétel). Ezt követi a szükségleti értékek kalkulálása, a megfelelő gyógyintézeti étrend kiválasztása, a per os energiabevitel
monitorozása és szükség esetén az étrend kiegészítése speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszerrel.
A Nemzeti Nyomási Fekély Tanácsadó Testület Fehér könyve szerint a vesefunkció ellenőrzése mellett emelt fehérje (1,25-1,5 g/ttkg/nap), optimális tápanyag (30-35 kcal/ttkg/
nap), vitamin és ásványi anyag bevitel szükséges a jó sebgyógyuláshoz. Kiemelik a C-vitamin,
cink, kalcium, K-, A- és E-vitamin szerepét. Megfelelő tápanyagbevitel esetén nem gyógyuló, krónikus sebek kezelésében, valamint tervezett nagy műtéti beavatkozások körül bizonyítottan előnyös az immunonutríció, mely a tápanyagok, mint farmakonok immunrendszerre
gyakorolt hatását jelenti. Evidencia alapú polytrauma, nem gyógyuló krónikus seb, valamint
szepszis esetén szemiesszenciális arginin adása 4,5 gramm/nap mennyiségben. A műtét körüli 3-5 napban adott glutamin kiegészítés bizonyítottan pozitív, szupplementálása a sebgyógyulás korai fázisában, rövid távon ajánlott. Arginin kiegészítés hosszabb távon is előnyös,
de csak megfelelő mennyiségű fehérjebevitel mellett. Hazai viszonylatban még várat magára
a speciális kiegészítés rutinszerű alkalmazása, de a pozitív tapasztalatok növekvő száma és új
evidenciák felállítása egyre erősebb bizonyíték a szemléletváltás szükségességére.

Dr. Mecseky László (Diabetesz Láb Ambulancia Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Kórház-Rendelőintézet, Végtagsebészeti Osztály, Debrecen): Granulox alkalmazása diabeteszes talpi fekélyeknél
A helyi oxigén terápia hasznosságáról szóló beszámolók évtizedes múltra tekintenek vissza,
de széleskörű alkalmazása mindeddig egyik módszernek se sikerült. A Granulox már tőlünk
nyugatra bebizonyította létjogosultságát, de hamarosan széles körű hozzáférésére itthon is lehetőség nyílik. A diabeteszes talpi fekélyek azonban igen speciális, kritikus területe a krónikus
sebkezelésnek. Ahhoz, hogy a hemoglobin tartalmú sprayt minél hatásosabban alkalmazzuk
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a terápiában, nem elegendő elolvasni a szer prospektusát. Az első hazai tapasztalatokat otthoni szakápolás közreműködésével szereztük meg.

Merse Anita, Dr. Pipei Szilvia, Alexander Murin* (Izinta Kft., Budapest, *Serag Wiessner
Frankfurt): LAVANIDOKTOR
Egy éve az MSKT-n hallottunk az antiszeptikus szerek használatáról és a sebfertőtlenítők szerepéről a Péterfy Kórház Rendelőintézet kiváló munkatársaitól. Az előadás során csoportosították a sebfertőzésre használt szereket. Akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy
a magyar piacon nem dúskálunk a sebalapra rakható megfelelő vegyületekből.
Ezt a gondolatsort folytatva a Bőrgyógyász Szakmai Kollégium jóváhagyásával készült
irányelvek 2011. átdolgozott formáját áttekintve jutottunk arra, hogy a választható paletta
bővítésre szorul.
Elmondható, hogy még ma is „C” evidencia a dezinficiens használata után a lemosás. Fontos, hogy a kívánt enzimatikus hatás megmaradjon, macerációt és gyulladást ne okozva, hos�szabb ideig, nagy sebfelületen is alkalmazható legyen.
A legújabb sebtisztító oldatnak nincs infekciós rizikója, olyan antimikrobiális hatása van,
mely nem toxikus. Sebalapot nem irritáló, biofilmre is jól alkalmazható. Különböző típusú
kiszerelési egységekben kapható, patikán kívül is forgalmazható terméket mutatunk be.
A Lavanid szakszerű használata elősegíti a szövetregenerációt a benne levő növekedési
faktoroknak köszönhetően, segíti a hámosodást és nedvesen tartja a szöveteket. Rendszeres
használata csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, könnyebbé teszi a szakápolók munkáját.
Célunk, hogy korszerű, a modern kötszerekkel kompatibilis „fegyvert” adjunk a sebkezelők
kezébe! Előadásunkban a németországi tapasztalatokat foglaljuk össze a hazai klinikai bevezetés céljából.

Dr. Páczi István, Máté Beatrix (UniCorp Biotech Kft., Budapest): Vénás fekélyek kiegészítő
kezelése szulodexiddel
A szulodexidet évtizedek óta használják a vénás és kevert eredetű alsó végtagi fekélyek
kiegészítő kezelésére. Már a gyógyszer születésekor az első klinikai vizsgálatok jelentős,
szignifikáns hatékonyságot mutattak ki – természetesen a hagyományos konzervatív kezelés mellett – a szulodexid javára. Ezeket a vizsgálatokat egyre újabbak követték és még napjainkban is folynak ebben a témakörben kutatások. Előadásunk amellett, hogy ismerteti
a legfrissebb eredményeket feltárja a szulodexid hatásának élettani, kórélettani hátterét.
Az egyik összetevő, a dermatán szulfát közvetlen sebgyógyító-hámosító hatása mellett nagyon fontos a keringésre gyakorolt hatás. Ez utóbbit mai ismereteink szerint a szulodexidnek
az endothelialis glycocalyxra gyakorolt protektív hatásával magyarázhatjuk. A mikrocirkuláció javulása segíti a sebgyógyulás folyamatát, csökkenti a kiújulás veszélyét is.
Nagyon fontos, hogy emellett a szulodexid direkt és indirekt gyulladáscsökkentő hatással is bír. A mátrix-metalloproteinázra és egyéb gyulladásos mediátorokra gyakorolt gátló
hatását tarjuk direkt hatásnak. Ép glycocalyx mellett a fehérvérsejtek nem tudnak közvetlenül az endothelsejtekkel éríntkezni, így nem aktiválódnak, nem indul meg spontán gyulladásos folyamat. A glycocalyx réteg hiánya/sérülése esetén azonban ez a találkozás létrejön és
a leukociták aktiválódnak, steril gyulladást hozva létre. A szulodexid fent említett glycocalyx-protektív hatása ezt az aktiválódást megakadályozza, így indirekt módon is fejt ki gyulla-
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dásgátló hatást.
A hatásmechanizmus tehát rendkívül komplex, több támadásponton működik, megértése
nagyon fontos a gyógyszert felíró szakorvosok számára.

Popovicsné Bakai Ildikó, Kudron Emese, Dr. Ambró Ágnes (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest): A csoportos edukáció
jelentősége diabeteszes lábszövődmények miatt kezelt betegeknél
A cukorbetegség következtében kialakult lábszövődmények egyik leggyakoribb formája
a lábon kialakult fekélyes seb. Irodalmi adatok és saját tapasztalataink szerint is a seb állapota, súlyossága összefüggésben áll a diabetesz fennállásának időtartalmával, valamint
a betegek tájékozottságával alapbetegségükről, illetve a késői szövődmények kialakulásának
okáról és a szükséges kezelésről. Az edukáció leginkább az alap információk átadását jelenti,
de évtizedek óta cukorbetegséggel élők esetében az új, korszerű ismeretek bemutatása, átadása (reedukáció) is fontos feladat.
Irodalmi adatok, nemzetközi tapasztalatok szerint a cukorbetegek edukációjának leghatékonyabb módja az egyéni és a csoportos edukáció kombinációja. Az előadásban az OORI
Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs osztályán működő diabeteszes edukációs csoport tapasztalatai kerülnek bemutatásra a diabetológiai szakápoló szemszögéből. A 30-45 perces
foglakozásokon történő őszinte beszélgetések és személyes történetek hatására a nehezen vezethető betegek is képessé vállnak arra, hogy átértékeljék saját helyzetüket, így nyíltabbá és
befogadóbbá váljanak. A kezdetben bizalmatlan betegeink bizalma fokozódik, ami a gyógyító
munka eredményeit is előre mozdítja.
A személyes történetek és tapasztalatok megosztása mellett nagyon fontos, hogy a páciensek minél több lábápolási ismeretet szerezzenek. Megismerjék a korszerű sebkezelési módszereket, a mindennapi élet praktikus tevékenységeit, a prevenció fontosságát, saját tevékenységük és felelősségük nélkülözhetetlenségét. Felhívjuk figyelmüket a kedvező vércukor értékek,
a szénhidrát anyagcsere egyensúlya, valamint az eredményes és gyors sebgyógyulás közötti
összefüggésre.
A csoportfoglalkozáson látogatóként részt vettek dietetikus és diabetológiai szakápoló hallgatók, akik megtapasztalhatták, hogy milyen meghatározó ezeknek a betegeknek az empátia
és segítségnyújtás. Az edukáció hatékonyságának javítása, a betegek és a gyógyítók közötti
bizalom növekedése mellett a csoportban a betegekkel való találkozás minden alkalommal
feltöltődést jelent a gyógyítók számára is, ami hozzájárulhat a kiégés megelőzéséhez is.

Szabó Péterné, Dr. Hevér Tímea, Ph. D. (Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely): Komplex sebkezelés nehezen gyógyuló alsó végtagi sebeknél - esetismertetés
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános Ér- és Plasztikai Sebészeti Osztály Érsebészeti részlegén a közelmúltban ellátott betegek köréből két eset bemutatásával kívánunk
rávilágítani a nehezen gyógyuló sebek ellátási nehézségeire, eredményességére.
80 éves férfi betegünk 2018. augusztusában gyorsan progrediáló jobb alsó végtagi ulcussal jelentkezett. Több alkalommal végeztünk necrectomiát, majd széles medialis fasciotomiát.
Az elvégzett angiographia két eres kiáramlást, rekonstrukció ez esetben nem jött szóba.
Célzott antibiotikum, vákuum kezelés hatására a jobb lábszár többszörös, összességében
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csaknem körkörös fekélye reakciómentessé vált, granulációt mutató, - bár a belboka és külboka területén még szabadon maradt inakkal -, bocsátottuk a beteget otthonába. Ezt követően
ambulánsan kezeltük. Tápszerek, a seb stádiumának megfelelően alkalmazott intelligens kötszerek (hydrofiber és hydrocolloid, melyeket részleteiben ismertünk) és kompressziós kezelés
mellett közel négy hónap alatt sebei maradéktalanul gyógyultak.
Másik esetünk egy 47 éves inzulinnal kezelt diabeteses férfi. Infectio miatt jobb talp feltárását végeztük, melyből felépült. Kilenc hónap múlva a beteg felborult cukorháztartással,
a teljes jobb lábszárat és lábat érintő phlegmonéval került sürgős felvételre és műtétre. Femoralis amputatiót végeztünk, nyitott sebkezelés vált szükségessé. Vákuum kezelést alkalmaztunk,
melynek hatására a seb feltisztult és granulálódni kezdett, így a beteget emittálni tudtuk. Ezt
a kedvező állapotot kihasználva a beteget parenteralis tápszerrel, célzott antibiotikummal és
hydrocolloid kötszerrel ellátva bocsátottuk otthonába. Rendszeres sebkontroll mellett közel
négy hónap alatt sebe gyógyult, protetizálása megindulhatott.
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Avelle negatív nyomás terápiás rendszer
enyhén-közepesen váladékozó sebekre
30 napig használható

A pumpa mellett a
váladékmenedzsmentről
az Avelle HydrofiberTM
technológiájú kötszere
gondoskodik.

Dr. Szentkereszty Zsolt, Ph. D., Dr. Bazsó T.*, Dr. Győri F., Dr. Mudriczky G., Dr. Susán
Zs., Dr. Enyedi A. (Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti Intézet,
Debrecen, *Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika, Debrecen): A fasciitis necrotisans negatívnyomás kezelésének technikai aspektusai
Bevezetés: A fasciitis necrotisans egy progresszív, a subcutan régióban a fascia mentén
terjedő súlyos fertőzés, mely sürgős sebészi és konzervatív kezelés nélkül halált okozhat.
A szerzők egy esetismertetés kapcsán elemzik e betegség kezelésének problémáit.
Esetismertetés: A 32 éves beteg 4 nappal felvétele előtt felső könyöktáji duzzanatról és bőrpír megjelenéséről, fájdalomról, lázról tett említést. Felvételekor a jobb al- és felkarra kiterjedő duzzanat, bőrpír, magas gyulladásos laborparaméterek voltak észlelhetők. A vizsgálatok
ideje alatt a folyamat a mellkasfalra is ráterjedt, a bőrön bullák keletkeztek.
Kiterjedt, a mellkasfalra is ráterjedő felső végtagi incisio, fasciotomia, necrectomia
történt, majd negatívnyomás terápia (NPWT) indult. A felvételekor elkezdett antibiotikum
kezelés mellett, korai aktív gyógytornában részesült. Többszöri szivacscsere után a beteg jó
funkcionális és esztétikai eredménnyel gyógyult.
A kezelés kapcsán számos kérdés merült fel. Mennyire fontos az időfaktor? Lehet-e a feltárással egy időben elkezdeni az NPW kezelést? Lehet-e a kezelés során követni a betegség
esetleges progresszióját? A funkcionális eredmények hogyan javíthatók?
Következtetés: A fasciitis necrotisans kezelése során a sürgős sebészi feltárás nem tűr halasztást. Az NPWT sikerrel alkalmazható a feltárással egy időben is, de fontos a beteg állapotának és a kezelés során eltávolított váladéknak szoros követése. A funkcionális eredmények
a korán elkezdett gyógytornával javíthatók.

Dr. Szolnoky Győző, Ph. D., Prof. Dr. Kemény Lajos Ph. D., DSc (Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged): Nyirokkeringés és sebgyógyulás:
a legújabb fejezetek
A krónikus sebek rossz gyógyulási hajlamának fenntartásában már régóta felelőssé teszik
a nyirokkeringési zavart, de közvetlen bizonyítékokat csak nemrégiben sikerült nyerni.
A szerzők áttekintést adnak a modern képalkotó eljárásokkal végzett klinikai vizsgálatok
eredményeiről, amelyek alátámasztják a korábbi közvetett megfigyeléseket

A Hydrofiber® technológia
Kontúrképzés
Szoros érintkezés
és felszívódás

Reakció
Gyors elgélesedés
Folyadékkezelés

A hirdetésben szereplő termékek gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy
kérdezze meg kezelőorvosát.
Lezárás dátuma: 2019. szeptember

Folyadékmegtartás
Folyadékmegkötő gél

Gyártja: ConvaTec Ltd.
Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.
www.replant4care.hu
info@replant.hu
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CONFERENCE OF
THE EUROPEAN WOUND
MANAGEMENT ASSOCIATION

EWMA
2020

IN COOPERATION WITH THE
TISSUE VIABILIT Y SOCIET Y, TVS

Aktív gyógyulás
HIALURONSAVVAL

LONDON
UNITED KINGDOM
13 – 15 MAY 2020
WWW.EWMA2020.ORG // WWW.EWMA.ORG
WWW.TVS.ORG.UK

Innovatív készítmények krónikus és komplikált sebek gyógyítására, a hialuronsav
regeneratív erejének felhasználásával; egy természetes molekula, mely az emberi
szövetek felépítésében vesz részt. Az aktív sebgyógyulás fejlett koncepciójának
köszönhetően, a legbonyolultabb esetekben is kimagasló eredményt érhet el.

Forgalmazó: Dr. Bokor Apor, Tel: +36 70 339 5566, E-mail: aporbokor@yahoo.com
Gyórtó: Contipro a.s., Tel: +420 465 519 530, sales@contipro.com, www.hyaluronanhealing.com
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Közgyűlési meghívó
A Magyar Sebkezelő Társaság tagjait meghívjuk a Társaság 2019. évi megismételt közgyűlésére 2019. október 17-én 14 órára, a Hotel Benczúrba (1068
Budapest, Benczúr u. 35.)
Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló (Dr. Sugár István)
2. Pénzügyi beszámoló (Takler Gabriella)
3. Vezetőség választás
4. Egyebek
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A közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Budapest, 2019. szeptember 15. 			

Az MSKT Vezetősége

A SEBINKO Szövetség

2019. november 21-én tartja
Tudományos Kongresszusát
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www.sebinko.hu
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• Akut sebek
• Lábszárfekély
• Felfekvés
• Diabéteszes fekélyek
• Műtéti sebek
• Sugárkezelés okozta bőr irritáció

CE jelzésű orvostechnikai eszköz.

Curiosa® sebkezelő gél - Cink-hialuronát tartalmú, vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz. Egészségpénztári kártyára is vásárolható.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu
Bővebb információért olvassa el a készítmény használati utasítását!

www.curiosa.hu

