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Tisztelt Tagtársak, Kedves Barátaink!
Feladatokkal zsúfolt, reggeltõl-estig munkával eltöltött napok, hetek, hónapok száguldanak el mellettünk és szinte észre sem vesszük a hajnali madárcsicsergést, az újabb tavaszt.
Ahogy ,,minden december új májust ígér , úgy minden május az MSKT tagoknak, szimpatizánsoknak újabb lapot. Ebben a számban megtalálják a legutóbbi lapunkban közölt cikk folytatásaként- Hunyadi professzor és munkatársai munkáját a lábszárfekély tünettanáról és korszerû kezelésérõl, mely
októberi kongresszusunk egyik ,,top-témája lesz. A filozófia világába kalauzol bennünket a gyógyítás története kapcsán Molnár László dr., akinek gondolatai nagysikerû elõadás formájában hangzottak el legutóbbi kongresszusunkon, ezúttal olvashatjuk azokat. Ugyancsak ott hangzott el Dr. Mészáros
Gábor elõadása az égési sérülések kezelésének történetérõl, (akik ott voltak,
talán emlékeznek rá, valóban csak hangzott  a technika ördöge a képek bemutatását meggátolta), a téma bõvített változatának elsõ része olvasható most
a lapban.
Dr. Hok Mária érdekes összefoglalót irt az EPUAP (European Pressure Ulcer
Advisory Panel) VII. tamperei (Finnország) kongresszusáról, mely ugyan a
múlt év õszén volt, de az anyag helyhiány miatt nem kerülhetett be legutóbbi
lapszámunkba. Büszkeséggel tölt el bennünket az a tény, hogy Hok Máriát az MSKT alapító tagját a Nemzetközi Társaság elnökségébe kooptálni tervezi.
Gondosan tanulmányozzák át a március 25-26-i tatabányai Konszenzus
Konferencia szövegét, mely az alultápláltság problémáját tûzte napirendjére,
és rendkívüli jelentõséggel bír a krónikus - és mûtéti sebek gyógyulásában is.
E témát is szeretnénk felvenni õszi kongresszusunk mûsorába, ha a Magyar
Mesterséges Táplálási Társaság (MMTT) ott jelen volt prominens képviselõi
elvállalják felkérésünket.
A kongresszusi meghívót a lap mellé tettük, engedjék meg, hogy ebbõl még
két témát emeljünk ki, a fentieken túl szekciót tervezünk a népbetegség szövõdményeként jelentkezõ ,,diabétesz-láb problémájáról dr. Rozsos István koordinálásával, valamint a háziorvosok szerepérõl a sebkezelésben dr. Molnár
László vezetésével.
A Kötszergyártók Országos Szövetségének nevében, a marketing tevékeny-
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ség irányítója, Hanga Péter tart majd tájékoztatást arról, hogy milyen kötszerek és milyen feltételek mellett lesznek kaphatók az Európai Unióba való belépés elsõ hónapjaiban.
Tájékoztatjuk arról is tagjainkat, hogy felvételünket kértük a londoni székhelyû European Wound Management Association (EWMA)-ba, mely a kontinensen mûködõ ,,sebkezelõket tömöríti. Így remélhetõleg be tudunk kerülni
a nemzetközi ,,vérkeringésbe, ami segíti majd tájékozódásunkat a világban,
és növeli elismertségünket a földrészen.
A bevezetõ végén elnézést kell kérnünk, hogy kénytelenek vagyunk egy
profán témával is foglalkozni. Társaságunk financiális mûködtetése alapvetõen a tagdíj bevételébõl és kongresszusaink szerény nyereségébõl történik.
Legutóbbi közgyûlésünk a Társaság orvos tagjainak évi 3000 Ft-os tagdíjat
fogadott el, szakdolgozóknak 1000 Ft-ot. Kérjük, hogy a mellékelt csekken
mindenki fizesse be ezt a szerény összeget, mert enélkül az évi két újság nyomda- és postaköltsége, a kongresszus szervezése megoldhatatlan. Szerény tartalékaink esetleges fölemésztése Társaságunk létét fenyegethetné.
Mindnyájuk megértésében bízva reméljük nagyszámú jelentkezésüket a VII.
kongresszusra, a laphoz pedig jó olvasást kívánunk.

Dr. Mészáros Gábor
fõszerkesztõ

Dr. Sugár István
ügyvezetõ elnök

"
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Az ulcus cruris szimptomatológiája
2. rész:
A krónikus vénás elégtelenség
PROF. DR. HUNYADI JÁNOS, DR. SÁPY MÓNIKA,
DR. KUHNYÁR ÁGNES*
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Bõr és Nemikórtani Klinika, Debrecen;
*Városi Egészségügyi Szolgálat Bõr- és Nemibeteggondozó Intézet, Debrecen

Összefoglalás
A lábszárfekély Magyarországon a gyakran elõforduló betegségek közé tartozik, 65 éves kor felett a kórkép prevalenciája 3-5%. A lábszárfekély nem betegség, hanem tünet, melynek hátterében kórélettanilag heterogén okok állnak. A betegségben szenvedõk száma fokozatosan emelkedik, amely a növekvõ életkorral, valamint az arterioszklerózist elõsegítõ kockázati tényezõk  dohányzás, elhízás, cukorbetegség  fokozódásával
függ össze. A lábszárfekély lassú gyógyulási tendenciát mutató, mély, teljes vastagságú seb. A rossz gyógyulási
hajlam kialakulását a vénás keringés elégtelen, kóros mûködése, artériás keringési zavarral járó betegségek,
valamint a diabéteszhez társuló patofiziológiás tényezõk egyaránt elõidézhetik. Ritkábban elõforduló okok
az infekció, a vasculitisek, a bõrtumorok, valamint a kifekélyesedõ bõrbetegségek. A betegség sikeres kezelésének feltétele a pontos diagnózis felállítása, a kóroki tényezõk tisztázása, majd a prevencióra is kiterjedõ oki
terápia beállítása.
Három dolgozatból álló cikksororozatunk az ulcus crurissal foglalkozik. A dolgozat készítésekor a vezérmotívum a gyakorlatot támogató szemlélet sarokköveinek összefoglalása és egy diagnosztikus-terápiás út felvázolása volt. Ebben a dolgozatban a leggyakoribb ulcus típust, az ulcus cruris venosumot ismertetjük.

1.2. Vénás elégtelenség
1.2.1. Háttér:
Irodalmi adatok szerint közvetlen okként a lábszárfekélyek kialakulásának hátterében 65%-ban szerepel vissza-áramlási zavar. Artériás eredet 15%-ban, diabetes
mellitus 20%-ban, a ritkább formák néhány százalékban fordulnak elõ oki tényezõkként. Az összes eset hozzávetõleg 25%-a kombinált eredetû (1, 2). Vagyis a lábszáron
megfigyelhetõ kifekélyesedések túlnyomó részét a keringés elfolyási oldalán jelentkezõ problémák okozzák.
A vénás elégtelenség kialakulása során a vénás billentyûk nem megfelelõ mûködése, illetve a perforáló vénák elégtelensége miatt a lábszár területén a vénák kitágulnak, kanyargós lefutásúvá válnak. A kitágult vénában pangás keletkezik. A lábszár
izomzata a vénás billentyûk segítségével mozgás közben az elhasznált vénás vért a
szív felé hajtja, így a keringés felfrissül.
Fõként nõk közt - különösen terhesség és súlygyarapodás ideje alatt - gyakori, hogy
a vénák kevésbé ellenállók a pangással és a gyulladással szemben. Esetükben a súlyos
visszérbetegség kialakulásának esélye is magasabb. A családi halmozódás igen gyakori. Ilyenkor különösen fontos az egészséges életmód, a helyes kezelés, valamint a prevenció.
A vénás elégtelenség kialakulására hajlamosító társbetegségek közül a legfontosabbak: magas vérnyomás, szívelégtelenség, cukorbetegség, anyagcserezavarok, agy-
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vérzés, bénulásos, hosszú lábadozással járó baleset, daganatos és immunbetegségek.
A dohányzás, elhízás, nõi nem, ismételt terhesség, fogamzásgátlók szedése, idõs kor
szintén rizikófokozó tényezõk.
1.2.2. Szemléleti megfontolások
A bõrben a szövetek vérellátását - az un. nutritív vérkeringést - a 10-12 µ külsõ
átmérõjû, a felszíni plexusokból a bõrfelszín felé merõlegesen futó kis erek hálózata
biztosítja. A speciális mikrovaszkuláris szegmensek három egymással szoros kapcsolatban álló érszakaszból állnak, melyek a következõk: praekapilláris arteriolák, kapillárisok, posztkapilláris venulák. Fiziológiás körülmények között a praekapilláris
arteriolákból és a kapillárisokból a szövetek felé kiáramló plazma átöblíti a szöveteket, a sejtek számára leadja a mûködésükhöz szükséges anyagokat (oxigén, energia,
stb.), majd a posztkapilláris venulák és a nyirokerek felé elszállítja a sejtekbõl érkezõ
salaktermékeket. Ha a vénás elfolyás akadályozott, a szövetekben felgyûlt plazma a
nyirokutak fokozott igénybevételével távozik. A keringési zavar súlyosabbá válása
ödéma kialakulását eredményezi, amely annak a következménye, hogy a fokozott
nyirokelfolyás már nem képes kompenzálni a vénás elfolyási zavar mértékét. A
posztkapilláris venulákban észlelt pangás következménye, hogy az erekbõl nagyszámú fehérvérsejt áramlik a szövetekbe. Ennek következményeként gyulladásos jelenségek, fibrin lerakódás (3), szöveti szklerózis jön létre, és végezetül kialakul a lábszárfekély (4, 5).
A vénás elégtelenség klinikai tünetei az ödéma, a dermatosclerosis, a bõr
haemosiderin eredetû barnás elszínezõdése, az epidermis sorvadása, hámlása,
ekzematizációja.
A betegeknél mikrolymphangiopátia, a nagyobb nyirokutak tágulata, (6), a kapillárisok kitágulása (7) és elzáródása (8) egyaránt kimutatható. A funkcionális zavar
következménye, hogy plazmafehérjék, késõbb fehérvérsejtek és vörösvérsejtek jutnak
ki az intersticiális térbe, fibrin lerakódás, haemosiderosis észlelhetõ (3, 4, 5).
A kapillárisokban, valamint a posztkapilláris venulákban nõ a nyomás, csökken az
átáramló vér mennyisége. Ezzel egyidejûleg az ulcus közeli területen csökken a szöveti oxigenizáció, nõ az arterio-venózus söntökben és a mélyebb plexusokban az átáramlás (7, 8, 9).
Laboratóriumi vizsgálatok gyakran mutatnak kóros eredményt, melyek közül az
anaemia, a fokozott vörösvérsejt-süllyedés, a vas- ill. cinkhiány fordul elõ leggyakrabban. Csökkent fibrinolitikus aktivitás, fokozott plazma és vér viszkozitás (10) vagy
trombózisra hajlamosító alvadási zavarok (11-13) gyakran társulnak a betegséghez,
melyeket régebben sokan a betegség kiváltó okának gondolták.
Vénás elégtelenség fennállása esetén a kapillárisok és a nyirokerek kitágulnak, a
felszíni mikrovaszkuláris hálózatban csökken a vérátáramlás. A feltorlódó sejtek környezetbe jutásának lehetõsége megnõ, végül a kapillárisokban mikrotrombusok jönnek létre (7, 8), amelyek tovább rontják a keringést, csökken a mûködõ kapillárisok
száma. A vénás nyomásfokozódás áttevõdik az érfal transzendotheliális és
interendotheliális hálózatára, ez vezet a protein gazdag ödéma kialakulásához. Az
ödéma fokozza a csökkent átáramlás miatt létrejött szöveti hipoxiát, mivel növeli a
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kapillárisok és az ellátandó terület közötti távolságot (9). Végeredményként olyan
fibrotikus, ödémás, fehérvérsejtekben gazdag bõrszakasz alakul ki, amelyben a kapillárisok száma csökkent, a meglevõk mûködése károsodott. A bõr legkisebb terhelése
(trauma, infekció) az egyensúly felborulását okozva krónikus, nem gyógyuló seb kialakulásához vezet.
1. 2. 3 Gyakorlati megfontolások
A visszérbetegséget feltétlenül kezelni kell. A terápiát a lehetõ legkorábban el kell
kezdeni. A kezelésben érsebész, bõrgyógyász, angiológus és családorvos együttmûködése szükséges. A helyes kezelés több irányú: életmód változtatás (pl. aktív mozgás),
fizikoterápia (vénás torna, Vénatréner®), kompressziós kezelés (pólya, harisnya), helyi és általános hatású gyógyszerek.
A betegség kezelése és megelõzése megfelelõ kompressziós terápia segítségével, a
keringés javításával, valamint a fehérvérsejt kiáramlás és az ödéma visszaszorításával biztosítható. A kompressziós kezelés a tágult, felszínes visszereket összenyomva
az izompumpa mûködését elõsegítve csökkenti a pangást, a vért a mélyebb vénák felé
irányítja, javítja a vénás billentyûk hatékonyságát, mechanikailag védi az érzékeny,
gyulladt bõrt.
A kevert etiológiájú ulcusos betegek miatt kompressziós terápia alkalmazása elõtt
fontos kizárni az artériás eredetet. Diabéteszes betegeknél az artériás
inszufficienciához neuropátia is társul, ilyenkor is különösen óvatosnak kell lennünk
a kompressziós kezelés alkalmazásánál (14).
A kezdeti idõszakban rugalmas pólyát célszerû alkalmazni, mert ekkor még a kifejezett ödéma miatt a láb körfogata változó. Kompressziós harisnyát abban az esetben ajánlott használni, amikor a lábtérfogat már normalizálódott és ezt akarjuk megtartani.
A prevenció fontos eszköze a fizikoterápia, rendszeresen végzett lábzuhany, vénás torna végzése segédeszköz nélkül vagy Venoruton Vénatrénerrel®.
A rossz vénás billentyûk pótlására vonatkozó kísérletek kezdeti stádiumban vannak (15, 16). Az ulcustól proximálisan elhelyezkedõ úgynevezett rámutató véna lekötése vagy szklerotizáló kezelése általában átmeneti javulást okoz. A mûtét kivitelezésekor törekedni kell a vénás keringés komplex javítására, mert ha csak a rámutató
vénára terjed ki a mûtétet végzõ orvos figyelme, a rámutató vénától proximálisan
elhelyezkedõ vénatágulat a mûtött terület gyógyulását késleltetni fogja.
Nagykiterjedésû, hosszan fennálló lábszárfekély esetén szükség lehet a beteg intézeti kezelésére. Célszerû az elõkészített, feltisztított sebalapra teljes vastagságú
saját bõrt ültetni, melynek megtapadása lényegesen lerövidítheti a hámosodás létrejöttéhez szükséges idõt. A teljes vastagságú autotranszplantáció hátránya, hogy a
donor terület fájdalmas, sokszor rossz gyógyulási hajlamú, helyén maradandó heg
alakul ki (17).
A hámsejt szuszpenzióval (18) és a tenyésztett saját hámsejtekkel végzett
autotranszplantációval (17), valamint gyárilag elõállított allogén bõr transzplantációval elért jó terápiás eredmények (19, 20, 21) ellenére további adatokra van szükség
ezen eljárások gazdaságosságának igazolására (19, 22). Feltételezhetõ, hogy a közel-
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jövõben az ulcusos betegeknél a sebgyógyulást saját tenyésztett sejtekkel végzett
autotranszplantációval fogják elõsegíteni. Erre az ad lehetõséget, hogy technikailag
megoldott a hámsejtek tenyésztése és szállítása. A fagyasztva tárolás lehetõvé teszi
a beavatkozás szinte végtelen számú megismétlését.
Cikksororozatunk célja a gyakorlatot támogató szemlélet összefoglalása és ennek
birtokában a diagnosztikus-terápiás út felvázolása. Ebben a dolgozatban a leggyakoribb ulcus típust, az ulcus cruris venosumot ismertetjük. Hangsúlyozzuk, hogy az
,,ulcus cruris nem betegség, hanem tünet, vagy szövõdmény; diagnosztikája és sikeres terápiája összetett feladat. A lábszárfekély kialakulásához vezetõ okok ismerete
alapján a rendelkezésünkre álló diagnosztikai háttér segítségével etiológiai megközelítésû diagnózist tudunk felállítani. Ennek birtokában, a modern sebkezelési gyógyszerek, mûtéti és biotechnológiai eljárások alkalmazásával lehetõség nyílik ulcus
crurisos betegeink sikeres kezelésére, a fekély behámosítására és a tünetmentesség
hosszú idõn keresztüli biztosítására.
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A sebkezelés filozófiája
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ
Szent János Kórház, Budapest

A sebek egyidõsek az emberiséggel. Az emberré válás során és a történelem elõtti
idõk óta az ember okoz és elvisel munkája, háborúi, gyógyító tevékenysége során sebeket.
A történelem elõtti ember próbálkozásait a sebek kezelésére felváltotta a tudomány
fejlõdését követõ egyre fejlettebb és eredményesebb módszerek alkalmazása.
Magam ezt a kérdést nem metodológiailag, hanem az emberi oldal felõl szeretném
megközelíteni.
Milyennek kell, kellene lennie a ma orvosának?
Az ember, az orvos, vajon ugyanolyan sikeresen fejlõdött-e az elmúlt évszázadok
során, mint a módszerei?
Sajnos a magam és másoknak a véleménye az, hogy nem!!!
Az orvoslás, a gyógyítás válságban van világszerte, a technikai fejlõdés ellenére
leértékelõdött!
Baj van a tartópillérekkel.
Az európai kultúra és így a magyar - is három tartópilléren nyugszik 1- 2000 éve.
1. A keresztény etika. Hova lett? Felváltotta a pénz, a szerzés etikája. A gyógyítást e helyett a biztosítók, a finanszírozók irányítják.
2. A római jog. Ennek helyzete is álságos. Tele vagyunk betegjogokkal,
orvosjogokkal, ezek próbálják védeni a beteget az orvostól, az orvosokat a betegektõl.
Semmi jogszabály nem helyettesítheti a tudást, a hitet és a hivatástudatot, mely a
szolgálaton alapul.
3. A görög tudományelmélet, melyen az európai gyógyítás tudománya nyugszik. Orvoslásunk gyökerei a görög világban találhatók, nem a kínaiban, nem az indusban, de az aztékban sem!
Most egy idõutazásra hívom meg a Tisztelt Olvasót.
Hogy is mondja Thomas Mann a József és testvérei prológusában?:
,,Mélységes mély az idõnek kútja
Hatoljunk a mélybe, keressük és próbáljuk megtalálni az európai és egyben magyar
orvos archetípusát.
A nyomok a görög mitológiába vezetnek.
A mitológia az ember önábrázolása, egyúttal a világról való kinyilatkoztatás is.
A mitológia fogalmazza meg az ember elvárását saját magával az emberrel szemben.
Ezek az õsi hatások jelenleg is megvannak bennünk az európai ember, az orvos
történelmi tudatalattijában. Ez különbözteti meg a mi orvosainkat a kínaitól, az indiaitól, az afrikaitól.
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Ezeknek az ókori görög mítoszoknak a kutatása az orvosi hivatástudat és viselkedésforma mélységeibe vezethet bennünket.
A legõsibb nyomok Thesszáliába vezetnek. Itt született az isteni Aszklépiosz. A
születés helyét a Léthé folyó övezi. Ez a folyó a rejtettség, az alvilág folyója a mitológiában. Már ez is utal az orvoslás élet és halál
mezsgyéjén történõ mozgására.
Az anya Phoibé (a hold istennõje), az apa
1. kép
Apollón (1 kép).
Az isteni fogantatás után Phoibét az apja
máshoz adja. Leendõ férje Elatosz a sötét erõ,
szimbóluma északon a fenyõ, délen a ciprus, innen Aszklépiosz kapcsolata a ciprussal. Ez ma
is a temetõk kedvelt növénye. Apollón Erósz
nyilával halállra nyilazza. A halott Phoibé máglyára kerül. Apollón emeli ki a halott anya méhébõl Aszlépioszt.
Érdekes párhuzam, születés és halál, ez a
kapcsolatok éjszakai világa. Ez a gyógyítás egyik
misztériuma. Mindig körülöttünk ólálkodik a
halál sokszor elháríthatatlanul!
Ezt a mai pénzcentrikus világ nehezen tudja elfogadni, miképpen lehet, hogy egy gazdag, sikeres ember is meghalhat? A bankár unoka bepereli a kórházat a 91 éves nagymamája haláláért, hogy miért ezt és miért nem azt az antibiotikumot kapta, és - ha jó
az ügyvédje - meg is nyeri a pert.
A kis Aszklépioszt Apollón Kheirón kentaurhoz adja neveltetésre (2. kép). Ez ismét egy érdekes momentum. A kentaur a gyógynövények kiváló ismerõje, maga is gyógyíthatatlan sebesülésben szenved! Ennek ellenére gyógyít, mindenkit meg tud gyógyítani csak saját magát nem! Minden
orvos képletesen magában hordja a
halál sebét, hiszen naponta találkozik vele, de maga is lehet halálosan beteg, de dolgozik, gyógyít az utolsó percéig (gondoljunk feledhetetlen elnökünkre,
Baksa Józsefre).
Kheirón kentaur (félig ember, félig
isten) barlangja a földalatti alvilág
bejárata. Vajon nekünk orvosoknak ma
is nem ebben a kapuban kell dolgoznunk és helytállnunk ? Vajon a mûtõasztalon fekvõ beteg nem a túlvilág
kapujában áll-e?
2. kép
Ezért is, minden orvos egy kicsit átlag
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ember is, de egy kicsit misztikus emberfeletti tulajdonsággal is rendelkezik Kheirón kentaurhoz hasonlóan.
Ezt hántolta le rólunk a mai racionális, anyagias világ, ez nem vált a gyógyítás javára. Az is igaz, hogy sok képzetlen orvos szeret a misztikum varázs köpenyébe burkolózni, mint a nagy fehér varázsló, ez azonban mindig a tudatlanság, a képzetlenség
jele!
Kheirón nem csak a gyógyítás hanem a zene õsi tanítómestere. Érdekes párosítás, gondoljunk a ,,gyógyító zenére. Egy orvosi váróban, mûtõben szóló halk Bach-zene gyógyít, vigasztal.
Kheirón kentaur jelképével, a kígyóval itt találkozott elõször Aszklépiosz
(ez megtalálható a Biblia
szimbolikájában is, mint a
sötétség jelképe). Kheirón
maga is a ,,sötét gyógyító.
És mégis gyógyít!
Ahhoz hogy az orvos a
napos gyógyulást megtalálja a betegségek sötétségében is, otthon kell lennie.
Ez a gyógyítás jelképének, a
kígyónak és a gyógyszert tartalmazó kehelynek, az egysége és ellentmondása.

3. kép

Hogyan lett az isteni Aszklépiosz az emberek között gyógyító földi orvos?
A hagyomány szerint az isteni Aszklépiosz Kr. elõtt 420-ban családjával Athénba
az Akropolisz déli lejtõjére költözött (szentélyének romjait magam is felkerestem).
Családját a 3. képen láthatjuk.
Egyik fia Makháon a sebészek õse, a ,,sötét testi betegségek gyógyítója.
Másik fia Podaleiriosz az isteni eredetû lelki betegségek gyógyítója, (megint ez
az érdekes kettõsség: sötétség- világosság).
Leánya Hügieia a gyógyítás egyik legfontosabb segítõje és közremûködõje, az
ápolás istennõje.
Aszklépiosz Homérosznál már földi orvosként szerepel és õ tanítja a nagy harcosokat a gyógyítás mûvészetére. Akhilleusz, Patroklosz nem csak hadvezér, hanem
hõs orvos, isteni orvos is ,,Heros iatros( 4. kép). A nagyvezér, a király sokszor érintéssel is gyógyít, hagyományaink szerint ilyen volt Szent István is. A testi érintés ereje
karizmatikus orvosoknál ma is megtalálható, ha helyette nem a számítógép billentyûzetét érintjük elmélyedve.
Az orvosnak nem csak gyógyítani kell, hanem harcosnak is kell lennie.
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Vajon a ma orvosai, mi harcolunke, küzdünk-e a reánk bízott betegek minél eredményesebb, hatékonyabb ellátásáért (TB-vel,
finanszírozóval, tulajdonossal)?
Biztosan mondhatom nem, el vagyunk foglalva a saját bajainkkal.
Aszklépiosz földi orvosként jött
rá arra, amivel sokszor nekünk is
szembesülni kell, hogy a sebek
gyakran meggyógyíthatók, de
maga az egész ember a mi módszereinkkel soha. A szegénység,
magányosság, öregség, halál ott
leselkedik körülöttünk.

4. kép

Lépjünk tovább, nézzük a gyógyhelyek, a ,,kórházak mitológiai archetipusát.
A legõsibb nyomok Epidauroszba vezetnek. Félreesõ szent liget. (6. kép) Jelképe az itt talált hatalmas
Aszklépiosz-márványfej (5. kép).
Voltak-e itt csodálatos gyógyulások?
Igen.
Hogyan vélekedtek róla: ,,A csoda csak annyiban
csoda, hogy gyógyulás jön létre ott, ahol a fatális
szerencsétlenség lehetõsége is fenn állt
Gyógyulás volt sok, de feltámadás soha, az orvos a
Léthé folyót, az alvilág kapuját soha nem lépheti át! !
5. kép
6. kép

Maga a kórház gyógyhely, kapuját a 7. kép mutatja, ennek az antik mintának utóképe sok mai klasszikus kórházkapu is, (8. kép Szt. János Kórház bejárata)
A gyógyulás az ,,inkubációs helyen, az alvócsarnokban történt. A betegek
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visszahúzódtak a világ elõl,
egymás elõl, maguk elõl, sõt
sokszor a gyógyító személyzettõl is.
Itt még a gyógyítás isteni
komponense dominált, a személyzet passzív volt, csak
döntött és kiválasztott.
Haldoklókat nem vettek
fel, nem a kudarctól féltek,
hanem hagyták ezeket a betegeket a saját útjukon menni,

7. kép

nem avatkoztak bele a megváltoztathatatlanba.
Utunk következõ állomása Kósz szigete.

A sziget belsejében, a dombok egészséges
magaslatán, ásványvizes forrásra települve,
csarnokok egysége (9. kép). Templomi gyógyító alvóhely - kirekesztve az egészségtelen körülményeket, nyugalom, csend,
misztikus vallásos atmoszféra.
Ezt ma is igénylik a betegeink, de nem egy
25 ágyas kórteremben!.
kép
Itt már sokkal erõteljesebb volt a8.tudomány
befolyása, mint Epidau-roszban.
Tudományos, magas szintû orvosi iskola, egyfajta vallásos mélységhez fordulással, (de ez itt mindenképpen másodlagos volt).
Az Aszklépiosz-szentély egyfajta állami kórház. Az ellátás államilag dotált, ingyenes
volt minden polgár számára. A
személyzet megélhetését az állam szavatolta! Ez tisztességes
megélhetést biztosított, természetesen nagy vagyonok gyûjtését
nem tette lehetõvé.
Az ,,orvosok mind Aszklépiosz
leszármazottainak tekintették
magukat. Apollón isteni - és
Aszklépiosz földi tudását adták
tovább generációról generációra.
9. kép

"
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Epidaurosz = passzív gyógyítás
Kósz = aktív gyógyítás
Itt dolgozott maga a nagy Hippokrátesz is (10. kép).
Az orvosok nemesi nemzettséget egyesítettek, ezt a dinasztiák kultikusan ápolták. A kommunista államrend küzdött a dinasztiák ellen, orvos gyerekét nem vették
fel az egyetemre (ennek azért számos ellenpéldáját találhatjuk  a szerk.), melynek ártó
hatásával ma is számolnunk kell.
A betegek egy órás sétaút után értek a szent helyre, az áldozat egy kakas volt.
Így érthetjük Szókratész utolsó szavait, amikor azt mondta: Ó Kritón, tartozunk Aszklépiosznak egy kakassal, adjátok meg neki, el ne mulasszátok !
A kosz-i orvosi gondolkozás tiszta és világos volt.
Mit írtak az epilepsziáról ? :
,,Ez a betegség egyszerre emberi és isteni, de ez nem azt jelenti, hogy természetes és természetfeletti, hanem azt, hogy természetes és ezért isteni 
Ezért kell a gyógyítást és a mûvészeteket a gyógyítás tudományába bevezetni, mert
az az orvos, aki filozófiai és mûvészeti tudással is rendelkezik, kicsit hasonlóvá válik
Istenhez.
Azonban ez az isteni erõ csak belsõ tisztességgel, tisztasággal tartható meg. Ha ezt elveszti
az orvos, könnyen sarlatánná válik.
Mi jellemzi a valódi orvost Hippokratész szerint:
,,Adottsága különleges dolog, nem csupán vallásos, nem csupán filozófiai, sem csupán szaktudás. Sokkal inkább közvetlen jártasság a betegség, a gyógyítás területén,
melyet szolgál a megfigyelés és a gyakorlás magas fokú mûvészetének tudománya.
És ezzel megérkeztünk a mához: (11. kép)
Fordítsuk figyelmünket a krónikus sebek kezelése felé.
Mi a feladat? A gyógyulás!
Mit akar a szervezet? : Meggyógyulni!
Mi a mi feladatunk? Ebben támogatni!
Hogyan?:
1. A kialakult eltérések korrekciójával:
mûtét, értágítás
2. A kiesett funkció pótlásával: Kompressziós kezelés
3. A szervezet önregenerációs tevékenységét támogató nedves sebkezelés alkalmazásával.
A holisztikus gyógyítás, Aszklé-piosz szellemében nem csak a sebet, hanem az egész
embert kell analizálni, megérteni, támogatni
és gyógyítani. (12. ábra)

10. kép
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11. kép

12. kép

Megjegyzés
A szerkesztõ nem érzi magát a görög mitológia avatott szakértõjének. Mégis amikor a görög szavak jelenlegi írásmódjának néztem utána, néhány olyan adat került a
kezembe, melyek a cikkben leírt néhány mitológiai tényt másképp közölnek. Ismert,
hogy a görög mitológiai események gyakran több változatban szerepelnek. Ezek nem
érintik a cikk rendkívül érdekes gondolatmenetét, mégis a teljesebb kép érdekében, hadd szerepeljenek itt:
,,Aszklépiosz ..Apollón és Korónisz fia.
Gyermekei is gyógyító félistenek: Makháón sebész, Podaleiriosz a belsõ bajok ismerõje, Panakeia a gyógyszerkészítés, Hügieia a közegészségügy mûvelõje. (Magyar Nagylexikon, 2. kötet, 499. o.,
Akadémiai Kiadó, Budapest,1994)
A további idézetek Kerényi Károly Görög Mitológia c.mûvébõl valók ( Gondolat, 1977). ,Szerinte a Phoibé-Koios titánpárnak két leánya volt: Létó, Apollón és
Artemis anyja  (31.o.)
,,Phoibéról már tudjuk, hogy neve a Holdistennõt jelentette,
Phoibé unokáját, Apollónt, e szó hímnemû alakjával Phoibos Apollónnak hívták. (89.o.)
,, A lányt Korónisnak hívták, ,,varjúlánynak.Apollón egy fiút nemzett vele,
õ azonban Iskhyst választotta férjéül, Elatos, a fenyõember fiát.
A lány már
magában hordta az isten tiszta magját. Ekkor egy vendég érkezett Árkádiából, Iskhys
nevezetû, Elatos fia. Korónis nem bírt ellenállni neki, s titokban apja tudtán kívül az
övé lett. Hûtlenségérõl tudomást szerzett Apollón. Elküldte testvérét Lakereiába
.Artemis megölte nyilaival a lányt
.s temérdek máglyán égtek a holtak hamvai. Már nyaldosták a lángok Korónis holttestét, amikor Apollón fölkiáltott: ,,Nem
tûröm, hogy a fiam is elpusztuljon anyjával együtt! . Kivette Asklépiost anyja testébõl, s Kheirón kentaurhoz vitte fiát. Az megtanította a gyógyítás mesterségére. (9798.o.)
Eddig az idézetek, és ezek szerint Phoibé nem Aszklépiosz anyja volt, hanem a dédanyja.
A cikk gyógyításról szóló gondolatai szempontjából nincs jelentõsége, azok mélyen igazak. (A
szerk. MG)

$
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Az égési sérülések kezelésének története
I. rész: Az Ebers-papíruszoktól a XVIII. század végéig

DR. MÉSZÁROS GÁBOR
Szent István Kórház, égési és plasztikai sebészeti osztály, Budapest

Mottó:
,,Az égés kezelése gyakran az empírikus gyógyítás legbizarrabb formáinak tárgya volt.
(Guilleaume Dupuytren, 1839.)
Prométheusz elhozta a tüzet az emberiségnek. Ennek eredménye mindenki számára ismert. A tûz jó és gonosz egyszerre. A kandallónál felmelegedhetünk, a sötétben világosságot ad, ételei elkészítéséhez már az õsember is használta. Ismert azonban a tûz szörnyû hatása is  felbecsülhetetlen, pótolhatatlan értékek lettek a tûz
martalékává, az évezredek során életek százezrei vesztek el a tûz következtében. Az
égési sérülések kezelésének története a gyógyítás történetével együtt követhetõ, annak furcsaságaival, annak buktatóival. Milyen út vezetett a jelenlegi kezelési lehetõségekhez? Induljunk el egy idõutazásra  általában kommentár nélkül.

1. A kezdetek
A legrégebbi írott adatok a Krisztus elõtt
1550 évvel keletkezett Ebers-papíruszokból (1.
ábra) és a hasonló idõkbõl maradt Edwin
Smith-tekercsekbõl ismertek: Ezekben nincs
szó sem az égés kinézetérõl, sem tüneteirõl,
sem a beteg általános állapotáról. A sebekre állati és növényi eredetû zsíros-olajos elegyeket,
valamint száraz porokat javasolnak, utóbbiak finom iszapból, apróra tört állati szõrbõl és szárított marhatrágyából álltak.
Az Edwin Smith-tekercsekben gyantából
és mézbõl készített kenõcs szerepel a javaslatok között.
Az indiai Ayurveda-iratokban (Kr.e. 600 körül) az elõzõ 3-400 év ismereteit foglalják össze,
az égést 4 fokozatba osztva: a színváltozás hó1. ábra: Az Ebers-papírusz
lyag nélkül, bõrpír hólyagokkal, sárga szín duzzanat nélkül, végül a bõr teljes desquamatioja
és a mélyebb strukturák pusztulása. Ezzel párhuzamosan általános tünetekrõl is írnak, mint a láz, szomjúság és gyengeség. Leírják, hogy a mély égés lassabban és torzító hegekkel gyógyul. A mélyebb égéseknél javasolják a hideg vizet is. Lokálisan zöld-
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ségek zsíros-olajos keverékeit vagy szárított, összetört porait javasolják, (pl. tisztított vajból, fügefakéregbõl álló szert), kis égésnél meleg pakolást.

2. Görögök, rómaiak, perzsák
Hippokratész (Kr.e. 466-377.) aforizmáiban leírta, hogy a súlyos égést gyakran követi tetanusz, a
sebeket tisztítására folyó vizet vagy bort javasolt.
Kedvelt szere volt a nyers hagyma-karikák használata, melynek alkalmazását a késõbbi századokban
többször felújították.
Arisztotelész (Kr.e. 384-322.) a hideg és a meleg hatásain elmélkedik a ,,Problemata c. mûvében,
a kérdésre nála a válasz: hogy mindkettõ hatásai
azonosak (duzzanat és hólyagok, és mindkettõ ki2. ábra: Arisztotelész
szárítja a szöveteket), fagyás és égés egy tõrõl fakad
(2. ábra).
Celsus (Kr.e. 25  Kr.u. 37) véleménye szerint a legfontosabb a folyadék-szaporulat redukálása, és így a hólyagképzõdést is meggátolni. Lágy, kenõcsös anyagokkal való
kezelést javasol: állati és növényi anyagok, kiegészítve fémsókkal és porokkal, valamint összetört, szárított zöldségek vagy iszap szerepeltek ezekben a szerekben, elsõ
viszont, aki égési mûtétekrõl ír, igaz csak a hegek kimetszésérõl.
Plinius (23-79.) ugyancsak arról ír, hogy a hólyagképzõdést meg kell elõzni, erre a
hûtést javasolja.
Galenus (130-200.) hasonlóan gondolkodott: a hólyagképzõdést hûtõ anyagokkal
kell meggátolni, javasolta a hideg víz használatát is, lokálisan javasolt szere kecsketrágya, sertéssörte hamuja, viasz és velõscsont keveréke.
Paulus Aegineta a 600-as években már ötvözte a
görög és a római orvoslás eredményeit. A hólyagképzõdés megelõzésére ecetes keveréket javasol földbõl,
melynek már valamelyes detergens hatása is lehetett.
A friss égésre azonnal nyers tojást javasolt. Egy másik
szere: pácolt olajbogyó, bikaepe , póréhagyma, galambtrágya olajos elegye.
Az arab orvosok közül a perzsa Rhazes (890-923.)
volt az elsõ, aki leírta a hûtés fájdalomcsillapító hatását, melyet jeges vízbe mártott ronggyal végzett, õ javasolta elõször az égési hólyagok kiszúrását, a bennük
lévõ tartalom kiürítésére. Bevezetett egy igen népszerû fehér kenõcsöt, amely ólmot, rózsaolajat, és viaszt
tartalmazott.
Az ezredfordulón Avicenna (980-1037.) ugyancsak
3. ábra: Avicenna
a jeges hûtést javasolta. (3. ábra)

&
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3. A középkor
A salernoi orvosi iskolára nagy hatással voltak az arab orvosok, ennek megfelelõen
pl. Roger és Roland a hóval hûtött rózsavíz hatását tartja kiválónak, Leírásuk szerint ahhoz, hogy a fájdalom csökkenjen, levegõnek és folyadéknak kell távozni a sebbõl, amelyet elõzõleg meleg borral és szappannal nyitottak meg. A felületes égést fizikálisan, a mélyet kémiailag kell hûteni.
Florentinus (1223-1303.) az elsõ, aki referálta Arisítotelész Problemata c.mûvét,
de idézi Rhazest, Avicennát, Paulus Aeginatát is. Leírta a tünetek között a bõrpírt, a
hólyagokat és a pörköket. Szintén javasolta a hólyagok megnyitását, és az volt a véleménye, hogy a szövetek közül el kell távolítani a hõt, mert ha nem, kezelés nélkül a
mélyebb szöveteket is el fogja érni. Ugyanakkor õ az elsõ, aki leírta, hogyha az égett
részt ismét hõhatásnak tesszük ki, az csökkenteni fogja a fájdalmat.
Bernhard Gordon (1282 körül) közismertnek nevezi azt, hogy az égés fájdalmasabbá válik, hogyha hideg vízbe mártjuk, mert a meleg a szövetekbe zárva marad.
Éppen ezért lassú felmelegítés szükséges, ha a bõr exfoliálódik , akkor kell hûteni és
szárító anyagokat használni.
A ,,sötét középkorból kiemelhetõ talán Valesco de Taranta (1382-1417.)
montpellieri orvos, aki sebészeti kézikönyvében leírta az égett kéz syndactiliájának
megelõzési módszerét, õ javasolt elõször nyitott kezelést, valamint azt, hogy a megszúrt hólyagok falát rajta kell hagyni a seben, mintegy kötésként.
Bertapalia (elhunyt 1460) leszögezte, hogy az égés mélysége szempontjából a ható
hõ mennyisége a leglényegesebb faktor. Az összefüggést olyan módon összegzi, hogy
kisebb hõmennyiség hosszabb ideig ugyanolyan égési sérülést hoz létre, mint nagyobb
hõ rövidebb idõ alatt.
Petrus Argellata (elhunyt 1423) véleménye szerint a forrázás egy más kórkép,
habár kezelni úgy kell, mint pl. a lángégést.
Giovanni da Vigo (1450-1525.) kombinálta a forrázás és a lángégés leírását, az égési
sérülések két fokozatát hirdette. Javasolta a hólyagok punkcióját, valamint mély incíziók végzését a
pörkön keresztül, hogy a kezelõ szerek penetrálni
tudjanak a mélyebb szövetekbe. Szerinte általános
gyógyszereknek semmiféle hatása nincs az égési sebekre.
Franciscus Peccetti (elhunyt 1616.) Rhazes-re
hivatkozva leírja, hogy a szövetek közül el kell vonni a hõt, de ezt nem hûtéssel, hanem a bõr felmelegítésével kell elérni, erre direkt sugárzás, vagy melegítõ anyagok használata, mint pl. sóval kevert
összetört hagyma és olajbogyó szükséges.

4. A XVI. század
Paracelsus (1493-1541.) (4. ábra) a sebkezelésrõl
szóló könyvében (5. ábra) leírta, hogy az égés okoz-

4. ábra: Paracelsus
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5. ábra:
Paracelsus: Der grossen Wundartzney

ta halál oka az, hogy a hõ penetrál az érfalakon keresztül és felforralja a vért. Ezért
azt javasolta, hogy szomjasan kell maradni, mert ha valaki iszik, az elõbb leírtak alapján meg fog halni. Ez a tévedés Paracelsus
tekintélye következtében hosszú ideig, a
század végéig fenn maradt. Paracelsus volt
az elsõ, aki leírta a lövedékek okozta sérülést, ami keveréke az égésnek, a vegyi sérülésnek és a zúzódásnak.
Walther Hermann Ryff (1548.) kis sebészeti könyvében a szerek sokaságát írta
le égésre használandó kenõcsök formájában, de nyomatékosítja, hogy ezeket csak akkor
lehet használni, ha a hõt már kivonták a szövetekbõl.
A XVI.században a híres sebész, Ambroise Paré (1510-1590.) leírta, hogy minden
égési sérülés, bármely okból is keletkezett, egyformán viselkedik. Õ volt az elsõ, aki
leírta azt, hogy a felületes égési sérülések fájdalmasak, a mélyek viszont nem, mert
az idegek is károsodtak a szövetekben. Szerinte a
kezelés legfõbb pontja az, hogy a hûtéssel ki kell
vonni a hõt, és ezáltal a folyadékot vissza kell
nyomnia szövetekbe. A kezelõ szereket illetõen
visszatért Hippokratészhez, a sebekre vöröshagyma és konyhasó összetört porát tette, a kötéseket
nagyon gyakran cseréltette, hogy a hõ minél hamarabb ki legyen vonva. Az égést két mélységi fokozatra osztotta fel. (6. ábra)
A század során folyamatos volt a vita, hogy a
lövedékek okozta sérülés az égési sérülések közé
tartozik-e? A vitát mintegy lezárta a század végén,
1588-ben megjelent könyvecskéjében William
Clowes (1544-1604.), melyben leírta az égési sérülések és a lövedékek okozta sérülések kezelését
is. Õ az elsõ, aki az égési sérülések általános keze6. ábra: Ambroise Paré
lésének szükségességét említi. Akkoriban viszont
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általános kezelésként még csak a purgálás és a vérlebocsátás volt ismert (mely ugyan
mérsékelten stimulálta az immunapparátust, de alapvetõen nem változtatott), õ is
ezt javasolta, ugyanakkor kortársaival szemben nem hitt a hólyagok megnyitásának
szükségességében..
Hogy az égés kezelésérõl eddig leírt ismeretek és vélemények általánosságban is
ismertek lehettek, arra példa William Shakespeare. A János király c. - a XVI. század
utolsó évtizedében keletkezett - drámájában a következõ sorok olvashatók: ,,and
falsehood falsehood cures as fire cools fire within the scorched veins of one newburned( Pandolf, 3. felvonás, 1. szín) ( Arany János fordításában: ,,S hibával orvosoljuk a hibát, mint tûzzel a tûz meghûsíthetõ friss pörkölésû égett tag erében)
A lokális kezelés csaknem mindig ugyanaz volt, általában növényi eredetû zsíros
szerek, pl. a birsalma magjából, vagy a bodzafa zöld héjából készítve. Skóciában volt
nagyon ismert házi szer a Carron-olaj ( citrom-víz és lenmagolaj egyenlõ arányú keveréke) - Bár talán már az ókorban is használták a citrom-vizet, elsõ ismert leírója
Chaumet (1560.) Enchridion Chirurgicum c. mûvében. A Carron-olaj késõbb olyan
népszerûségnek örvendett, hogy John Roebuck, Sheffieldben, 1759-ben külön társaságot hozott létre népszerûsítésére, és gyártására.
A milánói Camillo Ferrara (1570.) leírta, hogy a hegek zsugorodása okozza a
contracturát. Leírásában már javaslatokat tesz, hogyan kell a bõrt bemetszeni, ahhoz,
hogy a normál extenzió kivitelezhetõ legyen.

5. Fabricius Hildanus
(1560-1634.)
Az égés kezelésében igen jelentõs lépés, amikor 1607-ben megjelent egy könyv, mely a ,,De
combustionibus, azaz ,,Az égési sérülésekrõl címet viselte, szerzõje Wilhelm Fabry (1560-1634.),
akit a német sebészet atyjának is hívnak. Az akkori korszellemnek megfelelõen latin néven,
mint Guilhelmus Fabricius Hildanus vonult be
az or-vostörténetbe. 60 oldalas könyve az elsõ
olyan könyv, amely kizárólag az égési sérülésekrõl szól, benne azok osztályozásával, prognózisával és kezelésével, mûvét a következõ száz év
során számos nyelvre fordították le. (7. ábra)
Wilhelm Fabry 1580-85. között Düsseldorfban
IV. Vilmos herceg udvarában dolgozott Cosmas
Slotanus irányításával. Mestere Vesaliusnál tanult Padovában az 1540-es években, így nem csoda, hogy Hildanus milyen nagy fontosságot tulajdonított az anatómiának. Nagyobb mûtéteire
mindig cadaver anatómiai preparálással készült,
1624-ben megjelent könyvében, így fogalmaz:

7. ábra:
Fabricius Hildanus
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,,Az anatómia az egész orvostudomány kulcsa
és kormányrúdja. Kezelései, szerei egyszerûek, logikusak, pragmatikusak és szemben állnak az akkor (és ma?! -MG) gyakori
polypharmaciával. Fabry sokat utazott és kapcsolatban állt korának számos vezetõ orvosával és sebészével.
Fabricius Hildanus zseniális sebész volt, õ
az elsõ, aki epekövet távolított el, õ az elsõ,
aki emlõrák kezelése során leírja a hónalji nyirokcsomót, elsõként végzett traumás esetben
máj-resectiót (Az elsõ - tervezett - esetet csaknem háromszáz évvel késõbb,1888-ban írta le
8. ábra:
Langenbuch).
Fabricius Hildanus: De combustionibus
Hildanus könyve az égési sérülésekrõl korának egyik legfigyelemreméltóbb mûve. (8. ábra) Ebben kifejtette, hogy az égési sérülések kezelése azok osztályozásától függ. Õ volt az elsõ, aki három fokozatra osztotta a súlyosságot, a bõrpír, a hólyagok megjelenése, illetve az elhalás kialakulása
szerint. Ajánlotta a hólyagok megnyitását, mert az véleménye szerint megelõzheti a
fertõzést, ami szerinte mélyíti az égési sérüléseket. (Megjegyzendõ: ezt csak 1973ban bizonyította be a tudomány). Az ilyen esetekben jobb korai amputációt végezni,
megelõzendõ az inflammatiót, a gangraenát. Óva intett viszont a hûtéstõl, ami szerinte megkeményíti a felszínt. Mély égéseknél bemetszéseket végzett az oedema levezetésére( melyeket az elsõ vagy második napon kell elvégezni!), és így a necrotomia
elsõ alkalmazója is!. Számos eset részletes leírását közli (ezek 25 év kórtörténeteit
ölelik fel!), azok kezelésével (többek közt saját feleségének forrázásos sérülését), akkor, amikor a kórtörténetek leírása legfeljebb illusztráció volt ( Egyéb mûveiben összesen 600 részletes esetleírás szerepel 6 kötetben, gangraenáról, kõmetszésrõl,
dysenteriáról). A tüneteket precízen írja le, jelentõs kórélettani megfigyelései voltak.
Õ az elsõ szerzõ, aki az égési sérülések szociológiai aspektusairól értekezik, igen fontosnak tartja a fájdalom csillapítását (könyvében leírta a leggyakrabban alkalmazott
mixturát, benne többek között forró tejbe kevert belladonnával és ópiummal).
Voltak természetesen tévedései is (mai tudásunkkal talán már mulatságos), pl. hogy
a könnyet az agy termeli, ezért a szem körüli égéseknél soha nem engedett hûtést,
megelõzendõ a fertõzést. A legfontosabb a jó diéta és a nyugodt alvás.
Különbözõ recepteket ad, melyekben nyers hagyma, só, fehér és kék szappan, rózsaolaj és édes mandula olaj van, máskor tojás, kõrisbogarak, whisky, ecet, friss vaj,
ópium, kámfor, belladonna, tehéntej szerepel, ezen szerekbõl kenõcsök, szappanok
készültek, melyeket naponta többször kellett a sebekre felvinni. (9-10. ábra)
De mindezeken túl van még egy igen jelentõs tevékenysége: nagy figyelmet szentelt a heges kontrakturák kezelésének. Leírja, hogy a mély égések után mindig hegek
képzõdnek. Harántirányú bemetszésekkel és speciális, általa szerkesztett sínekkel jelentõs javulást tudott elérni. (11. ábra) Több mint 200 sebészeti eszközt alkotott. (12.
ábra)
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9. ábra: Kenõcsök (Fabricius Hildanus)

10. Kõrisbogarak
(Fabricius Hildanus)

11. ábra: Fabricius Hildanus könyve
a sebészeti eszközökrõl

6. A XVII. század

12. ábra:
Fabricius Hildanus könyvébõl

Hogy mennyire kiemelkedõ képviselõje
Fabricius Hildanus a XVI-XVII. század fordulójának, arra jellemzõ, hogy kortársai pl.
Peter Uffenbach (1566-1635), Daniel
Sennert (1572-1637), vagy Johannes
Hornung könyveikben az antik szerzõk,
mint Arisztotelész, Hippokratész, Galenus
ismereteit idézgetik, vetik bírálat alá.
Samuel Hafenreffer (1587-1660.) volt
az elsõ leírója annak, hogy gyenge pulzus és
a vöröses vizelet a súlyos égés jele. Vélemé-
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nye szerint ez az állapot nem feltétlenül gyógyíthatatlan, de a legtöbb esetben mégis
fatális.
Az elsõ egyetemi disszertáció az égés kezelésérõl 1658-ban jelent meg Lipcsében,
szerzõje Paul Amman (1634-1691.). Õ is leírja, hogy a növényi eredetû hûtõ-szerek
milyen fontos szerepet játszanak a kezelésben, de a hõ elvonása nagyon fontos, mert
ezáltal csökkenthetõ a fájdalom és az oedema. Javasolja a necrosison keresztül történõ mély bemetszéseket, hogy a felszaporodott folyadék eltávozhasson.
Richard Wiseman (1622-1676.) a matrózok háborús égési sérüléseirõl írt 1672ben, ami akkoriban fontos téma lehetett, hiszen az armadák már ágyúkkal voltak felszerelve, és ennek következménye a hajókon keletkezett tûz volt. Három fokozatú
beosztásában követte Hildanust, ugyanakkor saját tapasztalatból is leírta, hogy a felületes égés jobban fáj ( történt, hogy egy gangraenás combot terpentinnel kötött, a
gyertya túl közel került és az olaj lángra lobbanva megégette ujjait). Fõ kezelési szere
az együtt összetört hagyma és só volt (csakúgy, mint Paré-nál). A kezelésre egyébként
két módszert javasolt: hûteni, fürdõ használatával, amíg a hõ ki lesz vonva a szövetek közül és a pörkök leválnak, másrészt melegíteni, amely ellazítja bõrt és utat nyit
annak, hogy a hõ eltávozzon.
Ugyanebben az évben jelent meg Paul Barbette (1623-1666) könyve, aki az égési
sérüléseket három fokozatú beosztásba sorolta be.
A XVII. század végén sorban jelentek meg könyvek és disszertációk, melyek már
az égési sérülések kórélettani hatásait próbálták felderíteni, hol filozófiai alapon, mint
Adrian van Alberding (1681.), máskor inkább valamely miszticizmusba hajlóan,
mint ugyanebben az évben Johannes Daniel Geier.
Az elsõ, aki égési katasztrófáról számol be, az Eberhard Gockel (1636-1703.), aki
1691-ben leírta egy puskapor robbanás kapcsán talált észleléseit. Az áldozatok legtöbbjénél súlyos égési sérülés keletkezett, mindegyiküknél általános tünetek fejlõdtek ki,
és annak ellenére, hogy folyadékbevitellel és izzasztó szerekkel kezelték õket, rövid
idõn belül elhunytak.

7. A XVIII. század ( A modern természettudományok kezdete)
Georg Wilhelm Buno 1706-ban írt ,,De ambistionibus c.disszertációjában az égési
sérüléseket öt fokozatú skálába osztotta. Ebben leírta, hogy a hõ hatására a szöveti
rostok zsugorodnak, a folyadék elpárolog és így a keringés leáll. A szövetek újra melegítésével a szövetek ellazulnak, és a folyadékgyülem ismét szabadon keringeni tud.
Ezzel szemben a felületes égéseket hûteni kell
Jean-Baptiste Verduc (1710.) leírta, hogy a hõ hatására gyulladás és fájdalom keletkezik. Véleménye szerint az égés okozta duzzanat oka nem a folyadék felszaporodása. Inkább azt gondolta, hogy a keringés leáll, mivel a hõ hatására az erek elzáródnak és struktúrájuk károsodik. A hõ kis részecskékre bomolva rezgésbe hozza az
idegrostokat, ez az agyi folyamat közvetíti aztán a fájdalmat. Ez szerinte azonos jelenség, mint amikor a víznek közvetített hõ a forrásba hozott vízben buborékokat
kelt.
Lorenz Heister (1683-1758.) volt az elsõ szerzõ, aki szerint az égés okozta vala-

"
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mennyi tünet gyulladásos eredetû, azaz
annak egyik fajtája. A hõ károsítja a rostokat és a kisereket a folyadék exsudatiója és
az oedema képzõdése miatt. A sérülés
mélysége az égési hõtõl függ, és a beindított gyulladásos reakciótól. Azt is kifejtette, hogy a prognózis a sérülés kiterjedésétõl függ. Leírta azt, hogy gyermekek
veszélyeztetettebbek A kezelésnek arra
kell irányulni, hogy a felszaporodott folyadék újra keringjen, az erek újra megnyíljanak. Ezért a sérült testrészt olyan meleg
vízbe kell meríteni, melyet a beteg el tud
viselni. A hólyagokat meg kell nyitni,
nagyfelszínû égés esetén eret kell vágni.
Amennyiben a sérült gyógyul, a meleg fürdõ hatására a hegképzõdés is csökken.
A híres leydeni professzor, Hermann
13. ábra: Gerhard van Swieten
Boerhave (1668-1738.) maga is leforrázta arcát és karját egyízben, ekkor szerzett
észleléseit leírta Aphorismos c. mûvében: egész arca nedvedzett, szemhéjai oly mértékben megdagadtak, hogy nem látta a gyertya fényét. Azonnal érvágást rendelt magának, melyet a következõ napon megismételtetett purgálással együtt és 8 napon keresztül újra meg újra. Elképzelhetõ, hogyha a kor egyik vezetõ orvosa ilyen tortúráknak
vetette magát alá, mennyire aggodalommal tekintettek az égési sérülésekre.
Gerhard van Swieten (1700-1772.)
mûvében
ezekhez
fûzött
kommentárokat. (13. ábra) (Van Swieten
egyébként a magyar orvostörténelemnek
is jelentõs alakja, õ volt az, aki Bécsben,
udvari orvosként elõször megreformálta a
bécsi egyetem orvosi karát, nevéhez fûzõdik az ,,ún. elsõ bécsi orvosi iskola, majd
Mária Terézia kérésére létrehozta és megalapította a nagyszombati orvosi kart
1769-ben, ami a mai Semmelweis Egyetem
jogelõdje). A kommentárokban (14. ábra)
leírta, hogy az égés fokozatai azonosak a
gyulladás fokozataival. Ezért a terápiát is
ennek megfelelõen kell alkalmazni, például a lokális melegítés a folyadékok
recirkulációját éri el, mivel kinyitja az ere14. ábra: van Swieten: Commentaria
ket. De a melegítés nem lehet túl erõsza-
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kos, és csak akkor hatásos, ha az égés oldható inflammációt okozott. Ha az erek
tönkre mentek, és a szöveti folyadékok koagulálódtak, akkor ez nem lehetséges. A
kezelés mindig a mélységtõl és a testtájaktól függ, mert mindenütt más-más kezelést kell alkalmazni.
Hasonló véleményen volt Daniel Turner (1667-1742.) . Szerinte a különbözõ testtájak szöveti rostjai különbözõképpen reagálnak a hõre, a fájdalom áttevõdik az idegrostokra és azokon keresztül az agyba, és ez megbontja annak az egyensúlyát. A kezelésben a hõ kivonása a legfontosabb, lokálisan puhító szereket javasolt.
Johannes Platner (1694-1747.) az elsõ, aki leírja, hogy a teljes testen történõ égési sérülés (legyen az akár elsõ fokú) azért életveszélyes, mert az ok a bõrfelszínen
keresztül bekövetkezõ párolgás meggátlása.
Francois Quesnay (1694-1774.) az égési sérülést a nedves gangraena hatodik okának tartja. Az irritáció a szöveteket lerombolja, gyulladásos reakció keletkezik, és az
átmeneti zónában kialakul a nedves gangraena. Az összegyûlt folyadék nem tud
gennyé átalakulni, és következményes putrid folyamat alakul ki. A leírtak miatt javasolja a duzzadt szövetek incízióját a nekrózison keresztül, hogy a folyadék elvezetése, drenázsa megoldódjon.
Az a zavar, ami az égést és a gangraenát összekeveri, megjelent Thomas Kirkland
( 1721-1798.) 1754-ben megjelent mûvében is, melyben a gangraenát a hideg vagy forró ,,Brand részeként írja le. (Ez a terminológiai zavar már korábban is, az egész századon át több szerzõnél megjelent).
Thomas Percival (1740-1804.) az elsõ, aki 1774-ben az égés toxikus teóriájáról írt.
Jonas Ressig 1777-ben, Bécsben írt disszertációjában az égési sérülések természetérõl két teóriát ismertet: az egyik szerint a kis hõrészecskék benyomódnak a szövetekbe, a másik szerint a hõ hatására kis szöveti részecskék mobilizálódnak.
Joseph Sedillot (1745-1825.) 1781-ben Párizsban jelentette meg disszertációját,
a bõr anatómiai struktúráját ismerteti és egy, a korábbinál realisztikusabb ideát ismertet arról, hogy milyen morfológiai változások következnek be a szövetekben. Szerinte nincs különbség az oedema és a gyulladás képzõdése között. Teóriája az
antiphlogisztikus terápiát követi, és leírja, hogy a nekrotikus szövetek leválása a genny
képzõdése miatt következik be, ekkor a devitalizált szövetek elválnak az épen maradottaktól.
August Gottlieb Richter (1742-1812.) könyvében arról írt, hogy a láz oka a meggátolt párolgás, ennek következtében az általános terápia vérlebocsátás, amelynek
antiphlogisztikus hatása van.
Benjamin Bell (1748-1806.) edinburgh-i orvos javasolta az égési sérülés hûsítését
alkohollal.
John Hunter (1728-1793.), majd David Cleghorn (szintén Edinburgh-bõl) lokálisan ecetsavat javasolt, majd a késõbbi fázisban krétaport ( Celsus használt hasonló
szereket). Õk soha nem használtak purgatív szereket, mert az gyengeséget okoz szerintük.
Edward Kentish (elhunyt: 1832.) égési esszéiben (1797., 1800.) kissé bonyolult
fejtegetéseiben a szervezet aktivitása növelésének fontosságáról értekezik, ahol a belsõ
terápia legalább olyan fontos, mint a külsõ. (Ugyanis a külsõ laesio belsõbe megy át,
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ezért a belsõ terápia fontossága). A hõ hatására a szövetekben megnövekszik az aktivitás, megbomlik a szervezet egyensúlya, a kezelésnek arra kell irányulni, hogy ez
visszaálljon. Az aktivitás különbözõ fokai különbözõ gyulladásos reakciót váltanak
ki. Kis égésnél a külsõ szerek képesek mobilizálni a testfolyadékokat az erek megnyitása által, súlyos égés esetén azonban ez nem lehetséges. Belsõleg alkoholt, ópiumot
és étert javasol, kis mennyiségben. A külsõ és belsõ terápia interakciója helyreállítja
az egyensúlyt. A nekrózisok leválása a gennyképzõdés miatt következik be. A külsõ
kezelésnek stimulálni kell a bõr abszorbeáló funkcióját. Lokálisan terpentinolajat
ajánl, késõbb kámforolajat cinkkel, kezdetben nyitott kezelést alkalmazva. Késõbb a
kompressziós kötést ajánlotta, mint ami csökkenti a fájdalmat és a hólyagképzõdést.
Kortársa, Sir James Earle (1755-1817) az angol király udvari sebésze1799-ben jelentette meg monográfiáját, ebben az Avicenna és Rhazes által preferált hûtõkezelést ajánlja, mely szerinte jobb, mint bármi más, mivel csökkenti a fájdalmat, megelõzi a hólyagok kialakulását, csökkenti az erythema kiterjedését. Ma is egyet
értünk ezekkel a gondolatokkal. Ahogy írja - a kenõcsök csak bezárják a felszínt, és
a hõ tárolódását segítik elõ. Hûtésre hideg vizet, jeget vagy alkoholt javasol (melyek
csökkentik a gyulladásos reakciót). Másrészt nincs olyan szer, amely az elpusztult
szöveteken segítene. Annak oka, hogy a hûtés használ az, hogy a hõ nem azonnal fejti ki teljes hatását, csak késõbb terjed tovább a szövetekbe. A levegõ oxigénje is segít
abban, hogy a hõ ne terjedjen tovább. Más esetekben a hõhatás is csökkentheti a fájdalmat, ezért hasznos például a krumpli-szeletek használata, mert azok eleinte melegítenek. Végsõ soron azonban a hõ elvonását a szövetek közül a jég oldja meg, mely
abszorbeálja a hõt. És nagyvárosokban ez már akkor elérhetõ volt.
Kentish és Earle teóriája szemben állt egymással, és Kentish új téziseiben azt hirdette, hogy a bõr és a belsõ szervek közötti szimpatikus akció hatására, a fájdalom
következtében az egyensúly teljes megbomlása következik be. Ezért belsõ terápiaként
hatásos analgéziát kell alkalmazni, szerinte a hûtés kiterjedt égésnél veszélyes. Vitájuk néhány évtizedig megosztotta az égés kezelésével egyre nagyobb számban foglalkozókat. De ez már a XIX. század egyre rohamosabb fejlõdõ orvostudománya.
Az égés kezelésérõl szóló közlemény második részében a XIX. század szakembereinek megfigyeléseit, próbálkozásait követhetjük a XX. század közepéig, a II. világháborúig. A harmadik rész a modern égéskezelést, napjaink kezelési módszereinek
kialakulását fogja összefoglalni, a negyedik rész pedig a hazai égéskezelés történetét.

Irodalom:
1. Antall J., Kapronczai K.: A nagyszombai orvosi kar felállítása és a magyar orvosképzés iránya. In: Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából, Budapest, 1988.
2. Cockshott W.P.: The history of the treatment of burns. Surg. Gynec. Obstetr. 1956, 102, 116-124.
3. Elgjo G.I.: Small volume hypertonic fluid treatment of burns. J. Burns & Surg. Wound Care, 2003,2, 5-34.
4. Kirkpatrick J.J.R., Curtis B., Fitzgerald A.M., Naylor I.L.: A modern translation and interpretation of the
treatise on burns of Fabricius Hildanus (1560-1634). Br. J. Plast. Surg., 1995, 48, 460-470.
5. Ménesi L.: Az égéskezelés történetérõl . Elõadás a Kun-utcai Kórház Tudományos Körében.
6. Thomsen M. : It all began with Aristotle  the history of the treatment of burns. Burns, 1988, 14, Suppl. 1-47.
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Közgyûlési meghívó
A Magyar Sebkezelõ Társaság tagjait meghívjuk a Társaság 2004. évi közgyûlésére
2004. április 30-án 14 órára a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb elõadótermébe
(1125, Budapest, Kútvölgyi-út 4.)
Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló (Dr. Sugár István)
2. Pénzügyi beszámoló (Takler Gabriella)
3. Beszámoló az Oktatási Alapítvány mûködésérõl és a megüresedett kurátori hely
választása ( Dr. Molnár László)
4. Egyebek
A közgyûlés határozatképességéhez a tagság 50%-a, plussz egy fõ jelenléte szükséges. Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, azt az õszi VII. MSKT kongresszus
keretén belül tartjuk meg október 28-án.
Budapest, 2004. április 6.
Az MSKT vezetõsége

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ)
2004. évi negyedik interdiszciplináris fórumát

A lábszárfekély etiológiája és korszerû
kezelése címmel a Magyar Sebkezelõ Társaság
közremûködésével rendezi meg
TOVÁBBKÉPZÕ RENDEZVÉNY
Idõpontja: 2004. május 20. (csütörtök) 10-15 óráig.
Helyszíne: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
(Budapest, V. Arany János-u. 6-8. VIII. emeleti elõadóterem).
Program
A fórum moderátora:
Prof. Dr. Hunyadi János (DEOEC, Bõr- és Nemikórtani Klinika)
10:00-10:25 A sebgyógyulás modern koncepciója (patofiziológiai háttér, p. primam
és p. secundam gyógyuló sebek) Prof. Dr. Hunyadi János (DEOEC, Bõr- és Nemikórtani
Klinika)
10:25-10:50 Szövõdményesen gyógyuló (gyulladt) sebek kezelése,
lokális antiszeptikumok, antibiotikum-kezelés kérdései
Dr. Sugár István (SE II. Sebészeti Klinika)
10:50-11:15 Thermikus sérülések gyógyulása. Akut sebek tulajdonságai
Dr. Mészáros Gábor (Föv. Önk. Szent István Kórház, Égés- és Plasztikai Sebészeti
Osztály)
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11:15-11:45 Discussio
11:45-12:15 Szünet
12:15-12:40 Vérkeringési zavarok kapcsolata a lábszár sebekkel Dr. Bihari Imre (SE
Egészségügyi Fõiskolai Kar)
12:40-13:05 A decubitusok (mély, necroticus sebek) sajátosságai és kezelésük
Dr. Kuhnyár Ágnes {DEOEC, Bõr- és Nemikórtani Klinika}
13:05-13:30 Korszerû sebellátás (kötszertörténelem, új kötszerek, bõrhelyettesítés, jövõ útjai)
Dr. Juhász István (DEOEC, Bõr- és Nemikórtani Klinika)
13:30-14 Discussio
14-15 Tesztvizsga
Zárszó
A rendezvény a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ)
által minõsített továbbképzési program. (A programon való részvételrõl - a pontszerzéshez szükséges - igazolást állítunk ki, melyhez szükséges az orvosi
nyi1vántartási szám.)
Regisztráció: 9:00-tól 15:00 óráig
Részvételi díjak:
2004. május 7-ig
2004. május 7. után
befizetve
befizetve.
Teljes részvételi díj: 2.500 Ft
3.500 Ft
Pontgyûjtésre nem
kötelezett nyugdíjas
és egyetemi hallgató: ingyenes
ingyenes
A tudományos programon való részvétel a pontgyûjtésre nem kötelezett nyugdíjas, valamint az egyetemi hallgatók számára ingyenes, de ebben az esetben pontszerzõ igazolásra nem jogosít.
A rendezvénnyel kapcsolatosan további információkkal a Magyar Orvostársaságok
és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Szervezési Osztály készséggel áll rendelkezésre.
Részvételi szándékát kérjük a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével felénk je1ezni szíveskedjék.
Mivel a terem kapacitása korlátozott, a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk figyelembe venni!
Helyszíni jelentkezést - a részvételi díj helyszíni befizetésével - korlátozott
számban. az elõregisztráltak létszámának függvényében tudunk csak elfogadni.
(Tel: 311-6687, 312-3807 Fax: 383-7918 E-mail: idforum@motesz.hu )
Szállásfoglalási lehetõség:
MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Tel.: 311-6687, 312-3807 Fax: 302-5610
A MOTESZ Szervezõ Bizottsága nevében:
Prof. Dr. Romics László elnök
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Beszámoló az EPUAP 7. kongresszusáról
(2003. szeptember, Tampere)
SALCZERNÉ DR. HOK MÁRIA
független tanácsadó, Budapest
Az Európai Decubitus Tanácsadó Panel (EPUAP) múlt évi konferenciája számomra mind tudományossága, szervezettsége, mind az ott elhangzottak gyakorlati hasznosíthatósága miatt az egyik legélvezetesebb, legtöbb újat adó konferencia volt.
22 országból 650 résztvevõ, ebbõl 360 EPUAP tag, köztük 120 finn vett részt a
konferencián. A legtöbben az Egyesült Királyságból, az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Japánból voltak. Hazánkból hárman vettünk részt a konferencián. Beérkezett 85 absztrakt, ebbõl 29 került elõadásra, a beérkezett 65 poszterbõl 50-et
mutattak be.
A konferencia nyitó ünnepségét megelõzõen négy szimpóziumot tartottak.
A KCI szimpóziumán a vákuum asszisztált sebzárás (V.A.C.terápia) és a RIK matracok közös használatának randomizált, kontrollált kísérleti eredményét mutatták
be. A kísérletet és eredményét bemutató team tagjainak a felsorolása önmagáért beszél, demonstrálja az interszektorialitás és a multidiszciplinaritás fontosságát.
Az elõadó: szöveti életképességet támogató/biztosító ápolónõ volt.
A team tagjai: patológus professzor, kutató ápoló, orvosi fotográfus
A második szimpózium a nedves sebkörnyezet és a bakteriális egyensúly biztosításának a jelentõségérõl szólt. A ConvaTec a Versira és az Aquacel használatának
evidenciákra alapozott kísérletét mutatta be. ,,Specialisták szimpóziumának hirdették: ,,specialisták részére.
A ,,specialisták:
- egészségpolitikus: a krónikus sebbel élõ betegek tapasztalatait, az életminõség
egészségi és gazdasági összefüggéseit, a pszichológiai jellemzõk mérési módszereit
mutatta be.
- kutató ápoló (Sue Bale Walesbõl  õ alapította a világon az elsõ sebgyógyító centrumot, mint kutató egységet, õ dolgozta ki a módszereit az ilyen egységnek a cardiffi
egyetemen) a két termék hatását vizsgálta különbözõ sebtípusoknál. A vizsgálat során jól elkülöníthetõ volt az inkontinencia okozta ,,felázásos seb az inkontinens betegek felfekvésétõl.
- Az elõadók között szerepelt még klinikai mikrobiológus és klinikai specialista
nõvér.
Ez a szimpózium több késõbbi elõadással összhangban hangsúlyozta a ,,tissue
viability nurse-ök alkalmazásának a fontosságát, mivel a mindennapi rutin tevékenység során a decubitus-os betegek szakszerû, speciális ellátására nem jut idõ, nincs elég
ápoló. Elmaradnak a sebellátás mellõl olyan fontos tényezõk, mint a megfelelõ pozícionálás, a speciális táplálkozási problémák felmérése és megoldása, a szakszerû matrac kihelyezés és az inkontinencia ellátás megszervezése elsiklik, sok esetben elmarad vagy késik.
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A harmadik ( Johnson and Johnson) szimpózium fõ témája a sebkörnyezet egyensúlyi állapotának a biztosítása, a természetes sebgyógyulást gyorsító folyamat bemutatása volt.
Végül a negyedik ( Smith and Nephew): A sebágy preparálás ún. TIME prtokollját
mutatta be. Kidolgozva a seb patofiziológiai, a sebágy preparálás lépései, ezek hatásossága és mérhetõ eredményeinek a standardjait is. Ez a szimpózium a nemzetköziségével emelkedett ki: Marco Romanelli olasz ( az EPUAP volt elnöke) sebész, kanadai családorvos professzor, texasi Sebgondozási Központ orvos igazgatója, tamperei
bõrgyógyász és a stockholmi Karolinska Intézet kutatója közös munkájának az eredményét mutatták be.
A szimpóziumok közös evidenciákkal igazolt szakmai alapgondolata:
A sebgyógyításban az egyensúlyra való törekvés és annak támogatása, továbbá a
seb természetes gyógyulásának a segítése volt, mindenütt a multidiszciplináris együttmûködést hangsúlyozva.
A konferencia további eseményei is sok-sok újat, illetve a folyamatos kutató-fejlesztõ tevékenység eredményeinek a bemutatását, nyilvános vitáját hozták. A megnyitó plenáris ülésen a házigazdák mutatták be az elmúlt 20 év törekvéseit. Összehasonlító adatokkal ismertették a finnországi decubitus-helyzetet. Hangsúlyozták a
nehezen gyógyuló sebek, a felfekvések végleges gyógyításában törekvéseiket a plasztikai sebészeti megoldásokban. (2002-ben Helsinkiben 350 decubitusos betegnél végeztek plasztikai mûtétet).
Az elõadók: egészségpolitikus, plasztikai sebész professzor és a finn  sebgyógyítással, -gondozással foglalkozó  szervezetek vezetõi voltak. A betegek perspektívájáról ápolók és gyógyult betegek és hozzátartozóik szóltak. A plenáris ülés az önálló
- és a team felelõsség kérdésének a felvetésével zárult.
Sok résztvevõvel egyetemben számomra is a legsikeresebb az alapkutatások eredményeit bemutató szekció volt. Ennek a mottója : ,,Az embertõl a sejtekig és vissza.
Patofiziológusok, orvosmérnökök, kutatók közös munkáinak eredményeként felhívták a figyelmet arra, hogy
- a decubitus patofiziológiájában a sejtekben történõ folyamatok a lényegesek
- a decubitus sejtszinten kezdõdik
- nem lineáris a növekedése és a kialakulása
- a reperfúziós folyamatok és azok idõ-intervallumának a mérésérõl szóltak
- akinél kialakult a fekély, gyakoribb az újabb fekély keletkezése
- vizsgálatokkal prognosztizálható a fekély keletkezése
(lézer doppler, spektrofotometriás vizsgálat, transzkután oxigén és széndioxid mérés
önállóan vagy biokémiai vizsgálatokkal, pl. laktát koncentráció + TcPO2 markerekkel,
pl. neutrofil akkumuláció, myeloperoxidase vizsgálatokkal)
Különös érdeklõdéssel vettem részt az EPUAP decubitus osztályozási rendszerének az érvényességérõl, használhatóságáról szóló elõadáson, ahol a sebek osztályozásához az EPUAP és a genti egyetem által közösen készített PUCLAS oktatási CD
bemutatóját tartották. Itt a résztvevõknek interaktív módon 56 diaképen látható
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sebet kellett volna helyesen megválaszolni. Nagyon jó hangulatban vitáztunk a dolgokról. A motiváció fokozására nagyon jó fogás volt ez a bemutató.
Az EPUAP 2002-ben a budapesti konferencián határozott arról, hogy kiemelten kell
kezelni a tápláltsági állapot felmérését és rendezését, támogatását mind a decubitus
prevencióban, mind a - kezelésben. Tamperében bocsátották vitára az EPUAP ehhez
készített irányelvének a tervezetét. A vita végén
- a tápláltsági állapot felmérése,
- az ide vonatkozó evidenciák felmutatása,
- az oktatási és etikai aspektusok
kiemelését ajánlották a résztvevõk ( Azóta az EPUAP Review 5.3. 2004-i számában
megjelent a végleges változat).
A kongresszuson a kommunikáció újdonságait szinte valamennyi elõadó felhasználta. Mindennaposak a digitális képalkotás, a digitális fényképezés, a képek átalakítása és elektronikus úton való továbbítása, a képes üzenetek gyors továbbítása mindmind a gyors konzultációt, az individualizált, korrekt, költség-hatékony betegellátást
szolgálják.
Voltak a kongresszus ideje alatt workshop-ok is:
- a kötözés technikája ,,nehéz sebeknél ( a Mölnlycke tartotta)
- bemutatták a digitalizált sebfelmérõ táblázat használatát
- a sebellátás dokumentációjáról
- biomechanikai workshop a prevenciós eszközökkel egybekötve.
Mindezeket külön tartották kezdõknek és haladóknak.
A kongresszuson az alábbi kutatási témákat jelölték ki a résztvevõk:
- Howthorn effect kutatás
- Életmód  életminõség kutatás
- Összehasonlító probléma-kutatás
- Kompetencia vizsgálatok
- Egészségügyi technológiai elemzések a krónikus, nehezen gyógyuló sebek és a
decubitus prevenciója és gyógyítása területén
A Panel éves közgyûlésén Dr. George Cherry beszámolt az EPUAP szakmapolitikai
törekvéseirõl. Európa-szerte növekszik az EPUAP állásfoglalások publicitása.
Az Egyesült Királyságban a 2002.évi minimum-adatgyûjtés eredményét
ombudsmani jelentés formájában ismerte meg a brit parlament. Hasonlóan foglalkozott a felmérés adataival a svéd és a holland parlament is. Tony Blair miniszterelnök
az Európa Tanács miniszterelnöki értekezletén szólt a decubitus-problémáról, mint
népegészségügyi és financiális kérdésrõl. Szakmapolitikai szempontból a szövetségek
nyitottsága, az erõk egységesítése és az oktatás kérdéseinek közös megbeszélésére
2004.júliusban Párizsban, a Sebgyógyító Szervezetek Világszövetsége II. Konferenciáján együtt tartja éves konferenciáját az európai és a világszervezet.
Ezt a rendkívül gazdag szakmai programot még teljesebbé tették a meleg hangulatú barátságos zenés esték, a finn folklór hagyományai, valamint kirándulás az 1001ik tóhoz.

!
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Kongresszusi beszámoló
(Tatabánya, 2004.március 25.-26.)

DR. SUGÁR ISTVÁN
Két hónapos komoly szervezõmunka elõzte meg az újabb tavaszi ,,konszenzus
meeting megtartását. Az egy évvel ezelõtti lillafüredi találkozó meglehetõsen magasra emelte a mércét, melynek azonban a SEBINKO Szövetség Szervezõbizottsága
messzemenõen eleget tett. A Szövetség fellegvárában -a téliesre fordult kora tavaszi
idõben -, a valóban európai körülményeket biztosító Árpád szállodában rendezte meg
a találkozót. A szálloda -szemközt a Turul-emlékmûvel, mely a mondák szerint a
honfoglaláskori vérszerzõdés helyszínét hivatott jelölni- gondos és kitûnõ gazdája volt
a közel 100 résztvevõnek.
A Szövetség fáradhatatlan Elnökasszonya - Balatoni Ernõné - varázsolta elõ (mint
bûvész a nyuszit a kalapból) a szükséges anyagiakat. Az MSKT inkább csak erkölcsi
támasza - de mindenképpen másodhegedûse - volt a szervezésben az ,,örökifjú
Balatoniné Anikónak.
A jelenlévõk - mint azt a szakértõi csoport aláírói is bizonyítják - az egészségügy
más és más feladatokat ellátó ,,katonái közül kerültek ki, akárcsak a gyakorlati és
megfigyelõ panel tagjai.
Néhány résztvevõt ki kell emelnem a többiek színes csoportjából, bizonyságául
annak, hogy a témaként megjelölt kérdés fontossága okán, milyen magasszintû és
széleskörû érdeklõdés kísérte a találkozót.
Dr. Schvarcz Tibor képviselõ Úr - aki a Parlamentben szûkebb pátriáját, Tatabányát,
az összejövetelen pedig az általa vezetett Egészségügyi Bizottságot képviselte, bevezetõ elõadásában vázolta az egészségügy aktuális - nem éppen rózsás - helyzetét. Szólt
a Kormány be - és be nem váltott ígéreteirõl, az állandóan és rohamosan növekvõ kiadásokról, továbbá szemléletes grafikonokkal mutatta be, hol is áll hazánk - az EU-ba
lépés küszöbén  abban a ,,csatában, mely a ,,jóléti országok-hoz történõ felzárkózás érdekében zajlik.
Fürst Péter professzor, aki évtizedek óta Németországban él, és a táplálkozásterápia nemzetközi szaktekintélye, részvételével és hozzászólásaival ugyancsak megtisztelte a találkozót.
Kitüntetõ volt a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság (MMTT) két prominens
vezetõjének Dr. Pap Ákos professzornak és Dr. Harsányi László tanár Úrnak a jelenléte,
annál is inkább, mert a konszenzus kiindulási pontját Társaságuk munkássága, az
általuk 1997-ben kibocsátott Módszertani Levél képezte.
A moderátor szerepe ismét Hok Mária dr.-nak jutott. Hihetetlen kitartással órákon át vezette, vezényelte az ülést hõsiesen állva a kérdések, panaszok, olykor kritikák rohamát.
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Semmi nem bizonyíthatja ékesebben a kérdés fontosságát, mint a Minisztérium,
az OEP és az Alapellátási Intézet magasszintû képviselete. Kis József dr. OEP fõigazgató-helyettes, Dr. Pusztai Erzsébet szaktanácsadó és Erös András dr. hozzászólásaikkal,
véleményükkel finomították, az adminisztráció számára is ,,olvashatóvá, értelmezhetõvé tették a konszenzus szövegét, vagyis azok részére, akik a financiális döntéseket nem a betegágy mellõl hozzák. A dietetikusok legmagasabb szintû képviselete
tovább színesítette a grémiumot, tapasztalataikkal gazdagították, pontosították a
kiadott anyagot.
Mielõtt a következõ oldalakon olvasható ,,végeredmény tanulmányozásába kezdenek, hadd említsem meg, hogy az MSKT vezetõsége felkérte az MMTT jelenlévõ
képviselõit, hogy Társaságunk VII. kongresszusán moderáljanak egy szekciót, mely a
sebgyógyulás-alultápláltság, táplálásterápia kérdéseit boncolgatja. Reméljük, hogy az
ígért referátumok mellé csatlakozó elõadások is emelik leendõ októberi találkozásunk
fényét.
A konszenzus ,,meeting méltó befejezése volt annak a pályázatnak az eredményhirdetése, melyet a Mölnlycke cég szponzorálása mellett a SEBINKO Szövetség, az
MSKT és az EGVE közösen hirdetett meg ,,Nehezen gyógyuló, vagy krónikus sebek
ellátása, kötözése címmel. 22 értékes munka érkezett be az ország legkülönbözõbb
egészségügyi szolgáltatóitól.
A bíráló bizottság nehéz helyzetét és a pályamunkák magas színvonalát igazolja a
végeredmény. Három pályázatot ,,holtversenyben értékeltek az elsõ helyre:
Friesz Tiborné, Farkas Anita: Helyzetkép - decubitus a házi szakápolásban (GyõrMoson-Sopron megye)
Gavallérné Rivnyák Mária, Szabó Zsuzsanna : Decubitus seb menedzselés, tartós
ápolást nyújtó intézetben - esetbemutatás alapján. (Máltai Gondoskodás Kht. Ápolási Otthon, Miskolc)
Lõrinczné Demeter Katalin: Staphylococcus aureus okozta ulcerációval járó
pyoderma ellátása. (Fõv. Szent László Kórház, IV. Belgyógyászati Osztály)
Gratulálunk a gyõzteseknek !

!"
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SZAKMAI KONSZENZUS

a betegségekhez kapcsolódó alultápláltság szûrése, felmérése
és terápiája mindennapi gyakorlati kérdéseinek* témakörében
1.1. A konszenzus konferencia szakértõ panelje a betegségek következtében kialakult kóros tápláltsági állapot** szûrése, felmérése és terápiája kérdéseiben
szakmailag továbbra is a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság (MMTT) Módszertani
ajánlásának (1997.) megállapításait és szakmai javaslatait tekinti irányadónak.
1.2. A betegségekhez kapcsolódó klinikai alultápláltság mértékérõl sem a fekvõbeteg- intézményekben, sem az alapellátásban nincsenek értékelhetõ adatok.
1.3. A jelenlegi és az elvárható / optimális gyakorlat közötti eltérés okai:
- az egységes szûrési, felmérési technikák oktatásának és gyakorlati alkalmazásának hiánya,
- a kompetenciák rendezetlensége,
- az ellátás különbözõ szintjei közötti folyamatosság hiánya,
- a betegek / hozzátartozók hiányos tájékozottsága,
- a dietetikai szolgáltatás hiánya az alapellátásban,
- a dietetikai szolgáltatások szerzõdési rendezetlensége és finanszírozási hiánya,
- az otthoni körülmények között végzett mesterséges táplálás nem megfelelõ jogi
szabályozása,
- a tápszerek, tápoldatok és táplálást segítõ eszközök finanszírozásának
hiányosságai,
a finanszírozás jelenlegi struktúrájából adódó problémák.
* nem specifikus esetekre vonatkozó
** a nem szociális okokra visszavezethetõ alultápláltság

Kockázat, szûrés, állapotfelmérés.
9 A kóros tápláltsági állapotra visszavezethetõ kockázat felmérését a beteg intézményi felvételekor rutinszerûen kell elvégezni
9 A multidiszciplinaritás elvét és a kompetenciákat figyelembe véve:
a felelõs ápolóknak a mûszak átadásáig
- az aktuális testtömeget és magasságot,
- a testtömeg változásait,
- a táplálkozási szokásokat,
- a nyelési, rágási problémákat,
- valamint a klinikai észlelésük elsõ tapasztalatait írásban is rögzíteni kell.
Az ápolónak a magas rizikójú betegrõl a szakmai irányelveket, és a helyi sajátosságokat is figyelembe véve értesítenie kell a dietetikust, és tájékoztatni a kezelõorvost.
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Otthoni körülmények között: a házi szakápoló az elsõ vizit alkalmával méri fel
ugyanezeket rutinszerûen, és az eredményét dokumentálja, az észleléseirõl a háziorvost tájékoztatja.
Az ápoló a felmérést a magas kockázati csoportba tartozó betegeknél szükség szerinti gyakorisággal, de legalább hetente, a háziorvosi gyakorlatban és a szociális otthonban havonta ismételje meg.
A dietetikusok kompetenciája:
A dietetikusok felelõssége: a BMI, az antropometriai vizsgálatok és az egyénre
szabott energia és tápanyagszükséglet meghatározása. Az energia és tápanyagszükséglet meghatározását a szakmai irányelvek alapján kötelesek egyeztetni és jóváhagyatni a kezelõorvossal.
A laboratóriumi, biokémiai és immunfunkciós vizsgálatok kezdeményezése diplomás ápolói, dietetikusi és orvosi feladat, de ezek elrendelése és a leletek értékelése
kizárólagos orvosi kompetencia.

Egyénre szabott prevenciós - kezelési táplálási tervek
o Az egyénre szabott táplálási terv alapja a tápláltsági állapot multidiszciplináris felmérése.
o A tervet / terveket a beteg állapotának megfelelõen, folyamatosan kontrollálni
kell, fekvõbeteg- intézményekben és otthoni körülmények között egyaránt.
o A beteg és/vagy a hozzátartozók bevonását a táplálási terv összeállításába a betegjogok figyelembevételével a helyi elõírások szerint kell végezni.
o A beteget és/vagy a hozzátartozókat fel kell készíteni a terápia távozás utáni
folytatására. Ennek felelõssége a táplálási munkacsoport tagjai között oszlik meg.
o Ezekrõl a tevékenységekrõl készült dokumentációt a beteg mindenkori ellátását
végzõ egészségügyi szolgálat/ok/ számára hozzáférhetõvé kell tenni.

Táplálásterápia
A táplálásterápia a szakmai irányelvek és az MMTT ajánlásai szerint történik.

SZAKMAPOLITIKAI ÁLLÁSFOGLALÁS
A táplálkozás létszükséglet, a megfelelõ táplálás a beteg ember számára is alapvetõ jog.
Ezért a betegségekhez kapcsolódó alultápláltság kezelésében a folyamatosság és a
folytonosság elveinek érvényesülnie kell. Az alultápláltság kezelése nemcsak szakmai,
hanem jogi és etikai kérdés is egyben.
Ezért a szakértõi panel az alábbiakat javasolja:
9 az ellátás minden szintjén biztosítani kell a dietetikai szolgáltatást;
9 a dietetikai szolgálat is váljon a fekvõbeteg intézmények, járóbeteg szakellátás
és a háziorvosi szolgálat közötti kapcsolódás részévé;
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9 a dietetikusok közremûködésével a tápláltsági állapot szûrõvizsgálata legyen
elvégezhetõ az alapellátásban is;
9 meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy már a beteg otthonában elkezdhetõ legyen a klinikai alultápláltság rendezése;
9 a korszerû táplálásterápiát fel kell használni az alultápláltságból adódó és még
szövõdmények nélkül is elhúzódó ápolás többletköltségeinek csökkentésére;
9 a szakmapolitikai és egyben a rendezendõ finanszírozási kérdések megoldásához a döntéshozók
táplálásterápiával kapcsolatos szemléletváltozása szükséges.
A betegek életminõségének javulása vagy romlása ebben a kérdéskörben közös felelõsségünk.

FINANSZIROZASI KÉRDÉSEK
o A dokumentált táplálásterápia valamennyi formájában (enterális, parenterális)*
az ellátás minden
szintjén finanszírozandó.
o A szakértõ panel szükségesnek tartja a HBCS szerkezetének felülvizsgálatát, és
sürgeti a krónikus
ellátás finanszírozásának rendezését.
o A HBCS struktúrájában külön figyelemmel kell lenni a dietetikai szolgáltatások
finanszírozására.
o A szakértõ panel egyetért abban, hogya szakmai konszenzus alapján diagnosztizált alultápláltság
ellátása kiegészítõ HBCS csoportként jelenjen meg.
o A fekvõbeteg intézmények minimumfeltételeiben kötelezõen jelenjen meg a
dietetikai szolgálat.
o A járóbeteg-ellátásban a dietetikai szolgáltatás német pontrendszer szerint finanszírozandó.
o A beteg otthonában történõ dietetikai szolgáltatás finanszírozási feltételeit meg
kell teremteni.
*Lásd: MMTT ajánlás 3., 4. pontjában

Szakértõi panel tagjai
A 2004. március 25-26-án Tatabányán megtartott szakmai konszenzuson ,,a betegségekhez kapcsolódó tápláltsági állapot szûrése, felmérése és terápia mindennapi gyakorlati kérdései témakörében
Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy a Konszenzus Konferencián a mellékelt
szakmai konszenzusban és szakmapolitikai állásfoglalásban megegyeztünk:
1) Dr. Schvarcz Tibor
Parlament Egészségügyi Bizottságának elnöke
Tatabánya Megyei Jogú Város országgyûlési képviselõje
2) Prof. Dr. Pap Ákos
Magyar Mesterséges Táplálás Társaság elnöke MÁV Kórház professzora, Budapest
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3) Prof. Dr. Hunyadi János
a Magyar Sebkezelõ Társaság társelnöke,
a Magyar Dermatológiai Társulat volt elnöke
a Debreceni Egyetem Bõrgyógyászati Klinika professzora
4) Dr. Med. Habil. Sugár István
a Magyar Sebkezelõ Társaság társelnöke,
SE Kútvölgyi Klinikai Tömb egyetemi docense, Budapest
5) Kubányi Jolán
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke, Budapest
6) Henter Izabella
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének fõtitkára, Budapest
7) Balatoni Ernõné SEBINKO Szövetség elnöke, Tatabánya
8) Dr. Katona Beatrix
Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
Tápszer Szekciójának elnöke, Budapest
9) Dr. Nagy Katalin
Aneszteziológiai és intenzív terápiás Szakmai Kollégium küldötte, Országos
Gyógyintézeti Központ fõorvosa, Budapest
10) Dr. Guseo András
Neurológiai Szakmai Kollégium delegáltja
Fejér Megyei Szent György Kórház, egyetemi tanár, Székesfehérvár
11) Dr.TelekesAndrás
Magyar Onkológiai Szakmai Kollégium delegáltja
Országos Onkológiai Intézet fõorvosa, Budapest ..
12) Prof. Dr. Faller József
Sebészeti Szakmai Kollégium delegáltja
SE Kútvölgyi Klinikai Tömb professzora, Budapest
13) Dr. Pákozdy János
Traumatológiai Szakmai Kollégium delegáltja
Veszprém Megyei Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórház fõigazgatója,
14) Prof. Dr. Romics László
Belgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke,
SE Kútvölgyi Klinikai Tömb professzora, Budapest
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15) Dr. Fehér Miklós
Rehabilitációs Szakmai Kollégium delegáltja, Szigetvári Városi Kórház fõigazgatója
16) Dr. Dénes Zoltán
Országos Rehabilitációs Intézet fõorvosa, Budapest
17) Dr. Harsányi László
Sebészeti Szakmai Kollégium delegáltja, SE I. Sebészeti Klinika docense, Budapest
18) Gyürü Vanda
Magyar Ápolási Egy. delegáltja, az Erzsébet Kórház oszt.vez. fõnõvére, Sopron
19) Friesz Tiborné
Magyar Otthonápolási és Hospice Egyesület delegáltja,
Harris Egészségügyi Szolgálat szakmai vezetõje, Gyõr
20) Somogyvári Zoltánné
Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete delegáltja, Fõv. Önk.
Szent János Kórház és Rendelõintézet ápolási igazgatója, Budapest
21) Dr. Kis József
Magyar Szociális Intézetek Egyesületének delegáltja
Egyesített Szociális Intézmények igazgatója, Tatabánya
.
22) Tóth Ibolya
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium delegáltja, osztályvezetõ
23) Halmos Miklósné
Magyar Kórházszövetség delegáltja
Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórház ápolási igazgatója, Gyula
24) Dr. Erõs András
Országos Alapellátási Intézet fõigazgató-helyettese
25) Szalai Márta
Magyar Rákellenes Liga delegáltja
Országos Onkológiai Intézet osztályvezetõ fõnõvére, Budapest
26) Ludván Miklósné
Magyar Egészségügyi Menedzser Klub delegáltja, ÁNTSZ betegjogi képviselõje Bp.
27) Dr. Mészáros Gábor
Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság titkára,
Szent István Kórház osztályvezetõ fõorvosa, Budapest.
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Kongresszusi meghívó
A Magyar Sebkezelõ Társaság VII. kongresszusát 2004. október 28-29-én
rendezi meg Budapesten, a szokásos helyszínen, a Grand Hotel Hungária-ban.
A kongresszus fõ témái:
1.

A lábszárfekély korszerû kezelése (moderátor: Prof. Dr. Hunyadi János)

2.

Diabétesz-láb problématikája (moderátor: Dr. Rozsos István)

3.

Alultápláltság problémái a krónikus és mûtéti sebek kezelésében
(moderátor: Prof. Dr. Pap Ákos és Dr. Harsányi László)

4.

Háziorvosi sebellátási feladatok (moderátor: Dr. Molnár László)

5.

Új készítmények az Európai Unióba lépés idején (moderátor: Hanga Péter)

6.

Egyebek

A kongresszus további tudnivalóiról a szokásos ismertetõit kapják majd meg a
rendezõ irodától (É+L Kongresszus és Kiállításszervezõ Kft. ügyv. ig: Várhegyi László)
Tájékoztatjuk tagjainkat egyébként, hogy a tagdíjfizetési fegyelmet is erõsítendõ
(az erre az évre már megemelt tagdíjak: orvosoknak 3000 Ft, szakdolgozóknak 1000
Ft), a kongresszusi részvételi díjak a következõképpen alakulnak:
Tagdíjat 2004. aug. 31. elõtt befizetõk
Orvosok
Szakdolgozók

Tagdíjat nem, vagy késõbb fizetõk

14.000
7.000

19.000
9.000

A részvételi díj magában foglalja a szakmai programokkon való részvételt, a kongresszusi anyagok biztosítását, a szakkiállítás megtekintését, a kávészüneteket és az
általános forgalmi adót. (Ez utóbbi sajnos új tétel, ezért emelkedtek jelentõsebben a
részvételi díjak.)
A kongresszusra várjuk minden érdeklõdõ jelentkezését.
2004. április 6.

Az MSKT vezetõsége

"

Jegyzetek
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