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Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink!
Mindenképpen rendhagyó, jubileumi számot tartanak a kezükben. A címoldalon Van den Bossche
flamand festő képét (1707) látják, mely 1999-ben már megjelent újságunk címlapján. Ebből kreálta hűséges és nagyszerű nyomdászunk Radó István úr Társaságunknak azt a szimbolikus pecsétjét, mely folyóiratunk borítóin mindig látható. Ennek története is olvasható a következő oldalakon.
Azt reméljük, hogy a 10 éves évfordulónkat ünneplő lapszám címoldala így sugallja leginkább –
gondolom leírhatjuk – azt a lelkiismeretes munkát, melyet egykori és jelenlegi Vezetőségünk tett és tesz
– tagságunkkal egyetemben – az MSKT elismeréséért és jövőjéért.
A visszaemlékezést és tisztelgést szolgálja a Társaság korán elhunyt alapítójának Dr. Baksa József
főorvos úr egyik utolsó munkájának repríze, mely 2000-ben jelent meg az Orvosi Hetilapban és aktualitásából semmit nem vesztett a mai napig.
A Társelnökök visszaemlékezése az első 10 esztendőre kötelező.
Felkértük korábbi Elnökeinket – ma is nagyon aktív professzorok – köszöntsék a Tagságot a 10.
évfordulón.
A SEBINKO Szövetséggel az első napoktól kezdve rendkívül szoros munkakapcsolat alakult ki. Az
Elnökasszony üdvözlő sorait nagy tisztelettel jelentettük meg a lapban.
Ugyancsak jelképes, hogy az Orvostudomány és művészet rovatunk ezúttal az elmúlt 100 év kitüntetéseit mutatja be, melyet gyógyításért, ápolásért nyertek el a kitüntetettek. Tekintsék szimbolikusnak ….!
Olvashatjuk az Elnök beszámolóját az EWMA glasgow-i konferenciájáról. Hunyadi professzor egyébként július 1-ével leköszönt a debreceni Bőrklinika tanszékvezetéséről és az általa európai színvonalúvá
„tunningolt” klinikát adta át utódjának, Remenyik Éva tanárasszonynak. Hunyadi professzor átvette a
klinika égisze alatt működő – hazánkban egyedülálló – Sejtterápiai Klinikai Központ néven nevezett,
őssejtek izolált tenyésztésével foglalkozó részlegét, és annak irányítását.
Dr. Hok Mária - szokás szerint – az EPUAP 2007-es rendezvényéről informál bennünket.
…és persze olvashatják az előadás összefoglalókat és a programot a Jubileumi Kongresszusról, melyhez igen jó munkát és gyümölcsöző együttműködést kíván az ügyvezető:

Budapest, 2007. szeptember					
								

Dr. Sugár István
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MSKT 1997–2007
Prof. Dr. Hunyadi János – Dr. Sugár István med. habil.
1997. szeptember 26-án a Virányos Klinika előadótermében megalakult az MSKT, a Magyar Sebkezelő Társaság. Dr. Baksa József a budapesti Szent János Kórház gyermeksebész főorvosa hívta életre,
régi vágyát teljesítvén ezzel az eredménnyel. Baksa dr. egész élete arra predesztináltatott, hogy a szenvedő emberek fájdalomenyhítő apostola legyen. Országszerte felkarolta előbb az égett gyermekek sorsát,
majd a krónikus sebektől szenvedő betegek felé fordult., amikor megvalósította álmát, a Sebkezelő Társaságot. Multidiszciplináris közösséget hozott létre, ahol elkelt egyebek között a bőrgyógyász, sebész, belgyógyász, allergológus, háziorvos, és mindenféle ápolással, gyógyítással foglalkozó személy, dietetikus,
diabetológus, háziápoló. A Társaság adminisztratív irányítását persze maga vállalta, és tette azt korán
bekövetkezett haláláig, míg elnöknek két olyan prominens személyiséget kért fel, mint Horváth Attila
és Faller József professzorok, akik egyaránt a Semmelweis Egyetem tanárai voltak, előbbi a Bőrklinikán,
utóbbi az akkor Sebészeti Tanszéknek nevezett Szent János Kórház-i osztályon. Az Alapító tagok között
kiválóan képzett orvosok, főorvosok voltak, csaknem mindegyikük ma is szívén viseli a Társaság sorsát,
részt vesz a közös tennivalókban és segít kormányozni kusza világunkban az MSKT hajóját.
Történelmi léptékben jelentéktelen semmiség 10 esztendő, de még ha a nagy orvostársaságokhoz
hasonlítjuk az MSKT munkáját, akkor is esendően karcsúak az elmúlt évek. A jelenlegi Elnöktársaknak
mégis kötelessége elszámolni a múlttal, ami egyúttal az utóbbi 4 évben saját számadásuk is.
Mielőtt szakmai tevékenységünket vázolnánk, elengedhetetlen néhány száraz adat közlése. Nehéz
helyzetben vagyunk, ha a taglétszámot az évközi tagdíjfizetés alapján szeretnénk megállapítani, ellenben ha az évenként megrendezett októberi kongresszus résztvevőinek számát citáljuk, sokkal derűsebb
a kép. Az előadások, referátumok száma érdemben nem változott, minden évben 30-40-et hallhattunk
a másfél nap alatt.
Hála a Várhegyi László által irányított kongresszus szervező É+L Kft-nek, a kiállítók száma viszonylag jelentős volt, és maradt a Kongresszusok alatt. Ez a „helypénz” a részvételi díjakkal egyetemben fedezi állandó évközi kiadásainkat, nevezetesen évente kétszer ingyenesen terjesztett folyóiratunk megjelenésének és postázásának költségeit, valamint azokat a tételeket, melyet a MOTESZ felé tartozunk
kiegyenlíteni. A nemzetközi társasági tagság erkölcsi kötelességévé teszi a Vezetőségnek, hogy képviseltesse magát az EWMA kongresszusain, ahol természetesen egyúttal előadóként is részt vesz küldöttünk, továbbá olykor-olykor vendégül lássuk, és referátumra kérjük fel egy-egy vezetőt az európai társaságból őszi találkozónkon.
A hazai orvostársaság a MOTESZ 2003-ban kooptálta az MSKT-t soraiba, míg az Európai Sebkezelő Társaság (EWMA – European Wound Management Association) 2004-ben.
Az elmúlt 10 év krónikája kiolvasható, megtalálható a Sebkezelés Sebgyógyulás c. folyóiratunk korábbi 15 számában. Az újság 1998-tól évente egyszer, a Kongresszus idejében, majd 2002 óta évente kétszer jelenik meg 250-300 példányban. Az első években az újság oldalait a „klasszikus” krónikus sebek
kezelése (decubitus, lábszárfekély), az inkontinencia problémái töltötték ki, de sok orvostörténeti munka
is napvilágot látott, elsősorban Vértes főorvos tollából. Az évek múlásával színesedett a paletta az égés
okozta sebek kezelése Mészáros és Sáfrány doktoroktól, a lézer terápia lehetőségei Mester tanártól, a diabéteszes láb szerteágazó problémái Rozsos dr. ismertetésében jelent meg. Aztán egyre messzebb rugaszkodtunk, hogy csak néhány példát említsünk, Daróczy professzorasszony jóvoltából a nyirokkeringés
zavara okozta sebek felismerésével , kezelésével foglalkoztunk lapunkban, de helyt adtunk a táplálkozás és sebgyógyulás összefüggésében járatos két kitűnő szakembernek Pap Ákos profeszornak és Harsányi tanárnak. A sebfájdalom kezelésének objektív és pszichoszomatikus lehetőségeire Iványi tanártól
és Iván professzortól kerestük és kaptuk meg a választ. Az olykor elkerülhetetlen végtagcsonkolás technikai részletkérdéseire, lehetséges szövődményeire Farkas Péter és Szitkay Sándor főorvosoktól olvashattunk kimerítő tájékoztatást. Az experimentális tevékenység a gyakorló medicina alappillére. Juhász
decens közleményében, majd kongresszusi előadásában a jövő sebkezelését vetítette elénk a modellkí-
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sérletekben. Évek óta beszámolunk az EPUAP kongresszusairól ( Dr. Hok Mária), és az EWMA tudományos fórumairól (Győri András). Minden számot igyekeztünk színesíteni olyan jelentős művészettörténeti alkotásokkal, melyek ihletésében a betegségek, vagy maga az orvostudomány játszott szerepet.
Különösen szoros szálak fűzték Társaságunkat – alapítástól kezdve – a tatabányai illetőségű SEBINKO Szövetséghez, mely Balatoni Ernőné vezetésével a nővéreket, ápolókat állította csatasorba a szenvedők sorsának jobbítása érdekében.
A SEBINKO Szövetséggel közösen igyekeztünk megmozdítani minden érdekeltet, gyártót, finanszírozót, forgalmazót, hivatalost és kevésbé officiálist a decubitus korszerű gyógyítása érdekében 1999ben és 2004-ben a lillafüredi konferenciákon. Táplálkozás és sebgyógyulás összefüggéseire akartuk a
figyelmet fókuszálni tatabányai konferenciánkon 2003-ban, ahol ugyancsak megjelent az ország színejava, aki e kérdésben igazán érdekelt volt.
Harcoltunk és veszekedtünk az OEP-ben és Minisztériumban új kötszerek befogadásáért, támogatásáért. Kudarcainkat kihevertük és újra meg újra harcba lendültünk, remélve jóakaratot – és pénzt
– a hatalmasságoktól. A korszerű sebellátást és gyógyítást nem mi találtuk ki, ez a nemzetközi kutatás
és tapasztalat bugyraiban született meg és nőtte ki magát, mi csak terjeszteni, oktatni és persze csinálni akarjuk e hazában. Működik Oktatási Alapítványunk a mindig lelkes és örökifjú Molnár dr. vezetésével, aki minden nehézséggel és pénztelenséggel dacolva széleszti „tanainkat” a modern sebkezelés pápájaként és képezi orvosainkat országszerte.
Az EPUAP 2002-es budapesti kongresszusa bíztatást és lendületet adott munkánknak, és amikor
Hok Máriát soraiba állította, végképp befogadást találtunk ebben az európai közösségben is.
Fentiek csak rövid sommázása annak a sok munkának, aggódó gondoskodásnak, vezetőségi ülések
tucatjainak, telefonok százainak, melyekkel mozgásban tartottuk és előre kívántuk vinni az MSKT-t. A
társelnökök csak a stafétabotot vették át a nagyhírű elődöktől és igyekeztek a kapott kinccsel sáfárkodni. Nagyszerű Vezetőség vett körül bennünket, lelkes tagok bátorítottak és világunkban természetesen
nélkülözhetetlen szponzorok karoltak fel, mint a Kötszergyártók Szövetsége, valamint a Mölnlycke és
Convatec cégek.
Az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat kincseit adjuk át a megválasztandó utódoknak sok
nagyszerű baráttal és segítővel egyetemben. Valamennyiüknek leghálásabb köszönetünket tolmácsoljuk az elmúlt 4 esztendőért, kívánva Társaságunk minden tagjának további erőt, lelkesedést, jó munkát, sikert és a tiszta lelkiismeret örömét az elkövetkezendő esztendőkre.
			

Logónk története
Régi olvasóinknak talán ismerősnek tűnik ezévi, jubileumi számunk címlapja. Ez csak részben igaz! A
színes képrészlet az 1999. évi számunk címlapján már megjelent teljes egészében, Balthasar van den Bossche
flamand festő 1707-ből datálódott képe, a címe: A sebész rendelője. A mostani kép annak centrális része. Talán az is feltűnő, hogy ezúttal két „logó” látható a kép mellett. Az alsó, a hagyományos, mely indulásunk óta
minden számunk címlapján látható. Aki egy kicsit figyelmesen megnézi, hirtelen ismerősnek kezd tűnni. Igen,
mi is később vettük észre, hogy a logó ennek a képnek egy képileg megfordított részletét tartalmazza. Története a következő: Baksa főorvos úrnak volt egy rézlenyomata a képről, de a fordított változatban. Jónak találta,
és odaadta az újság precíz nyomdászának, előállítójának, Radó István úrnak, aki megalkott a réznyomatból
a logó-tervezetet, mely akkor mindannyiunk tetszését elnyerte, hiszen frappáns, tartalmazza a Társaság lényeges adatait és tárgykörét egyaránt.
Igen, csak hibás, mint később rájöttünk! Ezért a történet érdekessége folytán úgy döntöttünk, megismertetjük Önökkel történetét, megkértük Radó urat, alkossa meg a jubileum alkalmából a valós képállásnak megfelelő logót, ami a kép mellett fent látható, és a Társaság 10 éves jubileumára is emlékeztet az évszámokkal.
De, úgy döntöttünk, hogy ez egy egyszeri alkalom, és a következő szám címlapján már természetesen ismét a hagyományos logó lesz látható. Reméljük érdekesnek találták a hibás, ám megszokott, elfogadott logó történetét.
									
(a szerk.)
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Tízéves a Magyar Sebkezelő Társaság
Prof. Dr. Faller József
A Társaság alapításának ötlete az örökké újat kereső, fáradhatatlan Baksa József gyermeksebész
főorvos agyából pattant ki. Mintha tegnap lett volna, úgy emlékezem a beszélgetésre Baksa Jóska szobájában, melynek során szenvedélyesen ecsetelte, hogy milyen nagy szükség van egy interdiszciplináris társaságra, amely a különböző eredetű, különböző szakterületeken jelentkező, nehezen vagy rosszul
gyógyuló sebek kezelésével, sokrétű problémáinak megoldásával foglalkozik. A kérdéskör számos szakterületet érint, így a megszervezendő társaságnak ezen szakterületek jeles, elkötelezett képviselőit kellene összefognia. Az elképzelést hamarosan tett követte, Baksa Főorvos Úr nagy energiával látott neki
a szervezésnek, az ötlet megvalósításához megnyerte többek között Horváth Attila bőrgyógyász professzort, Acsády György érsebész professzort, Kásler Miklós professzort az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját, Arnold Csaba családorvos professzort és még számos magasan kvalifikált szaktekintélyt a diabetológia, a bőrgyógyászat, sebészet és plasztikai sebészet területéről. Ennek eredményeként
1997. szeptember 26-án 17 alapító taggal létrejött a Magyar Sebkezelő Társaság, Baksa József ügyvezető elnökségével, Horváth Attila és Faller József társelnökségével.
A Társaság megalakulását követően pontosan 1 évvel Baksa Főorvos Úr megrendezte a Társaság
1. Konferenciáját, melyet a következő év októberében a II. Kongresszus követett. Azóta hagyományosan
minden év októberében kerül sor kongresszusunkra a budapesti Grand Hotel Hungáriában.
Rendezvényeink igen gyorsan népszerűek lettek nemcsak a sebész, bőrgyógyász, családorvos kollégák körében, hanem a munkájukban résztvevő, tevékenységüket segítő szakdolgozók között is. A Társaság tevékenységét és kongresszusaink sikerét nagymértékben segítették a gyógyászati segédeszközöket, kötszereket gyártó és forgalmazó cégek, továbbá a Kötszergyártók Szövetsége.
Kongresszusainkon kiemelten foglalkoztunk a decubitusok. a lábszárfekélyek és a krónikus sebek
kezelésével. Egy-egy kongresszus külön figyelmet szentelt a diabéteszes-láb, a lézer kezelés, a mesterséges táplálás kérdésének.
Nagy veszteséget jelentett a Társaság számára Baksa József korai, 2001. augusztusában bekövetkezett halála. Helyét és feladatkörét Sugár István, a Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikájának
docense vette át. A Társaság igen nagy szerencséjére a vezetés jó kezekbe került, Sugár Docens Úr Baksa
főorvos emlékéhez méltó lelkesedéssel és aktivitással igen sikeresen végzi a Társaság irányítását.
2003-ban a Magyar Sebkezelő Társaság felvételt nyert a MOTESZ tagtársaságai közé. 2004-ben már
MOTESZ-interdiszciplináris fórumot szervezett „A lábszárfekély etiológiája és korszerű kezelése” címmel, melynek moderátora Hunyadi János bőrgyógyász professzor, a Társaság jelenlegi társelnöke volt.
2005-ben a Társaság felvételt nyert az Európai Sebkezelő Társaságba (EWMA), melynek elnöke - elismerve ezzel az MSKT tevékenységét - részt vesz és előad a jubileumi kongresszuson.
Röviden meg kell emlékezni a „Sebkezelés és Sebgyógyulás” című folyóiratról. A lapot még Baksa
József Főorvos Úr indította útjára 1998-ban. Az első négy évben egyszer jelent meg, 2002 óta, szponzoraink támogatásának is köszönhetően évente 2 lapszám jelenik meg. Itt külön köszönetet kell mondani
Mészáros Gábor Főorvos Úrnak, aki a kezdetektől fogva igen nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel látja el
a lap főszerkesztői tevékenységét. Külön ki kell emelni „Az égési sérülések kezelésének története” című
négyrészes cikksorozatát. A lap színvonalát nagymértékben növelte a Sugár István Docens Úr által indított az „Orvostudomány és művészet” című sorozat.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Magyar Sebkezelő Társaság 10 sikeres évet tudhat maga
mögött. A Társaság minden tagja és a magam nevében kívánok a Társaságnak az eddigihez hasonló
eredményes és sikeres évtizedeket.
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A Sebinko Szövetség köszönti
a jubiláló Magyar Sebkezelő Társaságot!
Balatoni Ernőné
a sebinko-szövetség elnöke

A 11 éves SEBINKO Szövetség köszönti a jubileumi évébe érkezett MSKT-t! Érzelmek nélkül nem
tudok írni a közös munkáról, mert hallatlan elkötelezettség szükséges a szakmaiság mellett, hogy az
alapbetegségekhez társult krónikus, nehezen gyógyuló sebű betegeket el lehessen látni. Ez a típusú ellátás holisztikus szemléletet feltételez, eredményeket is így tudunk elérni. Jó testvéri kapcsolatnak ítélem
az együttműködésünket. Az egészségügyi rendszer buktatóit, nehézségeit együtt szenvedjük.
Kezdetben az ilyen típusú betegek ellátását inkább gáncsolták, mint segítették; illetve nagyfokú elutasítás érte az ügyet. Nem csak kimondottan a beteget, hanem az ügyet - olyan formában, hogy a krónikus sebek komplex ellátása nem volt prioritás, a decubitust helytelenül csak az ápolási hibák kategóriájába sorolták. Nem törődtek a rizikótényezőkkel, technológiai és eszköz hiányosságokkal.
Az országban folyó műhelymunkák párhuzamosan folytak orvosi, illetve szakápolói, gondozói vonalon. A testvéri kapcsolat jelzőt azért választottam, mert ott az önzetlenség és a bizalom alapvető, feltétlenül megvan. A két szervezet nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy megtanultuk egymás
tapasztalatát átvenni, adaptálni. Szerénytelenség nélkül úgy gondolom, hogy a többségében orvosokból álló MSKT a krónikus betegségben szenvedő, nehezen gyógyuló sebű betegek tekintetében nem ért
volna el annyi eredményt, ha a többségében asszisztenst, nővért, otthoni szakápolót, gyógytornászt, dietetikust és eü. szervezőket tömörítő SEBINKO Szövetséggel e tekintetben nem dolgozik együtt. És ez
fordítva is igaz, mi sem mutathatnánk fel eredményeket az orvosi szövetség nélkül.
A beteg általános állapota és sebének, sebkörnyékének észlelése, a fájdalom enyhítése szakdolgozói
feladat. A modern eljárások bevezetése, szabályos alkalmazása tekintetében a SEBINKO 10 év alatt folyamatosan dokumentált, publikált.
Az MSKT szakmai bíztatása, a modem sebkezelési elvek magyarországi elterjesztése nem jöhetett
volna létre az orvosok döntései nélkül. Így értünk el jelentős eredményeket közösen! Manapság ismét
komoly okunk van aggodalmaskodni az átláthatatlan egészségügyi reformok kapcsán, miszerint az elvek, jogszabályok, szakmai protokollok léteznek, de ezektől eltérő rendeletek, módosítások lépnek hatályba, nehezítik, vagy ellehetetlenítik a 21. századi sebellátást. Komoly visszafejlődést kellett túlélni a
betegekkel az elmúlt 8 hónapban. Az új gyógyászati segédeszköz befogadási rendelet bonyolult és költséges, és forráshiány miatt az innovatív termékek listára kerülése nem biztosított.
A döntés előkészítők hol időben, hol jóval a döntésük után kérnek ugyan tőlünk véleményt, de sokszor a folyamatosan leadott írásos anyagainkat figyelmen kívül hagyják. Az egészségügyi vezetés különböző pontjain - sajnos még nem mindenhol - értékelik azt az alapos munkát, amit a két szervezet
közösen tudott megvalósítani a multidiszciplinaritás elve alapján. Szervezeteink képviselik hazánkat
Európában és a világban (EWMA, EPUAP...).
Jó testvér mintájára félszavakból is értjük egymást, őszinte, alkotó kritikával élünk egymás iránt,
minden lényegi kérdést analizálunk és szintetizálunk, kerüljük a felesleges protokollt, jó munkamegosztásban dolgozunk.
Az elmúlt évek konszenzus konferenciáinak szakmai konszenzus anyagai ékes bizonyítékai a gyümölcsöző kapcsolatnak.
Én kívánok magunknak további sok-sok sikeres évet békés együttműködésben!
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Dr. Baksa József főorvos (1934–2001) Társaságunk alapítója és ügyvezető elnöke haláláig. Alábbi, mai napig is teljesen aktuális közleménye
emlékeztessen mindannyiunkat a kiváló orvosra és a nagyszerű emberre. A közlemény eredetileg az Orvosi Hetilap 2000. évi 144. évfolyamában, a 47. számban jelent meg, a 2549–2554. oldalon. A másodközléshez az Orvosi Hetilap engedélyt adott. (Szerk.)

A SEBÉSZET AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Kötszerválasztás
Baksa József dr.
Fővárosi Önkormányzat, Szent János Kórház-Rendelőintézet, Budapest
Gyermeksebészeti osztály

Mottó: Nincs olyan kötszer, ami a sebek összes típusára alkalmazható, de az is ritka, hogy hatékony legyen egyfajta kötszer a sebgyógyulás minden fázisában.
A sikeres sebkezelés a megfelelő sebkezelő szertől és jól megválasztott sebkötöző anyagtól függ. Nincs olyan
kötszer, ami önmagában alkalmas lenne minden típusú seb kezelésére, és az is ritka, hogy a sebgyógyulás minden
fázisában alkalmas legyen ugyanazon seb kezelésében. A kötszertípusok és sebkezelő szerek megválasztása sok
tényezőtől függ s minden esetben a beteg, betegsége, a seb típusa alapján történik. A kötszert az előírásoknak
megfelelően kell alkalmazni. A kötszerválasztás alapja és fő célja az, hogy gyors és optimális sebgyógyulást ered
ményezzen kozmetikailag is, fájdalmat csökkentsen, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen,
abszorbeálja a sebváladékot, dezodoráljon, kevéssé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. A szerző röviden
ismerteti a sebgyógyulás folyamatát, a sebek jellemzőit, mint például a seb típusait, a sebfelszínt, a seb jellegzetes
ségeit és a bakteriális profilt. Tárgyalja a sebkezelő kötszerek csoportosítását és azok jellemzését.

Kulcsszavak: seb, sebgyógyulás, kötszer
Wound dressing selection. The successful wound treatment depends on the adequate local agents and the well
selected dressing. There is not single universal dressing that suitable for the management of all types of wounds
and a few are suitable for single wound in the all stages of wound healing. The base and the main goal of dressing
selection to produce rapid and optimal wound healing, cosmetically acceptable too, to reduce pain, to prevent
and control the bacterial state of wound, to decrease the quantity of wound secretion, to cause minimal distress
to the patient, and to improve the quality of patient’s life. Author gives a summerizing of the wound healing, a
discussion about the wound related factors: e. g. wound, type, wound surface, wound characteristics and the
bacterial profile of wounds. He gives informations about the wound dressing collecting into groups and the clas
sification of the different dressings.

Key words: wound, wound healing, dressing
„A szerelem sebét ugyanaz gyógyítja meg, aki ejtette” - állította az I. században élt aforizmaköltő,
Publius Syrus (17). Lehetséges. Ilyen egyszerűnek látszik! Bár ez sem mindig így alakul.
A sebkezelés, a korszerű sebellátás sokkal összetettebb, sokkal nehezebbnek tűnik. Ismerni kell a
sebgyógyulás folyamatát, meg kell állapítani az elváltozás, a seb típusát, azaz a kórismét kell meghatá-
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rozni. Ismerni kell a sebkezelés általános és lokális gyógyszerelésének lehetőségeit, a különböző sebkezelő anyagokat, majd ezeket követheti a sebkezelő kötszer megválasztása s ez nagyon sok tényező figyelembevételével határozható meg (18) (1. táblázat).
1. táblázat:
A sebkezelés. Szükséges ismeretek
A sebgyógyulás folyamata
A seb típusa
A sebkezelés lehetőségei
A sebkezelő anyagok
A sebkezelő kötszer

Néhány szó a sebgyógyulásról
A sebgyógyulás összetett, dinamikusan változó, a különböző szubcellularis jelek-jelzések által szervezett biológiai, biokémiai folyamat.
A sebgyógyulás elsődleges, illetve másodlagos. Általában az akut sebek, elsődleges sebellátását követően, szövődménymentesen, elsődlegesen gyógyulnak. Az elsődleges sebgyógyulásban a „végtermék”,
a sebgyógyulás végeredménye okozhat gondot, a heg minősége miatt (fiziológiás és patológiás heg).
A bőrsebek gyógyulásakor a hám-újraképződési regeneráció, míg a derma újraképződése reparáció, azaz pótszövet-hegképződés. A másodlagos sebgyógyulás és az elsődleges sebgyógyulás között csak
mennyiségi különbség van. A sebgyógyulás alulról felfelé történik, kialakul a sarjszövet, a sebet a myofibroblastok szűkítik, összehúzzák, mialatt a seb széle felől hámújraképződés jön létre. A gyógyult seb
végeredménye itt is a hegszövet. A sebgyógyulás lehet fiziológiás és patológiás. A sebgyógyulás folyamatát - didaktikailag - a legtöbb szerző négy fázisban határozza meg: 1. haemostasis (véralvadék-képző
dés) a sérülést követően; 2. exsudatív vagy inflammatiós fázis (1-3 nap); 3. granulációs vagy proliferatív
szakasz (3 nap - 3 hét); 4. reparációs vagy remodellációs szakasz (3 hét - 1 év).
A sebgyógyulás, fiziológiás esetben sajátos fázisokon halad előre, miközben különböző sejttípusok, mediátorok és proteinjelző-molekulák szabadulnak fel, hogy katalizálják és koordinálják a folyamatokat.
A sérüléssel egy időben thrombocyta-összetevők szabadulnak fel, citokinek választódnak ki. EGF
(Epidermal Growth Factor), TGF alfa- és béta (Transforming GF) és PDGF (Platelet Derived GF; thrombocyta eredetű növekedési faktor). Mindezek kemotaktikusak, azaz vegyi vonzással rendelkeznek, mi
togének, hatnak a sejtosztódásra és különböző sejtekre gyakorolnak hatást, hogy elősegítsék azok migrációját és stimulálják a kollagén lerakódását. Amint az endothelium aktiválódik, inflammatiós sejtek:
leukocyták, makrofágok és lymphocyták árasztják el a sebet, megkezdődik az elhalt szövetek és a bakté
riumok felszámolása. A sérüléssel egy időben vasoconstrictio, thrombocytaaggregáció és fibrinlerakódás jön létre. Az inflammatiós sejtek további citokineket szabadítanak fel: a leukocytákból interleukinek (IL) a lymphocytákból limfokinek, monokinek, interferonok választódnak el.
A kezdeti időszakban a sérülés helyén gyulladást serkentő mediátorok szabadulnak fel: TNF (Tumornecrosis Factor) IL-1 és IL-6, az infekció leküzdésére, a károsodott szövetek eltakarítására, a sebgyógyulás
előmozdítására. Ugyanekkor gyulladásellenes anyagok is keletkeznek az infekció megfékezésére és a homeostasis helyreállítására. Ezek az IL-4, az IL-10, az IL-13, a szolúbilis TNF-receptorok, az IL-1-receptorantagonista és a TGF-béta. (Utóbbi pleiotropicus, azaz egyetlen génmutáció hatására, egymástól független jelleg megváltoztatására képes.)
Ahogy az akut gyulladás folyamata előrehalad és 12-24 órán belül a vasoconstrictiót vasodilatatio
váltja fel, megnő a kapillárisok permeabilitása, aminek következtében polimorfonukleáris leukocyták lépnek be a sebszélekre. A neutrofilekkel folyamatosan újraképződnek a makrofágok és a lymphocyták által.
A makrofágok is választhatnak el PDGF-t és TGF-bétát.
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A sebgyógyulásban a vér, az érfal és a sérült szövetek sejtjei is részt vesznek Szerepük fontos a mátrixmolekulák, receptorok és különböző enzimek működésében, hatásfokozás és -gátlás céljából.
A sérülést követő, második naptól fiatal kötőszöveti sejtek, fibroblastok vándorolnak és osztódnak a
sebben, érbimbók nőnek be, megkezdődik az új keringés kialakulása. A sebszélek felől hámsejtek vándorolnak a felszínre, miközben proliferálnak és megindul a hámosodás is.
A kötőszöveti sejtek, fibroblastok termelik a kötőszöveti rostokat és a laza, kocsonyás alapállományt, a mátrixot, a sarjszövetet.
A citokinek, a növekedési faktorok közvetlenül vagy egyéb citokinek kölcsönös egymásra hatásán
át szabályozzák az inflammatiós választ. A keratinocyták és a fibroblastok által termelt GM-CSF (Granulocyte Macrophag-Colony Stimulating Factor) stimulálja a monocyták proliferációját. A monocytákból fibroblastok képződnek.
A makrofágok választják el más növekedési faktorokkal együtt a TGF-bétát is, ami befolyással van
az egész gyógyulási folyamatra, az inflammatiós választól a mátrix-akkumulációig. Gátlólag hat a kollagenázra és kemotaktikusan hat a monocytákra és a fibroblastokra, blokkolja a plazminogén-inhibitort.
A fibroblastok révén stimulálja a fibrogenezist. A fibroblast mint rostképző, inaktív formában, mint fbrocyta van jelen és a sebgyógyulásban válik rostképzővé.
Az újraképződő derma állapotát a kollagénben gazdag extracelluláris mátrix (ECM) határozza meg
alapvetően. A kollagént rigid és kemény kötőszöveti proteinek családja képezi. A 13-féle kollagénmolekula sajátságos proteinláncból áll. A kollagéneket struktúrájuk, összetevőik és funkciójuk alapján osz
tályozzák. Az alapegység a tropokollagén molekula. Ezt fibroblastok termelik prokollagén formájában.
A derma alapvető kollagénjei, kötőszöveti proteinjei az I. és III. típusú kollagén. A kollagenáz a hám és
mesenchymasejtekből, a keratinocytákból, fibroblastokból, makrofágokból és más sejtekből enzimként
választódik ki. Bizonyos faktorok, a metalloproteázok családjának tagjai szükségesek az enzim aktiválódásához, vagy működésének gátlásához. A kollagénrostok elbontásának a sebgyógyulásban, a szövetújraképződési, reparációs folyamatokban van jelentősége. A fibroblastok és simaizomsejtek termelik az
elasztikus rostok komponenseit is. Az alapegység a tropoelasztin.
A kollagénrostok közötti kötőszöveti alapállomány glikoproteineket: nektint, fibronektint, laminint, glükózaminoglikánokat (GAG) és proteoglikánokat (PG) tartalmaz. A GAG-ok, a hialuronsav kivételével, fehérjéhez kötve, mint proteoglikánok vannak jelen a szövetekben.
A postnatalis sebgyógyulás sajátsága a sebkontrakció folyamata, melyet a myofibroblastok okoznak. Ezek a speciális fibroblastok aktint és egy kontraktilis proteint tartalmaznak. A mátrix lassan alakul át, ez hónapokat, éveket is igénybe vehet.
Normálisan egyensúly van, a kollagénszintézis és -lebontás zavarának a következménye a kóros hegképződés. A sebgyógyulás irodalma óriási, néhány ezekből: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16.
A gyógyult seb vékony hámszövetből és különböző minőségű hegszövetből áll. A seb lehet akut,
krónikus és speciális (utóbbi meghatározás nem általános). Típusa szerint az akut sebeket traumás, sebészeti vagy műtéti és égési sebek csoportjába sorolják.
Minden olyan sebet, ami 4 héten belül - a sebkezelés során - nem javul, vagy 8 héten belül nem gyógyul, krónikus sebként kell meghatározni. Ilyenek a decubitusok, a különböző eredetű (vénás, artériás, diabeteses stb.) ulcusok és bőr-lágyrészdefektusok.
Anatómiailag a seb lehet felületes (csak hámhiány, részleges bőrhiány) és mély (a bőr teljes vastagságára kiterjedő) és bőr alatti szöveteket is érintő és üreges.
A seb jellegzetessége szerint lehet száraz, nedves és váladékozó. A váladékozás erőteljes, nagyfokú,
ha naponta többször, közepes, ha naponként, illetve mérsékelt, ha 2-4 naponként kell kötést váltani. Lehet
odorosus, fájdalmas, érzékeny, sérülékeny, illetve elhelyezkedési nehézséggel járó. A seb lehet egyszeres,
többszörös, kis kiterjedésű, nagy kiterjedésű stb. A seb bakteriális profilja alapján lehet steril, kolonizált,
inficiált és inficiált-keresztinfekcióra potenciális veszélyt jelentő. A sebfelület elváltozása szerint nekrotikus (fekete), lepedékes, pörkkel fedett (sárga), sarjadzó (vörös). A sarjfelület lehet fiziológiás, túlburjánzó
vagy sorvadt. Továbbá a sebfelület lehet hámosodó (rózsaszínű) is.
A kötszerválasztás célja, alapelve az indikációnak megfelelő optimális hatás elérése, azaz gyors és
kozmetikailag megfelelő gyógyulás megteremtése. A kezelés során, el kell érni a beteg fájdalmának csökkentését, a seb fertőződésének elkerülését, kivédését, ha a seb inficiált, akkor annak megfelelően a seb ke-
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zelését, az „odor” felszámolását, a sebváladék csökkentését. A kezeléssel el kell kerülni a beteg díszkomfort érzését és lehetőleg az életvitelének megfelelő kötszert kell választani (2, 5, 18, 19).

A kötszerválasztás szempontjai
Mindenkor figyelembe kell verni a beteg életkorát, alapbetegségét, annak szövődményeit, a beteg
általános állapotát és a sebgyógyulást hátráltató tényezőket, melyek igen fontos szerepet játszanak.
A sebgyógyulás késleltető tényezőket (Ryan T. J. összeállítása nyomán: 14, 15) a 2. táblázat foglalja össze.
Szociális tényezők
Az általános higiénés alapkövetelményeknek nem megfelelő épületek, lakások. A beteg elérésének,
hozzáférhetőségének nehézségei a legkülönbözőbb okokból. Közlekedési problémák, a beteg vagy az
egészségügyi személyzet szállítása, szállíttatása. Szociális tényezőként szerepel a gyógykezelés anyagi
fedezete, támogatottsága, a beteg egyet-, vagy egyet nem értése a kezelést illetően, de meg kell említeni
az egészségügyi dolgozó szakismeretének szerepét is.
Általános tényezők
A beteg életkora és neme, tápláltsági állapota, esetleges malignitás, anaemia, infekció jelenléte. A
beteg gyógyszeres kezelése, szteroidkezelésben részesült-e, vitamin és nyomelem hiánya van-e, esetlegesen malignitás miatt kemoterápiában részesült-e, fennáll-e diabetes, icterus, uraemia, hypothermia
stb.? Obesitas vagy súlyos testi leromlás, esetleg genetikai defektus áll-e fenn?
Helyi tényezők
Igen fontos a sebfelület külleme, megfelelő-e a vérellátása, van-e haematoma a sebben, a seb mellett,
nincs-e idegentest a sebben, infekciós tünetek vannak-e, milyen testtájakon helyezkedik el a seb, ismétlődő traumák érték-e a sebet, malignitásban radioterápiát kap-e a beteg (radiodermatitis).
Akut seb ellátásában szerepet játszik a sebész tapasztalata, a sebészeti beavatkozás jellege, a varróanyag minősége, a sebfeszülés nagysága.
2. táblázat:
sebgyógyulást késleltető tényezők
A) Szociális (különböző társadalmakra jellemző)
B) Általános (a betegre jellemzően)
C) Lokális (a testfelületre jellemző)
A

(Ryan T. J. összeállítása nyomán)

Sebkezelés
A sebek kezelése sebkezelő szerekkel és kötszerekkel történik a beteg, a betegsége, valamint a seb
mindenkori típusának, a sebgyógyulás fázisának megfelelően. Mindig pontosan meg kell választani a
sebkezelő szert is. A sebkezelés alapja az aszeptikus és atraumatikus technika alkalmazása. A sebkezelő
szerek sokfélék (hámosítók, dezinficiensek, antibiotikum-tartalmúak, enzimatikusak stb.). Az akut seb
ellátásával nem foglalkozunk, a krónikus sebek kezelésének menetét a 3. táblázat mutatja.

A

3. táblázat:
krónikus sebek kezelésének menete

sebfeltisztítás, nedvesség megőrzése
fiziológiás körülmények
kontamináció, infekció elleni védelem fájdalom megszüntetése
jóllét
mozgás biztosítása
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A sebfeltisztítás konzervatív és műtéti kezeléssel történhet. Száraz, elhalt szöveteket rehidrálással
előkészíthetjük enzimatikus és/vagy autolitikus sebfeltisztításra, vagy műtéti necrectomiához. A fiziológiás sebgyógyulás körülményeinek megteremtésével a sebgyógyulás felgyorsulása várható. Nedves
sebgyógyulási körülmények érhetők el az occlusiv és semiocclusiv kötésekkel. A nedves sebgyógyulás
előnyeit a 4. táblázatban foglaljuk össze.
1962-ben Winter (21) közleményében - vizsgálatai alapján - megállapította, hogy a zárt kötés alatt
a sebek hámosodása, gyógyulása gyorsabb. Azóta a laboratóriumi és klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy a baktériumok kolonizációja, a baktériumok elszaporodása a zárt kötés alatt nem gátolja,
nem rontja a sebgyógyulás mechanizmusát, sőt az infekciós arány rendszerint kisebb, mint a nem occlusiv kötések esetében (2,6, illetve 7,6%) (5). Az occlusiv kötszerek közül a hidrokolloidok esetében a
legalacsonyabb az infekciós ráta (1,3%) (5). Az is bizonyítást nyert, hogy az occlusiós kötszer alatti alacsony oxigéntenzió nem hátráltatja a sebgyógyulást. Az alacsony oxigéntenzió mellett észlelt alacsony
pH-érték gátlólag hat a baktériumok szaporodására, ugyanakkor elősegíti az angiogenezist és támogatja a fibroblastok működését (20). Az occlusiv-semiocclusiv kötszerek alkalmazásának előnyeit foglalja egybe az 5. táblázat.
A fiziológiás sebgyógyulási körülmények megteremtése mellett a hagyományos gézzel szemben védelmet jelentenek az occlusiv kötszerek a kontamináció és felületfertőzés ellen. Mivel nem tapadnak a sebbe, a kötésváltás fájdalommentesen végezhető. Főleg a hidrokolloidok és hidrogélek használata könnyíti
meg a beteg mozgását, ami mindenképpen szerepet játszik a krónikus seb elviselésének alakulásában.

A

4. táblázat:
nedves sebgyógyulás előnyei

védelmet jelent a kiszáradás ellen
a biológiai anyagok (G-faktorok, citokinek, enzimek stb.) elválasztása és hatása fokozódik
fokozódik az enzimatikus proteolízis
fokozódik az angiogenezis pH-érték lecsökken
csökken a bakteriális proliferáció
megnő a fagocita- és lizoszomális funkció és a neutrofil inflammációs válasz
fokozódik a fibroblasztok és endothelialis sejtek proliferációja
megnő a keratinocyták migrációja és proliferációja
5. táblázat:
Ocdusiv-semiocclusiv kötszerek előnyei

nedves sebgyógyulási körülményeket teremtenek
csökkentik a beteg fájdalmát
a sebkezelési idő, a kötszercserék száma csökkenthető
a kötszerek abszorbeálják az exsudatumot, helyreállítják a bőr barrier funkcióját
csökken a seb sérülésének lehetősége a kötésváltáskor
a hidrokolloidok, a hidrogélek elősegítik a seb rehidrálását
nem tapadnak a sebbe (a legtöbb kötszer)
esetenként a helyileg alkalmazott sebkezelő szer hatását fokozzák
bizonyos bőrbetegségekben is alkalmazhatók
néhány kötszer a lokális sebkezelő gyógyszerekkel együtt is alkalmazható

Kötszercsaládok
Fóliák, filmkötszerek
Polietilén, poliuretán, vagy poliamid alapanyagú sebfedő, transzparens kötszerek. Anyaguk egyszerű fólia, vagy adhéziós hátlappal ellátott poliuretán vagy poliészter. A gázokra és vízpárára áteresztők, de a sebváladékra impermeabilisek.
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Alkalmazásuk: bőrpótló műtétekben az „adóhely” fedésére; felületes égési seb, hámsérülés, hámlasztás utáni sebfedés, decubitus I. stádiumának kezelésére; hámosodó sebek befedésére; kanul rögzítésére; gél, alginát-kötszerek kiegészítőiként (például OpSite, Opraflex).
Polimer kötszerek
A poliuretán akrilamid kötésben van. Az ilyen kötszerek nedvfelszívók, sebváladékra és vízre permeábilisek. Úgynevezett „normál” (például Alldress, Ailevyn) és „speciális” kivitelben forgalmazzák
(például Tielle, Cutinova hydro). Alkalmazásuk: a filmekéhez hasonló.
Habszivacsok, habkötszerek
Kétlemezű, félig áteresztő kötések. Poliuretán habháló képezi a belső réteget, szemipermeábilis poliuretán, poliészter vagy szilikonmembrán van kívül, vagy Gore-tex veszi körül a polioxietilénglikol habot. Hidrofil vagy hidrofób kötések. Nem occlusivak, nem tapadnak a sebre és felszívják az exsudatumokat. Alkalmazásuk: krónikus sebek, ulcusok; égési sebek (felületes és mély); dermabrasio kezelése.
Hidrokolloidok
Általában összetett anyagok, abszorbeáló hatásuk van. Anyaguk a pektin és a gelatin, poliszacharidok. Rendszerint két rétegből állnak, az egyik réteg poliuretán, ami nem permeábilis folyadék és baktérium számára, de áteresztő a víz (vaporizáció) számára. A másik réteg a hidrokolloidok rétege (a belső legtöbbször karboximetil-cellulóz). A csoportból a Granuflex fibrinolitikus hatással is bír! Elősegítik
a hámosodást. Egyes megfigyelések szerint a hidrokolloidok alkaimazása után csökkent hegképződés
tapasztalható. E kötszercsalád sokrétű: különböző rétegvastagsággal, tubusban, átlátszó lappal, nedvszívó szigettel, hidrofibrilláris lappal és szalaggal kerül forgalomba (például Comfeel, Tegasorb, Granu
flex, Combi Derm, Aquacell). Az Aquacell speciális abszorbens kötszer, melyben hidrofibrilláris szálak
többszörös mennyiségű váladékot képesek felszívni.
Alkalmazásuk: decubitus megelőzése; hám- és bőrhiány, „adóhely” fedése; krónikus sebek, ulcusok,
decubitus (I–IV. stádium); égési sebek (felületes és mély); bizonyos bőrbetegségek (például psoriasis, epidermolysis bullosa) kezelése. A hidrokolloidok nedves sebgyógyulási körülményeket teremtenek.
6. táblázat:
Kötszerek csoportosítása
Fóliák, filmkötszerek Polimer kötszerek Habszivacsok, habkötszerek Hidrokolloidok Hidrogélek
Alginátok Szigetkötszerek Nedvszívó sebpárnák Impregnált gézlapok Mull-lapok, mullpólyák Rugalmas, csőháló
kötszerek Sebegyesítők (strips) Ragtapaszok és kötésrögzítők Vatták
Biológiai kötések

Hidrogélek
Általában 80-90%-ban vizet tartalmaznak polimer kötésben, az ElastoGel kivételével, ami 65%-ban
glicerint tartalmaz (1). E kötszerek szemitranszparensek, nem tapadnak a sebre, semiocclusivak. Nagyobb mennyiségű folyadékot képesek abszorbeálni, exsudativ sebekre alkalmazhatók. Posztoperatív
fájdalmas sebek kezelésére előnyösek. A kiszerelés lap- és folyékony gél (például Opragel, Nu-Gel).
Alkalmazásuk: decubitus megelőzése; váladékozó sebek (akut. és krónikus) abrasiótól az ulcusig;
bőr-, szövethiány átmeneti fedése; égési sebek (felületes és mély) kezelése; kóros hegkezelés (ElastoGel); „adóhelyfedés”.
Alginátok
Az algakötszer algarostból áll, ami az algasav poliszacharid nátriumsója. A sebváladék Na-sója kicserélődik az alginát kálciumjával, miközben Na-alginát, szolúbilis gél képződik. A gél nem tapad a sebbe. Vérzéscsillapító hatása is van! Nagy abszorpciós képességűek, ideális nedves sebgyógyulási körülményeket teremtenek. Lapok, szalagok formájában és „speciális” kiszerelésben kerülnek forgalmazásra
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(például Sorbalgon, Kaltostat, Carboflex). Alkalmazásuk: vérzékeny sebfelületek (például sarjszövet);
bőrhiányok; ulcusok, decubitus (üregek!); égési sebek fedése, kezelése.
Szigetkötszerek
Méretre vágottak (cm x cm) vagy tekercsek (m x m). A
belső sebpárna körül adhezív ragasztóréteg van. Általában steril a kiszerelés. Forgalmazási formáik:
méretre vágott film, „vlies”, valamint „sontara” (OpSite, PostOp, Centerplast-G, Mepore, Hansapor) és
tekercsek ,vlies” (például Saniplast), illetve ,Sontara” (például Prestopor) formában. A vlies (flisz) cellulóz-papírszerű alapanyag (például Micropore ragtapasz). A sontara a DuPont cég által kifejlesztett anyag,
nem szőttes termék (például Mefix, Medipore). Alkalmazásuk: sebfedésre (sebellátás, műtét).
Nedvszívó sebpárnák
Általában összetett, kombinált, több anyagból készült kötszerek. Forgalmaznak lapokat (például
Melolin) és több réteget (például Mesoft). Alkalmazásuk: bőrvédelemre; sebváladék felszívására.
Impregnált gézlapok
Különböző alapanyagú (mull, viszkóza, poliamid) hálós szerkezetű lapok, amelyek vazelinnal, antiszeptikus anyagokkal (például klórhexidin, jód, alumínium, aktív szén) vannak bevonva. Alkalmazásuk:
Sebek fedése (nem ragadnak a sebbe); ulcus, decubitus, posztoperatív sebek, bőrojtványok stb. fedése.
Hatásuk infekcióvédelmet nyújt, hámosodást elősegítő (például Jelonet, Alutex, Actisorb). Speciális szagmegkötő kötszer a Carboflex, amely különálló aktív szénréteget tartalmaz. A sebbel érintkező
réteg hidrofibrilláris és kálcium-alginát-tartalmú.
Mull-lapok, mullpólyák
A mull alapanyaga pamut, illetve viszkóza vagy valamilyen műanyag. Laza szövésű, nedvszívó, különböző rétegezettségű kötszerek. A legkiterjedtebben kerülnek alkalmazásra ambulanciákon, műtőkben (törlők, fedőkötszerek stb.). A mull-lapok és mullpólyák steril és nem steril kiszerelésűek.
Rugalmas csőhálókötszerek
Műszálból készített csőhálókötszerek, melyek megkönnyítik a sebfedő kötések rögzítését. Használatuk egyszerű, könnyű és gyors. Számozott, különböző mérettel készülnek (például Ramofix).
Sebegyesítők (strips)
Steril kiszerelésben, különböző mérettel (szélességhosszúság), elasztikus változattal, filmkötszerrel is kombináltan vannak forgalomban (például Leukostrip, Steristrip, Tegastrip). Kiegészítő sebzárásra, sebegyesítésre, feszülésmentesítésre alkalmazhatóak.
Ragtapaszok és kötésrögzítők
Cinkoxidos, „vlies”, selyem, elasztikus, „sontara”, occlusiv, transzparens és habformátumban kerülnek forgalmazásra (például Leukoplast, Centerplast-V, Leukosilk, Conform, Curafix, Wet-Pruf, Albufilm).
Vatták
A vattát sebek kötözésére először a magyar születésű, párizsi orvos, Gruby Dávid ajánlotta 1859ben. Formái: gyapotvatta és papírvatta.
Biológiai kötések
Humán és állati (például krioprezervált disznóbőr) eredetű bőr, illetve annak részei képezik a biológiai kötések többségét, önmagukban és különböző anyagokkal kiegészítetten.
Legkorszerűbbek a speciális eljárásokkal létrehozott élő sejtek (keratinocyta-szuszpenzió), szövetek (például keratinocyta-hámlemez), dermalemez (például Alloderm) és a bioszintetikus eljárással
előállított humánekvivalens bőrkészítmények (Integra, Apligraf). Ezek az anyagok az emberi bőr át-
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meneti vagy végleges pótlásaként kerülnek felhasználásra, mélyre terjedő ulcus cruris és mély égések
válogatott eseteiben (8).
A kötszerek csoportosítása nagyon nehéz, mert több olyan kötszer van, amit több csoportba is be
lehet sorolni. A csoportosítás azonban a mindennapi gyakorlat számára megkönnyítheti a kötszerek
adekvát felhasználását (6., 7. táblázat).
7. táblázat:
Biológiai kötések
Humán bőr: autológ (hámlemez, részvastag, teljes vastag bőr) allogén (élő donor, kadáver bőr, amnionmembrán)
Xenogén bőr: disznóbőr (teljes vastag, részvastag bőr, irhalemez)
Bőrpótszerek: szintetikus bilaminátok (membránok, gélek, habok, spray-termékek)
kollagén-alapanyagú kompozitumok kollagén-alapanyagú dermaanalógok természetes szövetek (deepitelizált
allograftok) dermalemezek (humán, allogén) kriokonzervált humán és allogén kadáverbőr
Bioszintetikus anyagok: (tenyésztett szövetek) keratinocyta-szuszpenzió és lemez (autológ, allogén) fibroblasttartalmú dermaanalógok bőrpótló kompozitum, allograft keratinocyta bőrkompozitum, autológ, fibroblastGAG-keratinocyta arteficiális bőr

A kötszerkínálat sokrétűségének alapvetően az az oka, hogy a világon milliókra tehető a sokféle típusú és nehezen vagy egyáltalán nem gyógyuló sebektől, fekélyektől szenvedők száma. A lábszárfekély
népbetegség-jellege is indokolja, hogy szinte folyamatosan újabb és korszerűbb sebkezelési technikákat
és kötszereket dolgozzanak ki világszerte. A sebkezelő anyagokat, kötszereket előállító és -forgalmazó
cégek száma nőtt az elmúlt évtizedben. Egy 1995-ben ismertetett terméklistán 34 gyártó cég szerepelt
gélek és hidrogélek előállítójaként (19).
Az 1994-ben Oxfordban rendezett sebkezelési kongresszuson Ryan záróbeszédében megállapította: „A sebgyógyulás az egészségügy legkomplikáltabb része marad, a sokféle sebkezelő anyag, a felhalmozott tudás és szakértelem ellenére is!” (15)

IRODALOM:
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Management (Poster) Reno, 1996. szept. 9-11. 2. Baksa J.: Sebkezelő szerek, kötszerek. Kötszer Piac: Oldás- és Kötés, 1997.3-9. old. 3. Baksa J: Betekintés a sebgyógyulásba. Hegmegelőzés-Hegkezelés Konferencia. MSKT kiadásban, Budapest, 1997.
nov. 7. 4. Bleacher, J. C, is mtsai: Fetal tissue repair and wound healing. Dermatologic Clinics. 1993, 11, 677-683.
5. Bolton, L. L., Johnson, C. L., Rijswijk, L. V.: Occlusive dressings: Therapeutic agents and effects on drug delivery.
Dermatol. Clin., 1992, 9, 573-583. 6. Cass, D. L. és mtsai: Myofibroblast persistence in fetal sheep wounds is associated with scar formation. J. Ped. Surg.,
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London, 1996 és Rev. 1997, 8, 2. 14. Ryan, T. J.: Wound healing in the developing world. Dermatol.Clin., 1993, 11, 791-800. -
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M. Kis József festőművész kiállításának megnyitóján

A Magyar Televízió stúdiójában riportalanyként
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EWMA-2007 Glasgow
Prof. Dr. Hunyadi János
DEOEC Sejtterápia Klinikai Központ

Az Európai Sebkezelő Társaság (European Wound Management Association; EWMA) 17. kongresszusa 2007. május 24-én, Glasgowban került megrendezésre. A gazdag tudományos
program számos gyakorlati kérdést tárgyalt. Ezen túlmenően
egynapos kurzusok tették hasznossá a rendezvényt.
A háromnapos kongresszus során a kongresszus résztvevői
számos előadást hallhattak, melyek a krónikus sebek diagnosztikai, terápiás kérdéseit, a megelőzés lehetőségeit, a betegelégedettség kérdéseit, a gazdaságossági körülményeket tárgyalták.
A kongresszus fontos további témái voltak az új kezelési lehetőségek és kezelési stratégiák, a negatív nyomás (TNP, VAC), az
oxigén terápiás alkalmazása, a bakteriális rezisztencia (MRSA),
a fájdalomkezelés, a krónikus lymphoedema, a kompressziós
kezelés, a feltisztításhoz és sebkezeléshez használt gyógyszerek és eljárások.
A „Bevezetés a sebkezelésbe” kurzuson a sebgyógyulás fiziológiáját, a gyakran előforduló krónikus sebek (lábszárfekély, nyomási ulcus) legfontosabb tulajdonságait, valamint a sebkezelés kérdéseit foglalták össze, főleg a tapasztalatokkal még nem rendelkező orvosok illetve nővérek számára.
A stabil ismeretekkel rendelkező orvosok és nővérek számára szervezett kurzuson a krónikus sebek komplex kezelése, a nyomási ulcus kezelése és megelőzése, a komplex ulcusok kezelése, a fájdalomkezelés, voltak a kiemelt témák. A decubitus NPUAP klasszifikációján kívül a nyomási ulcus megelőzésére, valamint a gyógyítására használt eszközökről hallhattunk előadást.
A családorvosok számára szervezett szekciót azon orvosok számára tartották, akik sok krónikus
sebbel rendelkező beteget kezelnek. A kurzuson bemutatták a sebek osztályozási kritériumait, tárgyalták a körzetorvos – flebológus/angiológus kapcsolat rendszerét, a fertőzött seb diagnosztikus és terápiás kérdéseit, a gyakran előforduló, szokatlan megjelenésű fekélyeket, valamint a diabeteszes láb problémáit, kezelési lehetőségeit.
A kongresszus résztvevői hasznos információkat szerezhettek, számos gyakorlati kérdés elsajátítására volt lehetőség. Az előadások összefoglalói a www.ewma.org/ewma2007 internet címen elérhetők.
Magyarországot orvosok és sebkezeléssel foglalkozó nővérek képviselték.
A következő EWMA kongresszus Liszabonban, 2008. május 14-16.-án kerül megrendezésre
(www.ewma.org/ewma2008).
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Beszámoló az EPUAP
(European Pressure Ulcer Advisory Panel)
X. jubileumi kongresszusáról
(2007. aug. 29–okt.1. Oxford, UK)
Salczerné Dr. Hok Mária
független tanácsadó, epuap-tag

10 év nem nagy idő egy szövetség életében, de nagyon sok munkát, sok vitát, sok szép közös élményt és komoly szakmai fejlődés lehetőségét hordozza magában. Ezt jelentette valamennyiünk számára az eltelt 10 esztendő.
2007-ben visszatért az 1997.évi első kongresszus színhelyére, Oxfordba az EPUAP éves kongresszusa. Az elsőn 1997-ben 32 előadás (ebből 9 felkért és 23 szabadon választott témájú előadás volt), 7 poszter, 60 résztvevő volt 13 európai országból és az USÁ-ból.
2007-ben, 10 évvel később 50 előadás (ebből 23 felkért előadó, a tagság javaslatára felkért neves
kutatók, tanárok, gyakorlati szakemberek), 35 poszter, 2 Satellite szimpózium volt, 450 résztvevővel, 23 országból, a világ valamennyi részéről.
Az oxfordi kongresszus kiemelt tudományos témáiban is visszatért a kezdetekhez:
az evidenciákra alapozott legújabb kutatási eredményeket bemutató előadásokkal, illetve a kutatási evidenciák saját klinikai gyakorlati alkalmazásával, az oktatás módszertani kérdéseivel, a betegek tájékoztatásával, oktatásával foglalkozott .
Kiemelt szakmai témái:
- a nyomó-nyíró-surlódó erők biomechanikája,
- a nyomáscsökkentés,
a bőrápolás,
- a tápláltsági állapot és a decubitus és gyógyulása közti összefüggések,
- a kontinencia és a decubitus összefüggései,
- a decubitus menedzselésének tudományos és gyakorlati kérdései holisztikus megközelítésben,
- a decubitus prevenció és kezelés reális költségei témákban.

-

Az oxfordi EPUAP kongresszus folytatta azt a tradíciót, hogy az NPUAP (US National Pressure
Ulcer Advisory Panel) és a Japán Decubitus Szövetség (The Japanese Society for Pressure Ulcer) bemutatta az elmúlt év kiemelkedő szövetségi eseményeit, eredményeit, változtatásait a decubitus prevencióban és kezelésben.
Számomra idén külön élmény volt a híres japán professzorok és a velük dolgozó nővérek közös előadásai, ki-ki a maga tudományát adja elő mindig, de egymást kiegészítve, egymás kompetenciáját kihangsúlyozva és tisztelve, a beteg állapotát, érzelmeit, körülményeit, a holizmus alapján mutatják be.
Ebben az évben a japánok decubitus menedzselési trendjeit bemutatva nagyon izgalmas volt és újszerű a nyomó-nyíró erők mechanizmusának konkrét mérése és kötelező használata a mindennapi gyakorlatban, a digitális sebfelmérés egységesítése, a kizárólagosan a felmérésen alapuló eszközkiválasztás
és használat szabályozása, motiválás és büntetés, az állami és a kiegészítő biztosítások aránya, az ipar
részvétele a decubitus prevencióban és kezelésben, az idős japán társadalom tudása a decubitusról, megelőzéséről és kezeléséről.
A kongresszuson lehetőség volt találkozni a 2006-ban megjelent Science and Practice of Pressure Ulcer Management c.könyv nemzetközi szerzőgárdájával (az EPUAP eddigi elnökeivel) akik a pisai,
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a cardiffi, az oxfordi, a genti egyetem tanárai, valamint a franciaországi központi rehabilitációs intézet
vezetője. A könyv összefoglalja a decubitus menedzselésének jelenleg érvényes klinikai és tudományos
alapját, tartalmazza az európai irányelveket, a hatásos, hatékony menedzselés kérdéseit. Ezt a könyvet
használják számos európai országban tankönyvként a sebkezelő nővérek oktatásában.(ISB_-1-85233839-3/2006.214 p)
A közgyűlésünkön megvitattuk a plenáris ülésen bemutatott EPUAP SWOT analízist. Ezt az elnökség minden évben más-más országból felkért tagok közreműködésével végzi el. Csak egy-egy részletet kiemelve:
az EPUAP erőssége a kapcsolattartás, a folyamatos együttműködő fejlesztés, gyengesége a kevésbé hatékony szakmapolitikai hatás,
veszélyt jelent az alapápolási tevékenységek elhanyagolása, a fiatalok érdektelensége , a lehetőségek
között kiemelkedő jelentőségű a világ valamennyi országában egységesen érvényes decubitus prevenciós és terápiás irányelv egyeztetése és közzététele 2008-ban a torontói világkongresszuson.
De addig még sok munka vár ránk, de izgalmas munka.
Az egyeztetési folyamatban az európai, az amerikai, a japán és az ausztrál panel vesz részt, felkért
10 ország 22 szervezetét, köztük a magyar SEBINKO Szövetséget, 28 egyéni szakértőt, köztük én magam is kaptam felkérést az EWMA-tól, 6 ipari céget kértek fel, köztük a hazánkban is jelenlévő cégek
közül a Convatecet. A tradicionális gálavacsora, a speciális oxfordi jazz hajóút a Temzén, a hajón a zacskóból fogyasztott fish and chippel és italokkal, az öreg könyvtár, a college-k mind-mind emlékezetessé tették a 10. EPUAP kongresszust.
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Orvostudomány és művészet
V. Érdemérmek
Kedves volt betegem, Zeidler Sándor úr – nemzetközi hírű falerisztikus (kitüntető jelvényeket gyűjtő), társzerzője Bodrogi Péterrel és Molnár Józseffel együtt annak a látványosan összeállított munkának,
mely a Rubicon-könyvek sorozatban jelent meg „Nagy magyar kitüntetéskönyv” címmel, 2005-ben.
Csak szemezgettem a több száz kitüntetés fotója és precíz leírása között, melyet a XIV. századtól
kezdve adományoztak uralkodók, fejedelmek, királyok, kormányzók, párt-, miniszter- és köztársasági
elnökök az arra érdemesült magyar embereknek, békében és háborúban egyaránt.
A gyógyítás, ápolás érdemérmeit mutatom be, néhány magyarázó, pontosító adattal. Remélem örömüket lelik benne!
Hat évszázad magyar állami rendjeleit és kitüntetéseit tartalmazza a könyv, több mint 800 érdemrendet, jelvényt mutat be. Gyógyító, ápoló tevékenységért alig több, mint egy tucat található az adhatók között. Úgy tűnik, az ilyenfajta elismerést fukar kezekkel mérték vezetőink sokkal nagyobb kaliberű és – hírű elődei is!
Dr. Sugár István

1. ábra:
Kisezüst Érdemérem Katonai Sebészorvosok
részére:
1785-ben nyílt meg Bécsben a Katonai Sebészorvos Akadémia. Habsburg II. József adományozta uralkodása utolsó éveiben az érmet az arra érdemesülteknek.

2. ábra:
Tiszteletérem 25 évi eredményes tevékenységért
a Tűzoltó- és Mentőszolgálat terén,
1905. : Ferenc József császár 25 évi eredményes
mentőszolgálat elismeréseként adományozta az ún.
Tiszteletérmet 1905-ben. „Fortitudini, virtuti et perseverantiae” (bátorságnak, erénynek, állhatatosságnak)
volt a hátoldalára vésve.
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3. ábra:
A Vörös Kereszt I. osztályú Díszjelvénye
hadidíszítményekkel:
Az 1864-es genfi konvenció 50. évfordulójára alapította a Császár a Vörös Kereszt
díszjelvényét. Sajnálatos, hogy a konvenció által
kimondott és elfogadott passzus – mely szerint a
háborús sebesültek semlegesnek tekintendők és
a Vörös Keresztes alakulatok nem támadhatók –
lényegében üres malaszt maradt a két világégés
során.

5. ábra:
Életmentő Emlékérem,
1965.: A Kádár-kormány 1965-ben alapította az
Életmentő Emlékérmet, de a rendszerváltás után is
adományozták az ezredfordulóig,
persze a Köztársaság Címerével díszítve.
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4. ábra:
A Magyar Vöröskereszt Érdemcsillaga:
Horthy kormányzó 1922-ben adta ki a magyar Vöröskereszt Érdemérem sorozatát, melyet békeidőkben, majd a
világháborúban tett kiemelkedő szolgálatért adományoztak.
A kitüntetés a Kormányzó regnálása alatt 1944-ig számos
formájában került kiadásra.
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A Magyar Sebkezelő Társaság
X. kongresszusa
Budapest, 2007. október 25–26.
http://www-euuzlet.hu/mskt
PROGRAM

2007. október 25. (csütörtök)
9:30 Megnyitó
9,35 I. Szekció: 10 éves az MSKT
Üléselnökök: Prof. Dr. Hunyadi János – Dr. Sugár István
1. Dr. Sugár István, Dr. Hunyadi János (MSKT) : A jubiláló Magyar Sebkezelő Társaság (10 perc)
2. Dr. Molnár László (MSKT): Az MSKT Oktatási Alapítványának 10 éve (10 perc)
3. Marco Romanelli MD (EWMA): Update on Wound Assessment. Sebkezelés napjainkban a szakirodalom tükrében. (20 perc)
10:50 Kávészünet
10:50 II. Szekció: Varia									
Üléselnökök: Dr. Molnár László - Dr. Mészáros Gábor
4. Dr. Hunyadi János ( DEOEC Sejtterápia Klinikai Központ, Debrecen): Őssejtek - érújraképződés –
sebgyógyulás (15 perc)
5. Dr. Iván László (Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Budapest): Mikrocirkuláció és öregedés, avagy ,,Trophic Aging’’ (15 perc)
6. Dr. Back Frigyes (Budapest): Jód s jól - ebben áll a nagy titok (10 perc)
7. Dr. Gyurcsovics Klára (Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest): Toxoplasma gondii fertőzés jelentősége (10 perc)
8. Dr. Rozgonyi Ferenc (Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest): Sebfertőzések
korszerű mikrobiológiai diagnosztikája (10 perc)
9. Dr. Rozsos István (Oboler Kft, Pécs, Siklósi Kórház Kht, Siklós): A 2006. december 1-én bevezetett
kötszerfelírási szabályok bevezetése óta szerzett tapasztalatok (10 perc)
10. Dr. Sirák András (családorvos, Velence, SE Családorvosi Tanszék, Budapest): Sebkezelés, a háziorvos szempontjai szerint (10 perc)
11. Mollnár Enikő Zina (SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): Ápolási tevékenységünk központja a beteg (10 perc)
12:45 Ebéd
13:45 A Magyar Sebkezelő Társaság Beszámoló és Vezetőségválasztó Közgyűlése
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15:00 – III. szekció: Rehabilitáció								
		
Üléselnökök: Prof. Dr. Daróczy Judit – Dr. Sipos Péter
12. Dr. Daróczy Judit, Dr.Szitkay Sándor (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Bőrgyógyászati és Lymphologiai osztály, Budapest): A lábszársebes betegek rehabilitációja (15 perc)
13. Dr. Pusztai Erzsébet (vezető tanácsadó, Budapest): Ápolási eszközkölcsönzés tapasztalatai (10
perc)
14. Dr. Sipos Péter, Dr. Sugár István, Dr. Ondrejka Pál (SE II. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): Laparoscopos colostoma képzés nem gyógyuló sacralis decubitus miatt (10 perc)
15. Dr. Mecseky László, Dr. Szabó Lajos, Dr. Balla Sándor (Bugát Pál Kórház Kht. Sebészeti Oktató
Osztály, Diabétesz Láb Ambulancia, Gyöngyös): Kérdőjelek a diabéteszes lábszövődmények kezelési stratégiájában (10 perc)
16. Dr. Farkas Péter (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és Tbc-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest): Érszűkület miatti amputációt követő rehabilitáció (10 perc)
17. Horváth Katalin Beatrix (Semmelweis Egyetem, ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): Colostomás betegek életminőségének vizsgálata (10 perc)
18. Gulyásné Máté Anikó (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Szakrendelő Intézet, Bőrgyógyászat): Ulcus cruris kezelése és dokumentációja a bőrgyógyászati gyakorlatban (10 perc)
17:00 Fogadás

2007. október 26. (péntek)
9:00 IV. Szekció – Újdonságok : 								
			
Üléselnökök: Hanga Péter – Győry András
19. Hanga Péter (Replant-Cardo Kft., ConvaTec, Budapest): A sebváladék és a kötszerek szerepe (15
perc)
20. Dr. Kökény Zoltán (Bajcsy Zsilinszky Kórház, Budapest), Fokiné Karap Zsuzsanna (Foka-Med Bt.
Tata) : Amit a sebváladékról tudni kell (10 perc)
21. Dr. Kökény Zoltán (Bajcsy Zsilinszky Kórház, Budapest), Fokiné Karap Zsuzsanna (Foka-Med Bt.
Tata) : A kötszerek szerepe a váladékozó sebek kezelésében (10 perc)
22. Salczerné Dr. Hok Mária (független tanácsadó): Best of Active. Követelmények a krónikus sebellátásban (15 perc)
23. Tóthné Hegyi Krisztina – Riesing Károlyné (Medeco): Sebtípusokról – kötszerekről, másként. (10
perc)
24. Dr. Rozsos István, Nagy L.* (Oboler Kft, Pécs, Seffer-Renner Magánklinika Kaposvár, Siklósi Kórház Kht, Siklós, *Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár): A módosított műanyag gipszrögzítés mint tehermentesítő eljárás a diabetesz mellitusz szövődményeként kialakult talpi sebek ellátásában (10 perc)
25. Dr. Mecseky László, Dr. Szabó Lajos, ifj. Dr. Budai László (Bugát Pál Kórház Kht. Sebészeti Oktató Osztály, Diabétesz Láb Ambulancia, Gyöngyös): Reménytelennek látszó esetekben végzett ,,Versajet’’ hydrosurgery debridement (10 perc)
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26. Simon Andrea (B. Braun Medical Kft., Budapest): Prontosan - ,,Csak a tiszta seb gyógyul’’ (10
perc)
27. Dr. Mayer Ákos (CMPMedica Információs Kft., Budapest): Korszerű technológiai lehetőségek a sebkezeléssel kapcsolatos képzésekben (10 perc)
28. Pocsai Ilona (DEOEC Kardiológia Intézet Szívsebészeti Központ, Debrecen): A vákuummal segített
sebzárás alkalmazása a szívsebészetben szakdolgozói szemszögből (10 perc)
11:10 Kávészünet
11:30 V. Szekció – Prevencio, phlebologia							
		
Üléselnökök: Dr. Sándor Tamás – Dr. Bihari Imre
29. Dr. Sándor Tamás (Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): A varicosus vénák és
a lábszárfekély kialakulásának molekuláris háttere (15 perc)
30. Dr. Bihari Imre (Semmelweis Egyetem Főiskolai Kar, Klinikai Tanszék, Budapest): Az ulcus cruris
fizikális diagnosztikája (10 perc)
31. Dr. Bihari Imre (Semmelweis Egyetem, Főiskolai Kar, Klinikai Tanszék, Budapest): Varicectomia
jelentősége az ulcus cruris gyógyításában és a recidiva megelőzésében (10 perc)
32. Dr. Rozsos István, Seffer I., Ferenczy J.,Szabó Sz., Almási R.,Muskát J. (Seffer-Renner Magánklinika, Kaposvár, Oboler Kft., Pécs): Az endovénás laser varicectomia az ulcus cruris ellátásában
(10 perc)
33. Dr. Rozsos István (Oboler Kft, Pécs, Seffer-Renner Magánklinika, Kaposvár): Kiegészítő kezelési lehetőségek az ulcus cruris gyógyításában (10 perc)
34. Dr. Rédling Marianna (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Bőrgyógyászati és Lymphologiai Osztály, Budapest): Az alsó végtagon kialakuló nyomási fekélyek prevenciója (10 perc)
35. Dr. Szokoly Miklós, Dr. Aradi Petra* (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, *BME, Budapest):
Traumatológiai és sebészeti (phlebológiai) betegek ellátása a mindennapi gyakorlatban (10 perc)
36. Dr. Menyhei Gábor (PTE ÁOK Sebészeti Tanszék, Pécs): Perforáns véna elégtelenség korszerű kezelése (10 perc)
13:00 Kongresszus zárása
13:30 Ebéd

SEBkezelés — SEBGYÓGYULÁS • X. évfolyam 2007. 2. szám

25

A Magyar Sebkezelő Társaság X. Kongresszusa
Budapest, 2007. október 25–26.

http://www.euuzlet.hu/mskt

Össszefoglalók
(Az első szerzők nevének ABC sorrendjében, a szerzők neve előtti szám a kongresszusi programban szereplő sorszám)
6. Dr. Back Frigyes (Budapest): Jód s jól - ebben áll a nagy titok (10 perc)
Össszefoglaló nem érkezett
30. Dr. Bihari Imre (Semmelweis Egyetem Főiskolai Kar, Klinikai Tanszék, Budapest): Az ulcus
cruris fizikális diagnosztikája (10 perc)
A seb vizsgálatán kívül a végtag állapotának felmérése, az anamnesis felvétel, a beteg habitusának,
egyéb betegségeinek ismerete is a diagnosztika tárgya.
Az ulcusos beteg vizsgálatának sorrendje és szempontjai:
Alkat (kornak megfelelő,sovány, kövér, stb.)
Társbetegségek (diabetes, card. decomp, autoimmun kórkép, vérképző szervi bet., máj-, vese betegség, stb.)
A végtag keringése:
artériás (centralis v. perifériás keringési elégtelenség),
vénás (primer-secunder varix, varix méret, junkciók, perforansok, stb.)
Lábszár bőrének állapota, színe, subcutan réteg tapintata, (dermatosclerosis,stb.)
Ulcus körüli bőrelváltozás (eccema, dermatosclerosis, oedema, pigmentatio)
Ulcus széle (lapos, felhányt, mély, in-, csont kilátszik)
Ulcus alapja (lepedékes, sarjadó, pörkös, stb.)
Ulcus alakja (kerek-ovális, csúcsos, stb.)
Váladék mennyisége (kevés, közepes, sok)
A fentieket figyelembe véve két szélsőséges csoportba sorolhatjuk az eseteket: a könnyen és a nehezen kezelhető ulcusok ill. betegek csoportjába. Természetesen a két szélsőséges lelet között számos köztes forma létezik. Itt csak e két extremitást említjük:
1. Könnyen kezelhető fekélyek:
a. Törzsvéna varicositás miatt kialakult ulcus.
(pólya kezelés elegendő, varicectomia után nem recidivál)
b. Első fekély, rövid előzmény, kevés dermatosclerosis.
c. Sovány beteg
d. Kis fekély, tipikus helyen (belboka fölött)
2. Nehezen kezelhető fekély:
a. Postthrombotikus ulcus,
b.
Kövér beteg
c. Évtizedek óta fennálló ulcus
d. Hemiplég beteg
e. Fekély a lábfejen
f.
Kardiálisan dekompenzált
g. Kezeletlen diabetes
h. Vérképző rendszeri betegség
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31. Dr. Bihari Imre (Semmelweis Egyetem, Főiskolai Kar, Klinikai Tanszék, Budapest): Varicectomia jelentősége az ulcus cruris gyógyításában és a recidiva megelőzésében (10 perc)
Bevezetés: Ismeretes, hogy a krónikus vénás elégtelenség kezelésére eredményesen alkalmazhatók azok az eljárások, amelyek a felületes visszér rendszert kiiktatják a vérkeringésből. Ide tartoznak: a
kompressziós pólya, a varicectomia és a sclerotherapia.
Beteganyag: Varicectomia után 10-12 évvel, 141 primaer varicositas okozta krónikus vénás elégtelenség miatt operált beteg ellenőrző vizsgálatát végeztük el. Közülük 11-nek volt ulcus crurisa.
Eredmények: A 11 ulcus crurisos beteg közül egynél sem fordult elő ulcus cruris recidiva, még akkor sem, ha a varicositas kiújult. Egy esetben fordult elő a műtét utáni közvetlen postoperatív időszakban a lágyéki seb suppuratioja, amely feltárásra és antibiotikum adására rövid idő alatt gyógyult, a beteg nem esett ki hosszabban a munkából, mint a szövődménymentesen gyógyult betegek.
Következtetés: Lábszárfekély, vagy gyógyult ulcus utáni heg esetén a fennálló varicositas műtéti
eltávolítása indokolt. A műtét még nyílt fekély mellett is elvégezhető, a szövődmények fellépésétől való
félelem indokolatlan.
Sclerotherapia: Az ulcus crurisos esetekben elsősorban a hab sclerotherapia jön szóba. Ennek segítségével a nagyobb véna törzsek is kezelhetők. Az eredmény kevésbé tartós, mint a műtéti esetekben,
csak a seb gyorsabb gyógyulása és néhány recidiva-mentes év várható alkalmazásától.
12. Dr. Daróczy Judit, Dr.Szitkay Sándor (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Bőrgyógyászati és Lymphologiai Osztály, Budapest): A lábszársebes betegek rehabilitációja (15 perc)
Összefoglaló nem érkezett.
34. Dr. Rédling Marianna (Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Bőrgyógyászati és Lymphologiai Osztály, Budapest): Az alsó végtagon kialakuló nyomási fekélyek prevenciója (10 perc)
Összefoglaló nem érkezett
16. Dr. Farkas Péter (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Szeptikus és Tbc-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Budapest): Érszűkület miatti amputációt követő rehabilitáció (10 perc)
Magyarországon évente 3000-3500 ún. ,,nagy’’ amputációt végeznek, zömében az alsó végtagon. Az
amputációk leggyakoribb oka az érszűkület következtében létrejövő súlyos keringési zavar és fájdalom
(80%), ritkábban baleset, a végtag daganatos elváltozása, valamint egyéb betegség, illetve állapot (fejlődési rendellenesség, osteomyelitis). Az előzőeknél nagyobb számban (3500-4000) történik ún. ,,minor’’
amputáció, túlnyomó részben a lábon, melynek során egy vagy több ujj kerül eltávolításra, esetleg a láb
egy részének csonkolásával együtt.
Az alsó végtagon végzett nagy, ún. major amputációk túlnyomó részben a térd alatt, a lábszár proximális harmadában vagy a térd felett a comb középső-distalis szakaszán történnek.
A csonk életképességét a vérkeringési viszonyok és a lágyrészek állapota határozza meg alapvetően. A nagy verőerek teljes elzáródását a kollaterális keringés sokszor képes kompenzálni, biztosítva a
szövetek vérellátását. A csonkolás szintjét tehát az érelzáródás helye határozza meg, ami alapos fizikális vizsgálattal nagy biztonsággal megállapítható, ritkán van szükség ennek érdekében bonyolult és drága vizsgálatok elvégzésére.
Az adott körülmények között mindig törekedni kell a distalis amputációra, ugyanis minél több ízületet kell pótolni a művégtag ellátás során, annál nehezebb és bonyolultabb lesz a protézis használata,
annál rosszabbak lesznek a funkcionális eredmények a rehabilitáció után.
A protézis viselésének képességét azonban nemcsak az orvosi beavatkozás és kezelés határozza meg.
Az amputáltak rehabilitációjában többtagú team vesz részt, melyben az orvos közreműködése mellett
fontos szerepe van a gyógytornászoknak, ergoterapeutáknak, szakápolóknak, sebkezelőknek, ortopéd
műszerészeknek, pszichológusoknak és természetesen a team fontos tagja maga a beteg is.
A rehabilitáció már a műtét előtt megkezdődik a beteg pszichés felkészítése, az amputált állapot
elfogadtatása, a lelki támogatás révén. A műtét előtt és után végzett kezelések, ténykedések összességében mind azt a célt szolgálják, hogy az amputált betegek a protézis használatával minél korábban járóképessé váljanak.
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Az első protézis készítését minden esetben indokolt kórházi, intézeti szinten végezni, hiszen a csonkoló műtétet követően a team-tagok aktív közreműködése, szoros együttműködése a házi betegápolás
keretén belül ma még nehezen oldható meg hazánkban. A beteg minél korábbi protetizálása, a protézis
önálló felvétele és használata, az adott művégtag által kínált lehetőségek minél jobb kihasználása és a
balesetek elkerülése érdekében indokolt erre szakosodott rehabilitációs osztályon való elhelyezés és ellátás a műtétet követően. Az ismételt protetizálás, a második, harmadik stb. protézis ambulanter is elkészíthető, hiszen a beteg már megfelelő rutinnal és tapasztalattal rendelkezik annak megítélésében,
hogy az elkészült eszköz számára megfelelő és jól használható legyen. Nem lehet elkerülni azonban azt,
hogy az elkészült új művégtaggal orvosánál jelentkezzen, aki meggyőződik arról, hogy az általa rendelt segédeszközt kapta meg a beteg, a művégtag hiánytalanul elkészült, rendeltetését betölti és a beteg
megfelelően használja azt.
18. Gulyásné Máté Anikó (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Szakrendelő Intézet, Bőrgyógyászat): Ulcus cruris kezelése és dokumentációja a bőrgyógyászati gyakorlatban (10 perc)
Epidemiológiai adatok alapján Magyarország lakosságának 57%-a szenved varicositásban, amelynek talaján 10-15%-ban CVI és 2%-ban ulcus cruris alakul ki. A bőrgyógyászati praxis egyik legproblematikusabb megbetegedése a lábszárfekély. A megbetegedés polietiologiájú és multifaktoriális, ezért
a kezelés is komplex. Az eredményes és költség hatékony kezelés feltétele a sebkezelés irányelveinek ismerete és betartása, valamint az akkreditált sebkezelő személyzet kiképzése és biztosítása.
2006. november 2. és 2007. augusztus 31. között a rendelésünkön 65 különböző etiológiájú ulcus
crurist kezeltünk. A sebfelmérő lapok vezetésének és az ulcus cruris fotodokumentációjának bemutatásával számolunk be tapasztalatainkról.
7. Dr. Gyurcsovics Klára (Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest): Toxoplasma gondii fertőzés
jelentősége (10 perc)
- Ha a beteg átesett a Toxoplasma fertőzésen, védett-e?
- A szöveti cysták jelentősége.
- Mikor kezeljük a fertőzést?
A fentiekre választ kapunk néhány esettanulmány bemutatásával.
19. Hanga Péter (Replant-Cardo Kft., ConvaTec, Budapest): A sebváladék és a kötszerek szerepe
(15 perc) A sebváladék nem csak egy inert folyadék. A sebváladék összetétele és annak hatása javítja a
gyógyítás hatékonyságát. Az Európai Sebkezelő Társaság 2006-ban kiadott irányelve szerint a sebgyógyulás során fontos szerepe van a sebváladéknak. A sebváladék mennyisége, összetétele fontos információval szolgál a sebgyógyulás prognózisában. A terápiában használt kötszereknek ezért rendkívül fontos szerepe van a váladék menedzselésében és a hatékonyabb sebgyógyulásban.
17. Horváth Katalin Beatrix (SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): Colostomás betegek életminőségének vizsgálata (10 perc)
A daganatos megbetegedések, - ezek közül a colorectalis tumorok száma jelentősen növekedik. Gyógyításuk műtéttel, gyakran stoma felhelyezésével történik. A megváltozott testséma megváltoztatja az
élet minőségét. Ennek mértékét vizsgáltam munkahelyemen, a SE ÁOK. I. sz. Sebészeti Klinikáján, 27
fős mintacsoportban, a terepkutatás módszerével. Eszközként kérdőívet, az értékeléshez a leíró statisztika módszerét alkalmaztam. Hipotézis: - A stoma ténye pszichés traumával jár. - A pszichés trauma
csökkentésében jelentős szerepe van a gyógyító-ápoló team-nek és a családi háttérnek. A kutatás eredményei a hipotézisek igazát bizonyították. Megállapítható a pszichés trauma ténye, - de nem a feltételezett mértékben következett be. Bizonyítottá vált: a pszichés trauma csökkentésében jelentős szerepe
van a gyógyító-ápoló team-nek az önellátási képesség-jártasság kialakításában, a család tevékenységének megszervezéséhez nyújtott támogatásával. Javaslatok: - Humán erőforrás gazdaságos felhasználása: - a stomaterápiás ápoló helye és szerepe a megfelelő helyre kerüljön. - Pontos ápolási anamnézis felvétele. - Egészségnevelés. -Konzultációs kommunikáció.

28

SEBkezelés — SEBGYÓGYULÁS • X. évfolyam 2007. 2. szám

4. Dr. Hunyadi János (DEOEC Sejtterápia Klinikai Központ, Debrecen) Őssejtek - érújraképződés – sebgyógyulás (15 perc)
Az utóbbi évtizedek kutatásai lényegesen kibővítették az őssejtekkel kapcsolatos ismereteinket. Így
lehetővé vált, hogy a csontvelőből, vagy a perifériás vérből terápiás céllal, meghatározott tulajdonsággal rendelkező sejteket (pl. őssejt, dendritikus prekurzor, dendritikus sejt, stb.) izoláljunk. Debrecenben
2003-ban kezdte el működését a Sejtterápia Klinikai Központ (SKK), melynek feladataként fogalmazódott meg a személyre szóló sejtterápia megvalósítása. A kezelés lényeges eleme, hogy a betegtől vért
vesznek, amelyből speciális eljárással nagy tisztaságú, életképes sejtszuszpenziót készítenek azzal a céllal, hogy a szeparált sejteket ugyanazon betegbe terápiás céllal juttassák vissza.
Az SKK-ban előállított életképes sejtek készítése gyógyszerkészítési előírásoknak megfelelően (GMP)
történik. A központ speciális eszközei segítségével lehetőség nyílik a kívánt tulajdonságú sejtpopuláció
készítésére, úgy hogy a sejtek életképessége megmarad és az izolált sejtek nagy számban tartalmazzák a
terápia során felhasználandó sejteket. A sejtek tulajdonságai laboratóriumi körülmények között megfelelő citokinek segítségével a kívánt célnak megfelelően alakíthatók. Az így nyert sejtek folyékony nitrogénben hosszú ideig fagyasztva tárolhatók, majd a kívánt időben életképesen használhatók.
A sejtterápia széles skálán nyújt új kezelési lehetőséget. A 2003-óta működő SKK a hematológiai betegségeken kívül súlyos autoimmun betegségben szenvedő betegek, az ér-újraképzés (infarctus, súlyos
perifériás vaszkuláris elégtelenség) és a tumor terápia (colorectális carcinoma) vonatkozásában rendelkezik saját tapasztalatokkal. Az előadás az őssejt-terápia irodalmi összefoglalásán kívül elsősorban a
(Buerger-kór) szenvedő betegeknél elért eredményeket, valamint a sejtterápia sebgyógyulás terén való
alkalmazásának lehetőségeit foglalja össze.
5. Dr. Iván László (Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Budapest): Mikrocirkuláció és
öregedés, avagy ,,Trophic Aging’’ (15 perc)
Az emberi faj maximális életkapacitásán belül (jelenleg 135-140 év) egyedi életesélyeik és kockázataik aránya szerint öregszenek, normál- és kóros változások genotipikus és fenotipikus jellegzetességeivel. Fenntartható egészségét a korosodással ,,gyakoribbá’’ váló öregségi és patológiás történések szűkítik be, illetve károsítják, attól függően, hogy az érintett struktúrák működéseinek homeosztázisa csak
beszűkül vagy felborul. Az öregedési folyamatokat a ,,nanováltozásoktól’’ (geronanológia) a személyiség hanyatlásáig meghatározzák a genetikai kódok, a szocializácó, az életkörülmények és az életmód
személyes rendszere. A rendszerben kétféle ,,utánfutó szervizelés’’ zajlik: az ún. automatikus fiziológiai ,,repair’’ (kb. 35-40%) és az egyén életmódja, valamint intézményes segítő rendszere (EBM, kb. 4045%). Nevezhetjük ezeket ,,endogén és exogén repair’’-nek is.
A 20. században megalapozott és elfogadott ,,trophica’’ (Wyburn-Mason, 50-es évek), valamint ennek károsodásai, a ,,trophic diseases’’ valószínűsítetten a szöveti mikrocirkulációval szoros összefüggésben értelmezhetők. Példaként említhető a mikrovaszkuláris endotél sejtek szoros együttműködése a
szívizomsejtekkel, az endotél sejtek által szekretált regulatoros és trophikus számos faktor révén, amelyek a szívizomsejtek kontrakciós funkcióját képesek modulálni. Az endotél sejtek olyan kardioaktív
anyagokat szabadítanak fel mint a nitris oxide, endothelin-1, prostanoidok, natriuretic peptidek, olyan
GF-ek (növekedési faktorok) mint a transformin growth factober-beta, basic fibroblast growth factor
(bFGF), insulin-like growth factor (IGF-1) és IGF-2.
Elfogadott, hogy az öregedés több hormon és trophikus faktor csökkenésével jár. Ezek: ösztrogén,
tesztoszteron, növekedési hormon (szomatropin, szomatotropin), inzulin-szerű növekedési faktor-1 (IGF1, szomatomedin-1, szomatomedin-C). Számos öregedési változás hormon- és trophikus faktor elégtelenség tüneteinek felel meg. Mind több vizsgálati eredmény szól amellett, hogy az öregedéssel gyakoribbá váló változások és betegségek kialakulásában jelentős trophikus és mikrocirkulációs zavar található,
egyedi kombinációban, egyedi, rendszeren belüli esély-kockázati aránnyal, pl. neurodegenerációk, csontozat-degenerációk, cukorbetegségek, daganatfejlődés, érelmeszesedés, bőr-izom degnerációk, makula
degeneráció, katarakta, Alzheimer- és Parkinson-kór, MID, angiopátiák, neuropátiák, koravénség mint
Werner-szindróma és Hutchinson-Gillford anomália, sebgyógyulási zavarok. Összegezve: az öregedés
progresszív mikrocirkulációs és trophikus hanyatlás, avagy ,,Trophic Aging’’...
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20-21. Dr. Kökény Zoltán (Bajcsy Zsilinszky Kórház, Budapest), Fokiné Karap Zsuzsanna (FokaMed Bt. Tata):1. Amit a sebváladékról tudni kell 2. A kötszerek szerepe a váladékozó sebek kezelésében (Két, összefüggő előadás – 10+10 perc)
A sebváladék képződése a sebgyógyulási folyamat természetes velejárója. A sebváladék keletkezését bonyolult élettani, kórélettani folyamatok és kölcsönhatások irányítják. A fokozott váladékozás hátterében az egyensúly felbomlása áll, amelynek különböző kiváltó okai lehetnek, mint pl. a bakteriális
terheltség növekedése, stb. A sebgyógyulás mendzselésének része a fokozott váladékozás okának feltárása és a helyes kezelési gyakorlat kialakítása. A felgyorsult technológiai fejlesztés számtalan lehetőséget biztosít a sebváladék keletkezésének szabályozására és a váladék elvezetésére. A szerzők előadásukban ismertetik a World Union of Wound Healing Societies sebváladék kezelésére vonatkozó ajánlását
és gyakorlati megvalósításának hazai lehetőségeit.
27. Dr. Mayer Ákos (CMPMedica Információs Kft., Budapest): Korszerű technológiai lehetőségek
a sebkezeléssel kapcsolatos képzésekben (10 perc)
Szerző a nemzetközi irodalom tükrében mutatja be azokat az elvárásokat, amelyek a modern szakmaspecifikus továbbképzéseket jellemzik. Ennek szellemében részletes bemutatásra kerülnek azok a technológiai újdonságok, amelyek lehetővé teszik a korszerű edukációit a sebellátás, sebkezelés területén.
Külön kiemelésre kerül a távoktatás mint teljes értékű technikai lehetőség, amely nem csak a szakmai e-learning módszereket tartalmazza, hanem az e-konzultációt és a - korszerű sebellátásban elengedhetetlen - hatékony betegtájékoztatást és betegoktatást is magában foglalja.
25. Dr. Mecseky László, Dr. Szabó Lajos, ifj. Dr. Budai László (Bugát Pál Kórház Kht. Sebészeti Oktató Osztály, Diabétesz Láb Ambulancia, Gyöngyös): Reménytelennek látszó esetekben végzett
,,Versajet’’ hydrosurgery debridement (10 perc)
Sebészeti gyakorlatunkban a jótékony vízsugár használata korábban sem volt ismeretlen a tompa
preparálás és a lágyrész debridement során. A modern technika azonban olyan hatásfokú eszközt adott
a kezünkbe, mely új perspektívát nyit az elhalt szövetek alapos, de az élő szövetet megkimélő eltávolítására. Különösen az elhanyagolt szeptikus neuropathiás/ diabéteszes lábszövődmények képesek olyan
katasztrofális állapotot produkálni, amikor hagyományos eszközökkel a debridement már nem vállalható. Az általában leromlott állapotú betegnél nagy kiterjedésű necrosis esetén lehetetlen megvárni a
demarkálódást. A kényszerűségből korán elvégzett debridement ugyanakkor kiterjedt élőszövet károsodást is okoz, ezzel újabb necrosis feltételeit segíti elő. A műtét alatt a diffúz vérzés is elkerülhetetlen,
amely tovább gyengíti a szervezetet.
A nagymértékben összpontosított és pontosan irányított vízsugárral olyan módon lehetséges a lágyrészkimetszést elvégezni, hogy az élőszövet csaknem érintetlen marad, a szokásosnál jelentősen kevesebb
vérzést okozva. A 10-es fokozatú skálán 2-3-as fokozattal felületes sebek lezelhetők, általában anesztézia
nélkül, a 4-6-os fokozattal a mély, nagy kiterjedésű nekrotikus szövetek távolíthatóak el, a 7-8-as fokozattal destruált kisizületi struktúrák is kitakaríthatók, a 8-10-es fokozattal pedig a csontszövet réteges
,,lefaragására’’ is alkalmas. Mindezt úgy, hogy az eltávolított szövettörmelékek az elvezető csőbe terelt
vízsugár hátán úsznak a szeptikus váladékgyűjtőbe, nem terhelve tovább az izolált műtéti területet.
Az eszközt sebészetünkön és ambulanciánkon 20 esetben használtuk, minden reménytelennek látszó esetünket sikerült megoldani. Két esetben középkorú beteg végtagját mentettük meg ,,térdig érő’’
és a lábtő összes izületét érintő szeptikus folyamat ellenére. A módszer az egyszer használatos kézi darab költsége miatt nem olcsó, de egy lábszár protézis árának töredéke. A ,,Versajet’’-et az alapfelszerelés
előkelő helye illeti meg a diabéteszes lábszövődmények sebészi eszköztárában, ha a ,,pazarló’’ amputációk számát valóban csökkenteni szeretnénk.
15. Dr. Mecseky László, Dr. Szabó Lajos, Dr. Balla Sándor (Bugát Pál Kórház Kht. Sebészeti Oktató Osztály, Diabétesz Láb Ambulancia, Gyöngyös): Kérdőjelek a diabéteszes lábszövődmények kezelési stratégiájában (10 perc)
A nem gondozott diabéteszes beteg súlyos lábszövődménye esetén nehéz döntések előtt áll a sebész.
Az acut status általában szeptikus vészhelyzetet is jelent, mely a korrekt diagnosztikát nehezíti, bizo-
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nyos esetekben lehetetlenné teszi, ennek hiányában pedig elhamarkodott döntések születhetnek. A felesleges amputációk igen magas száma nem csak hazánkban sürgeti az indikáció kérdéseinek folyamatos újraértékelését.
Alapvető tájékozódni arról, hogy az érrendszer milyen szinten és milyen formában (mediasclerosis)
érintett, a láb elváltozása elsődleges keringési okkal, vagy az infekció következtében kialakult másodlagos történéssel, a compartment szindromával függ-e össze. Kongresszusok visszatérő kérdése, hogy
a kezelés elsősorban gyógyszeres, vagy sebészi legyen-e? Ha gyógyszeres, akkor melyek az elsődlegesen választandó szerek, és indikátorok? Ha sebészi, akkor melyek a követendő elvek? A beavatkozások
mennyire legyenek radikálisak, mind a feltárás, mind a csonkolás vonatkozásában? A műtét programozása azonnali, sürgős, vagy halasztott legyen-e?
Gyöngyösön 10 év alatt 500 műtétet végeztünk és jelenleg közel 800 beteget gondozunk. Gondozott
betegeink esetében a fenti kérdések könnyebben megválaszolhatóak, ennek köszönhetően az eredmények is jobbak. Beteganyagunkban több mint 15%-ban fordult elő azonnali sebészi beavatkozást igénylő compartment szindróma és legalább 10%-ban Mönckeberg mediasclerosis. Érsebészeti rekonstrukciót, vagy alkalmatlanság esetén major amputációt igénylő iszkémia előfordulása anyagunkban kevesebb,
mint 8%. ,,Tisztán’’ neuropathiás betegen, amely az összes diabéteszesek legalább 70%-át teszik ki, végtag amputációt még igen rossz compliance esetén sem végeztünk. A végtag megmentése súlyos Mönckeberg sclerosis mellett kialakult szeptikus folyamat esetén is közel 80%-ban elérhető volt.
A napjainkban alaposan megváltozott gyógyítási körülmények között még fontosabb a veszélyeztetett beteg időben történő kiszűrése és megfelelő menedzselése, amelyet a Magyar Diabétesz Láb Szövetség minden lehetséges módon igyekszik elősegíteni.
36. Dr. Menyhei Gábor (PTE ÁOK Sebészeti Tanszék, Pécs): Perforáns véna elégtelenség korszerű kezelése (10 perc)
Noha a perforáns vénák szerepe a vénás ulcus kialakulásában Linton munkássága óta ismert, még
ma is élénk viták zajlanak arról, mikor és hogyan érdemes a perforáns elégtelenséget kezelni. Az elmúlt
évtizedben standard módszerré az endoszkópos perforáns disszekció vált, azonban az utóbbi években
néhány új, még kevésbé invazív módszerrel (hab sclerotherapia, lézeres és radiofrekvenciás ablatio) is
kedvező tapasztalatok születtek.
Szerző az előadásban tárgyalja a perforáns elégtelenség műtéti kezelésének bizonyítékon alapuló indikációját, valamint elemzi az elmúlt években általa végzett 64 endoszkópos perforáns disszekció középtávú eredményeit. Az ulcus gyógyulási arány összességében 78%-nak bizonyult. Lényegesen jobb középtávú eredmény volt elérhető, ha a háttérben nem állt fenn postthrombotikus mélyvéna elégtelenség.
Következtetésként elmondható, hogy az elégtelen perforánsok műtéti megszakítása mind postthrombotikus, mind primér felszínes billentyű-elégtelenséggel társult perforáns insufficientia esetén sikeresen alkalmazható a vénás ulcus gyógyításában.
11. Mollnár Enikő Zina (SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): Ápolási tevékenységünk központja a beteg (10 perc)
A jelszó szép, azonban a kijelentés rendszerint számos, ,,de követi’’. A gyakorlat azt mutatja, hogy
figyelmünk az egyes tennivalók elvégzésére irányul. Minden ember egyszeri megismételhetetlen egyéniség, akinek joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát elismerő tiszteletteljes és törődést közvetítő, szakszerű támogatásban, bánásmódban részesüljön, a számára problémát okozó élethelyzetekben. A betegközpontú ellátás az ápolási követelmények kielégítésén kívül, figyelembe veszi, a beteg pszichés, szociális
és szellemi igényeit is, és gondoskodik mind fizikai, mind pszichoszomatikus autonómiájáról.
Előadásomban szeretnék rávilágítani arra, hogy milyen jelentős pszichikai terhelésnek van kitéve, az
ápolási tevékenységek során: a beteg, valamint a gyógyító team, vele legtöbbet foglalkozó - az ápoló.
Választ keresek két kérdésre:
1. Miért érzi betegeink egy része magát elhagyatva, egyedül?
2. Miért nem tudjuk, megfelelően a szakma legkorszerűbb elvei szerint az egyéni szükségletek figyelembe vételével tervezni és kivitelezni betegeink pszichés vezetését?
Mindennapi céljaink elérésében, mint:
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- postoperativ megfigyelés megrövidítése,
- a felügyelet szintjének csökkentése,
- a korai per os folyadékbevitel,
- biztosítani a páciensek szubjektív megelégedettségét,
- lehetővé tenni a korai emissziót, érdemes figyelni arra, hogy kerüljük a kedvezőtlen ráhatásokat,
és tudatosan alkalmazzuk a beteg saját tartalékait mozgósító pozitív szuggesztiókat.
Az emberi léleknek nem ítélkezésre, hanem elfogadásra, figyelemre, meghallgatásra, emberi kapcsolatokra van szüksége. Minden emberi léleknek… és nem csak a beteg embernek, hanem az ápolónak is.
2. Dr. Molnár László (Budapest): Az MSKT Oktatási Alapítványának 10 éve (10 perc)
Összefoglaló nem érkezett.
28. Pocsai Ilona (DEOEC Kardiológia Intézet Szívsebészeti Központ, Debrecen): A vákuummal
segített sebzárás alkalmazása a szívsebészetben szakdolgozói szemszögből (10 perc)
A nehezen gyógyuló sebek kezelésében egy új lehetőség az alacsony, kontrollált vákuummal működő sebzárás, mely segíti a granulációs szövet képződést, és jelentősen meggyorsítja a sebgyógyulást.
A V.A.C. (Vákuumos sebzáró rendszer) terápiát alkalmazva jelentősen rövidül a kezelési idő, csökken a
kórházban tartózkodás ideje. A V.A.C. könnyen kezelhető, bármely kórházi, illetve otthonápolási ágyra elhelyezhető és használható.
A V.A.C. kezeléshez szükséges eszközök
A V.A.C. terápia beteg választási kritériumai
• Indikációk
• Kontraindikációk
• Óvintézkedések
A V.A.C. terápiás rendszer bemutatása
Kezelési és biztonsági tanácsok
• A terápia folytonossága
• Sebmegfigyelés
• A V.A.C. terápia alkalmazása
• A vákuum erősség szabályozása
A sebgyógyulás előmenetele hatékony V.A.C. terápia mellett
Javasolt eljárások különböző sebtípusok kezelésére
• Akut / traumás sebek
• Sebészeti tátongó sebek
• Mély sternotomiás sebek
Mikor nem folytatható tovább a V.A.C. terápia?
13. Dr. Pusztai Erzsébet (vezető tanácsadó, Budapest): Ápolási eszközkölcsönzés tapasztalatai
(10 perc) Összefoglaló nem érkezett
3. Romanelli, Marco MD (EWMA): Update on Wound Assessment. Sebkezelés napjainkban a
szakirodalom tükrében (20 perc) Összefoglaló nem érkezett
8. Dr. Rozgonyi Ferenc (Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest): Sebfertőzések korszerű mikrobiológiai diagnosztikája (10 perc)
A sebfertőzések gyors és pontos mikrobiológiai diagnózisa azért fontos, mert belőlük generalizált és/
vagy nozokomiális fertőzések indulnak ki, amelyek antibiotikus kezelést igényelnek. Az immunszuppresszált betegek sebfertőzése viszont azonnali antibiotikum kezelésre szorul. Ma már nincs olyan kórokozó baktérium, amely minden antibakteriális szerre érzékeny lenne, a multirezisztensek viszont egyre többen vannak. Ezért a hatásos terápiához ismerni kell a kórokozót és antibiotikum érzékenységét. A
mintavétel mikéntje meghatározza a mikrobiológiai diagnózis sikerét és helyességét.
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Az előadásban bemutatásra kerülnek a Magyarországon is kapható legkorszerűbb mikrobiológiai
aerob és anaerob mintavételi eszközök és használatuk, a minták szakszerű vétele, tárolása és szállítása,
továbbá a mikrobiológiai feldolgozásra való alkalmasság kritériumai. Foglalkozunk a leggyakoribb sebfertőző kórokozók (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis) veleszületett természetes antibiotikum rezisztenciájával és a szerzett rezisztencia gyakoriságával. Néhány mikrobiológiai lelet értelmezésével szó lesz az
antibiogrammok helyes felhasználásáról.
32. Dr. Rozsos István, Seffer I., Ferenczy J.,Szabó Sz., Almási R.,Muskát J. (Seffer-Renner Magánklinika, Kaposvár, Oboler Kft., Pécs): Az endovénás laser varicectomia az ulcus cruris ellátásában (10 perc)
Az ulcus cruris kialakulásában az esetek 80 %-ában az elhanyagolt primer varicositas áll. A trofikus elváltozás szanálásához a károsodott vénás keringés okait adó tágult vénák eltávolítása szükséges,
a reflux végleges megszüntetésével. A fertőzési kaput jelentő ulcusok esetén a sebészeti beavatkozások
fokozottan kockázatosak. E kritikus esetekben ajánlható az EVLV- módszere- tekintve, hogy a hagyományos műtéti beavatkozásokkal szemben ebben az esetben metszést ejteni szükségtelen - a megfelelő felkészültség esetén a crossectomia és a perforánsok ellátása is biztonsággal elvégezhető. A műtétek
során nem keletkeznek jelentős hematomák és nyirokkeringési károsodás, ami a fekélykörnyezetben a
beteg gyógyulását veszélyezteti.
9. Dr. Rozsos István (Oboler Kft, Pécs, Siklósi Kórház Kht, Siklós): A 2006. december 1-én bevezetett kötszerfelírási szabályok bevezetése óta szerzett tapasztalatok (10 perc)
A folyamatosan változó szabályzók megismerése és gyakorlatba helyezése a gyakorló orvosok számára esetenként megoldhatatlan feladatot jelent. Azonban a döntéshozók jóhiszeműségét feltételezve
szükségszerű ezen események hatásait is megvizsgálni - nem kizárólag gazdasági szempontok alapján.
Előadásomban az elmúlt 8 hónap adatait teszem közzé - az egy beteg ellátására fordítandó időtől a
szükséges fotódokumentáció és archiválás szükségessége mellett a gyógyulási ritmusok és a szerintem
szükséges finomítások és változtatási javaslatokkal együtt.
24. Dr. Rozsos István, Nagy L.* (Oboler Kft, Pécs, Seffer-Renner Magánklinika Kaposvár, Siklósi Kórház Kht, Siklós, *Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár): A módosított műanyag gipszrögzítés
- mint tehermentesítő eljárás a diabetesz mellitusz szövődményeként kialakult talpi sebek ellátásában (10 perc)
A cukorbetegek veszélyeztetettségéről, a kialakuló trofikus zavarokról már rengeteg előadás elhangzott a Sebkezelő Társaság kongresszusi történetében- így ezekre való hivatkozással elkerülöm a részletező felvezetést - a kialakuló talpi sebek- a járással járó terhelés és nyíróerők okán a gyengült feltételek
mellett nem képesek begyógyulni- A szükséges tehermentesítésről egybehangzó az irodalom - a módszeréről azonban eltérőek a vélemények. - Mi a betegek komfortjával és életmódjával jól összehangolható ,,kényelmes’’ megoldást kerestünk. A gyakorlatban már ismert műanyag gipsz speciális felhelyezésével egy könnyű, rugalmas - de a testteher teljes elterelésére alkalmas módszert alakítottunk ki.
E fejlesztő és tesztelő munkában több munkacsoport is dolgozik- a Magyar Diabétesz-Láb Szövetség felügyelete alatt - azonban ebben az előadásban a saját első 15 betegnél tapasztaltakat kívánom bemutatni.
33. Dr. Rozsos István (Oboler Kft, Pécs, Seffer-Renner Magánklinika, Kaposvár): Kiegészítő kezelési lehetőségek az ulcus cruris gyógyításában (10 perc)
Az ulcus cruris tartós fennállása vagy rendszeres recidivája esetén a betegek fokozott tehernek vannak kitéve a társadalmi szerepeik ellátásának nehézsége illetve lehetetlensége okán. Azokban az esetekben mikor nem egyszerűen a vénás keringési elváltozás szanálásának elmaradása, hanem megfordíthatatlan folyamatok eredményeként alakul ki a lábszárfekély még napjainkban is a lokális kezelés
arzenálját kell jól kihasználnunk a gyógyulás esélyének növelése céljából.
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E tevékenységünket segítheti számos új innováció, amelyek közül a gyakorlatban szerzett tapasztalataimat kívánom bemutatni.
-az ML-TL 10000-SK típusú kézi lézer eszköz - amellyel a felület besugárzásával stimulálhatjuk a
sarjadás és a hámosodás folyamatát - nehéz hosszú idő óta nem gyógyuló ulcusos betegeken való alkalmazás eredményeinek fotói meggyőző hatásúak.
--Catrix kollagen por alkalmazásával a váladékmegkötő és a per secundam sebgyógyulást stimuláló hatása már ismert- a saját gyakorlatomban is bizonyosságot szerezhettem.
---H.Y. aerosol- mely gyógyhatású készítményként került a látóterembe - kitűnő felszíni használhatóságával és látványos fájdalommérséklő hatásával- a betegek kedvelt és eredményes eszközévé vált.
----BEMER3000 bio- mágneses energia regulációs készülékkel 2 éves tapasztalatszerzés után megállapítható, hogy a krónikus keringési rosszabbodás okán kialakult panaszokra és elváltozásokra - szubjektív kérdőívek segítségével egyértelmű a pozitív válaszreakció.
22. Salczerné Dr. Hok Mária (független tanácsadó): Best of Active. Követelmények a krónikus sebellátásban (15 perc) Összefoglaló nem érkezett
29. Dr. Sándor Tamás (Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika, Budapest): A varicosus vénák és a lábszárfekély kialakulásának molekuláris háttere (15 perc)
Régebbi tanulmányok elsősorban a mikrocirkulációs változásokat, a vénás fekély kialakulásának
mechanizmusát vizsgálták. A pontos folyamatot ma sem ismerjük. A leginkább elfogadott hipotézis szerint a nagy vénás nyomás hatására a fehérvérsejtek a kapillárisokban ,,csapdába esnek’’, az endothelhez kapcsolódva aktiválódnak, proteolitikus enzimeket, szabadgyököket bocsátanak ki, amelyek a lipid
membránokat, fehérjéket, a kötőszövet számos komponensét károsítják. A perivascularis leukocyta-beszűrődés és fibrin mandzsetta gyulladásos elváltozásra utal.
Napjainkban a makrocirkulációs változások kutatása került előtérbe. Világszerte azt vizsgálják, hogyan alakulnak ki krónikus vénás betegségben (CVD) a varixok. A legújabb szövettani, ultrastrukturális és molekuláris kutatási eredmények arra utalnak, hogy nem egyszerűen a nagy vénás nyomás, hanem
biokémiai változások sorozata okozza a billentyűelégtelenséget és a vénafal átépülését.
CVD-ben a saphena billentyűkön és a vénák falában fehérvérsejt infiltrációt mutattak ki. A nagy vénás nyomás és a csökkent nyíró erő hatására itt is leukocyta-endothel interakció jön létre. Az aktiválódott fehérvérsejtek az endothelen átjutva a véna falát felépítő extracellularis matrixban enzimkárosodást
okoznak. Szabadgyök-képződés, a matrix metalloproteinázok (MMPs) és szöveti inhibitoraik (TIMPs)
megváltozott aránya, valamint növekedési faktorok és cytokinek (TGF-béta1, bFGF) játszanak fontos
szerepet a komplex gyulladásos folyamatban. A kollagén-szaporulat mellett az elasztin-rostok disrupciója jön létre, ez okozza a billentyűkárosodást és a vénafal fibrosisát, gyengülését.
A CVD minden stádiuma, a CEAP klinikai osztályainak megfelelően - a varicosus vénáktól a lábszárfekélyig - így egy gyulladásos kaszkáddal van kapcsolatban. Egyre inkább bizonyítható, hogy a varixok és a lábszárfekély kialakulását két tényező okozza: a vénás áramlási zavar és a krónikus gyulladás. A CVD mai felfogásunk szerint gyulladásos betegség.
26. Simon Andrea (B. Braun Medical Kft., Budapest): Prontosan - ,,Csak a tiszta seb gyógyul’’
(10 perc)
A seb csak akkor képes gyorsan, egészségesen gyógyulni, ha a sebváladékot (sejttörmelék, baktériumok, nekrózis, exudátum) eltávolítjuk a seb felszínéről. A jól feltisztított, átöblített seb, optimálisan előkészítetté válik a sebkötözéshez. Ehhez kínál egyedülálló megoldást a Prontosan sebtisztító oldat, amely
minden típusú sebváladékot gyorsan képes eltávolítani anélkül, hogy károsítaná az ép szöveteket. Az elhúzódóan nehezen gyógyuló, váladékozó, kellemetlen szagú sebeket is képes feltisztítani. Antiszeptikus
hatásának köszönhetően megoldást kínál az MRSA fertőzött sebek kezelésében is.
14. Dr. Sipos Péter, Dr. Sugár István, Dr. Ondrejka Pál (SE II. sz. Sebészeti Klinika, Budapest):
Laparoscopos colostoma képzés nem gyógyuló sacralis decubitus miatt (10 perc)
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2006-ban két betegnél végeztünk colostoma felhelyezést nem gyógyuló sacralis hámhiány miatt.
Egyik esetben a parapleg betegnél decubitus, a másik esetben pedig az inzulin dependens cukorbetegnél
perianalis abscessus talaján kialakult bőrelhalás miatt. Mindkét esetben laparoscoposan alakítottuk ki
a sigmideostomát, amelynek zárására a parapleg betegnél nem került sor. A széklet elterelésével és lokális kezelés hatására mindkét esetben a seb gyorsan gyógyult; a mozgásképtelen betegnél csak plasztikai
műtétet követően, musculocután lebeny segítségével volt megszüntethető a hámhiány.
A laparoscopos stoma-képzés biztonsággal alkalmazható, még e nagy rizikójú betegeknél is, csökkentve a perioperatív morbiditást, újabb sebszövődmények kialakulását. Az irodalmi adatok áttekintése és eredményeink alapján mind a colo-, mind az ilostoma kivitelezhető, hosszú távú fenntartása esetén a colostoma preferálandó és megfelelő alkalmazásával a sacralis decubitusok költség-hatékonyan
kezelhetőek.
10. Dr. Sirák András (családorvos, Velence, SE Családorvosi Tanszék, Budapest): Sebkezelés, a háziorvos szempontjai szerint (10 perc)
A családorvosi sebkezelés feladatai között akut és krónikus sebek kezelése egyaránt szerepel. A műtétek utáni kórházi ápolás szükségszerű rövidülése és az egynapos sebészet terjedése miatt egyre több
ilyen feladat hárul a háziorvosra.
Akut sebkezelés során jelentkező feladatok:
- A seb állapotának ellenőrzése
- Kötéscsere
- Varrat eltávolítás
- Esetleges műtéti sebszövődmények elhárítása (seroma, haematoma)
Krónikus sebkezelés leggyakrabban az alábbi esetekben fordul elő:
- Ulcus cruris kezelése
- Amputációs csonkban keletkezett sebek kezelése
- Felfekvések kezelése
- Egyéb krónikusan fennálló sebek kezelése
A sebkezelés alapvetően a háziorvosi szolgálat feladata, ennek elemei:
- A terápiás terv meghatározása (nyitott, zárt sebkezelés, kötéstípus megválasztása)
- A seb kötésének cseréje
- Betegvezetés (oktatás, szervezési feladatok, terápiás terv elfogadtatása)
- Betegségvezetés (diabetes és egyéb társ- vagy kiváltó betegségek kezelése)
- Sebgyógyulást befolyásoló betegségek felderítése (CVI, diabetes, anaemia stb.)
- Sebgyógyulást befolyásoló tényezők kezelése egyensúlyban tartása
- Esetleges kiegészítő eljárások (bőrátültetés) indikálása
A családorvos akut sebellátási feladatai során a legfontosabb nem a seb feltétel nélküli zárása, hanem a seb megfelelő mechanikus tisztítása, az idegentestek eltávolítása, majd annak felmérése, hogy a
seb zárása elvégezhető-e (ín- idegsérülések, izületi tok megnyílásával járó sérülések, érsérülések).
A krónikus sebellátás során a legfontosabb feladat a seb fennállását elősegítő vagy kiváltó betegségek megfelelő kezelése, amelyhez szorosan kapcsolódik a sebkezelés taktikájának elsajátítása. Ezt a Semmelweis Egyetem családorvos rezidensei számára rendszeresen oktatjuk, azonban a probléma összetett
volta miatt nem lehetünk elégedettek a rezidensek ez irányú ismereteivel.
1. Dr. Sugár István, Dr. Hunyadi János: A jubiláló Magyar Sebkezelő Társaság (10 perc)
Az elmúlt 10 esztendő kudarcait és sikereit sorjázzák a társelnökök. Képekkel és dokumentumokkal
emlékeznek az elmúlt évekre. Köszönetet szeretnének mondani mindazoknak, akik támogatását élvezhették ezen idő alatt. Jelképesen ezúttal adják át a stafétabotot az előadást követő órákban megválasztandó új elnököknek, és kívánnak sok sikert az MSKT további tevékenységéhez, biztosítván támogatásukról az elkövetkezendőkben a leendő új vezetőséget.
35. Dr. Szokoly Miklós, Dr. Aradi Petra* (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, *BME, Budapest):
Traumatológiai és sebészeti (phlebológiai) betegek ellátása a mindennapi gyakorlatban (10 perc)
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A szerzők a sebellátás mindennapi gyakorlatát mutatják be az általános sebészeti rendeléseken,
ahol a traumatológiai, kézsebészeti, phlebológiai ismeretek hiánya tévedésekhez, súlyos késői szövődmények kialakulásához vezethet. A sebellátás speciális területe az érsebészeti diszciplina. Az ulcus cruris kezelésén kívül a microangiopathiák, a diabeteses láb, a különböző típusú fekélyek mind-mind más
ellátási taktikát igényelnek.
Sajnálatos tény, hogy a megfelelő kötszerek és sebkezelő anyagok a rendelőintézetekben és a kórházakban nem állnak rendelkezésre. A szerzők hosszú évek tapasztalatait egybegyűjtve több eseten mutatják be a különböző sebek kezelésének módozatait és a modern kötszereket, amelyeket a kötöttségek
(sebfelmérő lap, adminisztratív elvárások, stb.) miatt nem használ az orvosok többsége. A nagyforgalmú ambulanciák képtelenek az OEP elvárásainak megfelelni, így a korábbi ,,mull-alapú’’ kötszerek a
kórházak után az alapellátásban és a szakrendeléseken is átvették a ,,vezető’’ szerepet.
23. Tóthné Hegyi Krisztina – Riesing Károlyné (Medeco): Sebtípusokról – kötszerekről, másként. (10 perc) Összefoglaló nem érkezett
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Közgyűlési meghívó
A Magyar Sebkezelő Társaság tagjait meghívjuk
a Társaság 2007. évi megismételt közgyűlésére
2007. október 25-re, (csütörtök) 13:45 órára
a Hungária Grand Hotelbe
Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló (Dr. Sugár István)
2. Pénzügyi beszámoló (Tak1er Gabriella)
3. Beszámoló az Oktatási Alapítvány működéséről (Dr. Molnár László)
4. Egyebek
5. Új vezetőség megválasztása
A közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Budapest, 2007. október 5.

Az MSKT Vezetősége

