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HELYZET VAGY LEHETŐSÉG? – KIHÍVÁSOK A MŰTÉTI ELLÁTÁS
TERÜLETÉN SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI NÉZŐPONTBÓL
Dr. Balogh Zoltán Ph.D.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara immár 15 éve van jelen az ágazati egyeztetések rendszerében, s közel egy éve pedig a kormányzat stratégiai partnereként vesz részt az ágazati fejlesztések kialakításában. Az előadás
megkívánja mutatni a szakmai köztestület államtól átvállalt feladatai mellett
mindazokat az aktivitásokat, eredményeket, mellyel hozzájárultunk a műtéti
ellátás területén tevékenykedő szakdolgozói kar elismeréséhez, valamint tagságunk szakmai és anyagi fejlődéséhez. A szerző be kívánja mutatni azokat
a fejlesztési folyamatokat, melyek a jelen és jövő műtéti területen dolgozókat érintik, érinthetik különös tekintettel a szakképzésben tervezett változtatásokra, a szakdolgozói életpálya elemeire, valamint a munkaerő-helyzetből
adódó munkajogi és szervezési kihívásokra. Az előadás második részében a
kamara előtt álló feladatok ismertetése és a jövőben tervek áttekintése áll,
kiemelten foglalkozik a szakdolgozói utánpótlás érdekében elindított kampányunk újabb állomásával, valamint a tagozati választásokkal.
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A MŰTÉTI SEBFERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK (PIROSKÖNYV)
Dr. Szabóné Darázs Mónika

A betegellátás során az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések a
leggyakoribb nemkívánatos események közé tartoznak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján a műtéti sebfertőzés az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések közül a második leggyakoribb fertőzéstípus az
Európai Unió (EU) országaiban és az Egyesült Államokban. Számos kockázati
tényező került azonosításra, amelyek hozzájárulhatnak a műtéti sebfertőzés
kialakulásához. A műtéti sebfertőzések megelőzésére vonatkozó, műtét előtti,
alatti és utáni infekciókontroll óvintézkedések komplex csomagjainak végrehajtásával ezen, fertőzések jelentős része megelőzhető.
A műtéti sebfertőzések megnövelik a kórházi ápolási időt, jelentős ellátási
többletköltséget generálnak. A műtéti sebfertőzések jelentős része ugyanakkor megelőzhető, bizonyítékokon alapuló perioperatív intézkedések alkalmazása révén.
A műtéti sebfertőzéseknek a műtéti beavatkozással speciﬁkusan összefüggő
rizikótényezői között a műtétnél alkalmazott eszközök, műszerek nem megfelelő sterilitása az elsők között szerepel.
Az eszközök újrafelhasználhatóvá tétele során elsődleges cél azok funkciónális és anyagminőségének megtartása szükség esetén sterilizálása. A gyártó
felelősség előtérbe kerülése hozta életre a „Piros Könyvet”, aminek 8. kiadása
magyarul is elérhető.
Az eszközök és módszerek folyamatos változását, fejlődését a „piros könyvet”
jegyző munkacsoport folyamatosan ﬁgyelemmel kíséri és a „kézikönyvet” a
gyakorló szakemberek számára naprakésszé teszi. Az előadás során a „piros
könyv” 11., napjainkban érvényes kiadása, kiemelten az abban betegbiztonsági szempontból lényeges részei kerülnek ismertetésre.
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ENERGIÁK A MŰTŐBEN
Dr. Szöllőssi Marianna

Az előadás ismerteti a hagyományos mono- és bipoláris elektrosebészet
alapjait. Gyakorlati példákon keresztül mutatja be a helyes használat kritikus
mozzanatait, és a helytelen használatból származó szövődményeket. Megmutatja a különböző intelligens vágó-, és koaguláló eszközök közötti különbséget. Útmutatást nyújt az össze- és szétszerelés, hibaelhárítás, tisztítás és
sterilizálás tárgykörében.
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A MŰTŐ ÖSSZETARTÓ EREJE
Juhász Melinda

Az összetartó erő a csapatban van. Sokrétű feladat, otthon kell lenni az elméletben, gyakorlatban, szervezésben, adminisztrációban. Empatikus szellemiség „lelki társ”.
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A KI NEM MONDOTT SZAVAK EREJE - A CSÖND HANGJA
Bukodi Edit

Bevezetés: Emberekkel foglalkozni szép, de ugyanakkor nagyon nehéz feladat is. Ennek a foglalkozásnak egyik elengedhetetlen és nélkülözhetetlen
eszköze a kommunikáció. A kommunikáció általános értelemben ﬁzikai, kémiai
vagy biológiai jelzések átadása a legegyszerűbb jelzésektől a tudatos, bonyolult közlésekig. A mindennapokban a kommunikáció szinte magától működik.
Csak akkor ﬁgyelünk fel a problémákra, ha félreértések adódnak, vagy ha nem
sikerül a kapcsolatfelvétel. A különböző kultúrák, az emberi tulajdonságok egy
nehezebb élethelyzetben kellően akadályozhatják a kommunikációt. Az hogy
orvoshoz kell fordulnunk, netán kórházba kerülünk, kizökkentenek bennünket
a normális kerékvágásból, a „megszokott ritmusból”. Az egészségügyi kommunikáció is lehet kétélű fegyver, gyógyíthat is, de akár „ölhet” is. Az ápoló – beteg viszony egészségügyben betöltött szerepe nagyon fontos, hiszen
mindig az ápoló volt, aki a legtöbb időt töltötte a beteggel, így kommunikálni is
Ő kommunikált vele a legtöbbet.
Az utóbbi időben az egészségügyet is egyre inkább áthatja a szolgáltatásjelleg, mely arra kell, ösztönözze az ágazat valamennyi munkatársát, hogy a
kommunikációs ismeretek, készségek aktívan, tudatosan fejlesztésre kerüljenek.
Megbeszélés/Anyagok/Módszerek: Előadásomban három területet kívánok
érinteni. A műtő világáról, az ott zajló, vagy nem zajló kommunikációról, mint
volt vezető műtős szakasszisztens, az ápolók kommunikációjának fontosságáról, problémáiról, mint jelenlegi szakoktató – kórházunkba érkező hallgatók
példáin keresztül – kívánok beszélni. Végül, de nem utolsósorban a saját betegségem során tapasztalt – sajnos negatív – benyomásaimról is ejtek néhány szót.
Eredmények/Következtetés: Az egészségügyben zajló, a betegekkel folytatott kommunikáció fejlesztésére, javítására időt, energiát, pénzt kell fordítani.
Ezeket be kell építeni a szakdolgozói képzésbe. Tudatosítani kell az egészségügyi szakdolgozók személyes felelősségét, valamint mozgásterét, hogy a
betegellátás színvonala és saját érzelmi, hangulati állapotuk egyaránt javulhasson. Tényként mondhatjuk, hogy csak az a gyógyító képes hatékonyan
segíteni másoknak, aki önmaga is kiegyensúlyozott, és a különböző stresszhelyzeteket kezelni képes személy. A kezeletlen stressz nagymértékben akadályozza az egészségügyi dolgozók munkáját. Ennek elkerülése érdekében
érdemes volna közös stressz-kezelő, majd csapatépítő, kommunikációfejlesztő tréningeket szervezni szakdolgozók és orvosok számára is.
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ÉRZELMI INTELLIGENCIA SZEREPE A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS
TÜKRÉBEN
Murányi Diána

John D. Mayer, Peter Salovey, Daniel Goleman munkássága és kutatásai
alapján tényként fogadhatjuk el, hogy életünk sikerességében, egyre nagyobb
szerepet játszik az EI (érzelmi intelligencia). Nem más, mint az érzelmekkel
való bánás képessége, megismerésén keresztül képesek leszünk magunk
és mások érzéseit felismerni, megérteni, kezelni, önmagunkat motiválni, Egy
team magas EI szintje, a csapatmunka, a kommunikáció, az együttműködés,
az odaﬁgyelés és az egyenes véleménynyilvánítás révén hozzájárul a
teljesítmény növeléséhez, és egy olyan kapcsolati hálóhoz, amely átlendíti
egy adott nehézségen a csapatot. Azon a munkahelyen, ahol magas EI-vel
rendelkező munkatársak és vezető dolgozik együtt, az alapvető tudáson és
szakértelmen túl olyan érzések is megnyilvánulnak, mint a tisztelet, egymás
megértése, elismerése, a bizalom, a méltányolás, az érdeklődés egymás
iránt. Így válik egy csoport feladatot teljesítő gépezetből munkaközösséggé.
Eszközei:- meghallgatás, pozitív hatása van a biztonságérzet és a bizalom
kialakulására- értő ﬁgyelem, nem elég meghallgatni valakit, ki kell fejezni a
hallottak megértését is- empátia: értő ﬁgyelmet tanúsítani a másik iránt.
Mivel ez egy nagyon összetett, bátorságot és kitartást igénylő folyamat, fel
kell tárni, hogy értékrendszerünk, hiteink és attitűdjeink, hogyan befolyásolják
ezt a változást. Az értékeink a mozgatórugóink, mint belső iránytűink
segítenek észrevenni, hogy: mi a fontos, mi motivál. Pontosan milyen az a
hozzáállás, amely a napi viselkedést és szokásokat meghatározza, pozitívak
és cselekvésre ösztönöznek, vagy éppen hogy visszafognak? A hitrendszer,
valójában minden, amiben hiszünk, egy kép önmagunkról, a világról, amelyet
igaznak tartunk, mit gondolsz, mit hiszel magadról és a lehetőségeidről. A
lényeg, hogy az emberek tudják mit várnak el tőlük és átlátják, hogy munkájuk
miként járul hozzá a csoport értékeihez. Következtetés: A munkatársak
motiváltabbak lesznek, jobban azonosulnak a célokkal, nő a tanulási
képességük, az elégedettségi szintjük, csökken a munkahelyi stressz, ami
egyértelmű teljesítménynövekedést fog eredményezni, így képessé válunk
munkánk hatékonyságának növelésére.
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A MAGYAR TÜDŐTRANSZPLANTÁCIÓS PROGRAM ELSŐ 4 ÉVE
Bőjte Attila István

Tisztelt Elnökség, Kollégák!
Előadásom során szeretném bemutatni Önöknek az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Tanszékén 4
éve működő Tüdőtranszplantációs Programot.
Képekkel, videóval szeretném prezentálni, hogy milyen komoly szervezés, és
Team teljesítményt követel ez a program.
Előadásomban kitérnék:

ͻ Történelem, Indikáció, kontraindikáció Műtét – videó, Statisztika

„ Sokak életéhez van közünk.
Némelyikhez kevesebb, némelyikhez nagyon is sok.
Mégsem fogják tudni a nevünket, azt sem, hogy mit tettünk értük.
A mi munkánk rejtett és névtelen.“
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PERIOPERATÍV FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS A GYAKORLATBAN…
- LEHET MÁSKÉPP?!
Meixner Katalin

A fájdalom a legősibb problémák egyike! Az aneszteziológusnak az elsődleges
feladatai közé tartozik az analgézia biztosítása. A perioperatív szakban a fájdalom megélése, elviselése függ a beteg állapotától, a betegség súlyosságától, a
fájdalom jellegétől és számos októl, mely befolyásolja a műtét sikerességét. A
szervezet vegetatív funkciója és működése alapján képet kapunk a beteg fájdalom ingerének és ingerületvezetésének számos káros következményeiről.
Cél: bemutatni a magyarországi fájdalomcsillapítás lehetőségeit, módjait és
számos gyakorlati megoldásait, a fájdalom monitorizálásán keresztül a multimodális fájdalomcsillapításon át.
Az európai és hazai irányelvek valamint protokollok, a beteg bevonásával lehetőséget nyújtanak arra, hogy a műtéti fájdalom ne legyen elviselhetetlen és
megélt negatív élmény, hanem a betegség szükségszerű, de mindenképpen
csillapítható tünete.
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A FORMALDEHID LABORATÓRIUMI HASZNÁLATÁNAK EGÉSZSÉGRE
GYAKOROLT VESZÉLYEI
Prof. dr.Tompa Anna

A formaldehid (FA) igen nagy mennyiségben gyártott és felhasznált ipari alapanyag, amit a vegyipar, gyógyszeripar, textil és műanyaggyártás során felhasználnak. Az ipari alkalmazás többnyire zárt rendszerben történik, így felhasználása során a levegőtisztasági paraméterek folyamatos ellenőrzésével
a környezeti expozíció kivédhető. Laboratóriumi felhasználása során, főleg az
egészségügyben ezek a körülmények hazánkban egyáltalán nem biztosítottak.Az IARC 2004-ben 1-es kategóriájú humán rákkeltőnek minősítette
a formaldehidet, így lehetőség kínálkozott arra, hogy használatát az orvosképzésben (anatómia, patológia), sebészetben és egyéb laboratóriumokban,
szövettani feldolgozás és ﬁxációs céllal történő alkalmazását szigorúan
korlátozzák, vagy betiltsák. Sajnos erre nem került sor, aminek oka ismeretlen,
bár a foglalkozás orvosi szakma gyenge érdekérvényesítő képességével
is összefügghet. Hiányoznak azok az epidemiológiai felmérések, amelyek
ennek a szakterületnek a daganatos betegségek szempontjából történő
feldolgozását jelenti. Ezt a hiányt szeretném pótolni azzal, hogy általunk
elindított, és az egészségügyben foglalkoztatott munkavállalók 20 éven át
történő követéses genotoxikológiai és immuntoxikológiai vizsgálata során
nyert tapasztalatokról beszámolok. Ezen periódus alatt közel 1000 egészségügyben foglalkoztatott dolgozót vizsgáltunk meg, akiket 1-4 éves periódusokban követtük nyomon. Közülük 116-an betegedtek meg rákban. Néhány esetben egy beteg több rosszindulatú tumorban is szenvedett. A FA
exponáltak száma 120 volt, többségük nő. Itt meg kell említeni, hogy az expozíció nem kizárólag formaldehid volt, hanem a hisztológiában használt egyéb
vegyszerek, mint pl. xylol, metanol, aceton, etilén oxid, festékek és fertőtlenítő
szerek. Közülük 16 fő betegedett meg rákban, 3 férﬁ és 13 nő. Valamennyien
60 év alattiak voltak. Egyéb betegségei közül a hipertóniát és a pajzsmirigy
betegségeket érdemes még kiemelni. A genotoxikológiai leleteik már a megbetegedés előtt többnyire pozitívak voltak, különösen a kromoszóma rendellenességek száma emelkedett. Az elvégzett immuntoxikológiai vizsgálatok is
eltéréseket mutattak, a B és NK sejtek száma jelentősen csökkent, ami az FA
immunszuppresszív hatásával függhet össze. Ezek az adatok is alátámasztják
azt az igényt, hogy a klinikai gyakorlatból, az egészségügyi oktatásból az FA
használatát a benzolhoz hasonlóan ki kellene tiltani, illetve az átmeneti időszakra meg kellene szigorítani a használat higiénés körülményeit. Ezt nagyban
elősegíthetné a légtér hatékony elszívása, illetve a mintavétel zárttá tétele,
hogy a jövő nemzedék orvosai, gyógyszerészei ne formalingőzös laboratóriumokban végezzék felelősség teljes munkájukat.
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SZÍVJUK EL!
Gaebele Tibor

A különböző sebészeti eljárások során keletkező füst elszívása a műtői személyzet egészségmegőrzése érdekében elengedhetetlen.
Előadásunkban a következő témákat szeretnénk röviden ismertetni:

ͻ A műtéti füst összetétele: kémiai, biológiai, toxikus, nem toxikus ösz-

szetevők
ͻ Irodalmi összefoglaló a műtéti füstben található toxikus anyagokról és
kockázatukról
ͻ Nemzetközi kitekintés és ajánlások
ͻ Megoldások a műtétek során keletkező füst elszívására:
Ž Nyitott műtétekehez ajánlott eszközök
Ž Laparoszkópos eljárásokhoz kifejlesztett egyszerhasználatos
megoldás
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Több mint 40 év tapasztalatával:
korszerû velõûrszegek
szögstabil- és poliaxiális lemezek
önálló mûtéti rendszerek
egyedi megoldások
hagyományos mûtéti elemek

www.medimetal.hu

Minden, ami fontos
a traumatológiában

LÁTHATATLAN CSONTRÖGZÍTÉS
Stefancsik Edina

Mint minden sebészeti szakma, a mozgásszervi sebészet is dinamikusan fejlődik. A csontgyógyításhoz használt csavarok anyaga, száma, formája szinte
megszámlálhatatlan. Mégis ezen területen megjelent felszívódó csavarokkal
való megismerkedésünkről és kezdeti tapasztalatainkról szeretnék beszámolni. Intézetünkben orthopédiai és baleseti műtéteknél közel fél év alatt több
tucat esetben használtuk. A rendkívül egyszerű az instrumentárium és a hagyományos csavarokhoz való nagyfokú hasonlóság miatt szinte tanulási fázis
nélkül is biztonsággal alkalmaztuk.
Előadásomban rövid áttekintést adok a csavar anyagáról, felszívódásáról, biomechanikai jellemzőiről.
Esetbemutatáson keresztül is szemléltetni szeretném az eszközök felhasználásának egyszerűségét és alkalmazásának anyagi, gyakorlati és praktikai
vonatkozását. Felszívódásánál fogva fémeltávolításra nincs szükség, így nem
csak a műtő szempontjából jelent könnyebbséget, hanem a beteg életmódjában is minőségi előrelépést jelent egy második műtétben végzett fémeltávolítás elmaradása.
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OPS-MOZGÁSANALÍZIS ALAPÚ EGYEDI CSÍPŐPROTÉZIS BEÜLTETÉS
Henczné Varga Judit

Testalkatunk, csontjaink és a mozgásunk is egyedi.
Ha valakinek csípőízületi protézisre van szüksége, a beültetés egyedi testi adottságokhoz igazítva, funkcionális, beteg speciﬁkus rendszerrel a Corin által a
közelmúltban kifejlesztett OPS Optimized Positioning System – Optimalizált
Pozicionáló Rendszerrel megvalósulhat. Ehhez röntgenfelvételek és egy alacsony dózisú CT vizsgálat készítése szükséges, majd a számítógépes elemzéseket követően, 3D nyomtatóval egyedi sablonok készülnek. A pontos combnyak
rezekció magasságának és irányának meghatározásához a femorális sablon ad
irányt. A művi vápa, mozgásanalízissel meghatározott térbeli orientációjának rekonstruálását az acetabularis sablon csontos vápába helyezve adja, lézerfényt
kibocsátó célzóeszköz csatlakoztatásával. Az eljárás minimál invazív műtéti
feltárással együtt is végezhető. Egyesült Államokban, Ausztráliában és számos
Nyugat-Európai országban már sikeresen alkalmazzák.
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TOXIKUS ANTERIOR SZEGMENS SZINDRÓMA MEGELŐZÉSE
Novák Andrea

Toxikus anterior szegmens szindróma (TASS) egy akut posztoperatív gyulladásos reakció, amelyben egy olyan anyag kerül az elülső szegmensbe,
amely toxikus károsodást indukál a szemen belüli szövetekben. Korábban ezt
a szindrómát sok néven deﬁniálták, mint például steril endophthalmitis vagy
ismeretlen eredetű posztoperatív uveitis. Továbbá, ezt az állapotot nevezzük
toxikus endotheliális sejtpusztulással járó (TECD) szindrómának is.
Bakteriális endotoxinok, vagy a sóoldatok szemcsés szennyeződése, abnormális PH, szemészeti Viscosurgical Devices (OVD), az intraokuláris gyógyszerek, lokális kenőcsök, konzerváló szerek, nem megfelelően tisztított sebészeti
eszközök okozhatják. Előadásomban a szemészeti mikroműszerek megfelelő
tisztítását, fertőtlenítését, sterilizálását szeretném kiemelni.
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GAZDÁLKODJ OKOSAN! AZAZ, HOGYAN LEHET A MŰTŐI BESZERZÉSEKET ÁTLÁTHATÓAN, GAZDASÁGOSAN ÉS HATÉKONYAN KEZELNI
Pálinkás Szabolcs, Nagy Csaba, Mölnlycke Health Care Kft.

1. Cél: Szeretnénk bemutatni, hogy innovatív megoldásokkal és a digitalizáció
segítségével hogyan lehet támogatni a műtéti felhasználások átláthatóságát,
rendszerezését és nyomon követhetőségét.
2. Módszer: Nemzetközi vizsgálatok eredményeit szeretnénk bemutatni és
élő interaktív szavazással a magyarországi tapasztalatokat felmérni.
3. Összegzés, következtetés: Az egészségügyi ellátás egyre szűkülő pénzügyi
forrásai következtében az egészségügyi ellátók lehetőségei is korlátozódnak.
Ahhoz, hogy a mindennapos betegellátás fenntartható legyen, olyan megoldásokra lesz szükség, amellyel a növekvő igények és felhasználói kihívások
mellett költséghatékony, átlátható és könnyen ellenőrizhetők a folyamatok a
műtő mindennapos munkájában.
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NYÍLT MŰTÉTET IGÉNYLŐ IDEGENTEST ELTÁVOLÍTÁSA GYERMEKKORBAN
Polereczki Éva

Intézményünkben, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézményben
évente több száz gyermek kerül ellátásra idegentest eltávolítása miatt.
Az esetek nagy részében a tápcsatornába került idegentestek endoscopos
eljárással megoldhatóak.
Előadásomban két igen érdekes esetet mutatok be, ahol az endoscopos beavatkozás sikertelensége miatt, feltárásos műtéti ellátást alkalmaztunk.
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n Kiemelkedő szakítószilárdság
n Biztonságos és egyszerű

csomózhatóság
n Megnövekedett rugalmasság,
alacsony memóriaeﬀektus
n A CV Pass és CV Pass EasyBlack
tűk sima felületének köszönhetően könnyed áthatolás a
szöveten
n A varrófonal kék színe jobb
láthatóságot biztosít
Ideális választás a szív-, ideg-, szemés mikrosebészetben, valamint általános lágyszövet-záráshoz.

Optilene

®

Precíz és könnyű használatú
monoﬁl varrófonal

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest | Felhévízi u. 5.
Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900
www.bbraun.hu

A VESE BAB ALAKÚ SZERV?
Galambosné Gyarmati Zsuzsanna

A vesék vizeletet a 10. gesztációs héten választanak ki először és a terhesség
hátralevő részében a magzatvíz 90%-át az embrionális vesék biztosítják. A
terhesség végére a vesék teljesen kifejlődnek, kb. 1 millió nephron alakul ki vesénként. Ha fejlődésükben valamilyen hiba történik, fejlődési rendellenesség
jön létre. Leggyakoribb rendellenességek: pyeloureterális obstrukció, ureterovesicalis stenosis, kettős üregrendszer, kettős uréter, patkóvese. Előadásomban egy összetett fejlődési rendellenesség műtéti megoldását szeretném
ismertetni.
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FELSŐ HÚGYÚTI KŐELTÁVOLÍTÁS NAPJAINKBAN
Lovász Ferencné

A húgyúti kövesség korunk egyik népbetegsége. A kövek jelentős része konzervatív módszerekkel nem kezelhető. A klasszikus nyílt kőműtétek helyét fokozatosan átvették az endoscopos módszerek, melyek folyamatos fejlesztés
alatt állnak a műtéti invazivitás csökkentése érdekében.
Előadásomban jelenleg rendelkezésre álló kősebészeti lehetőségeket, köztük
a ﬂexibilis uretheroscopia és a percutan kőeltávolítás módszertanát kívánom
áttekinteni a műtős szakasszisztens szemszögéből.
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THORAFLEX HYBRID FROZEN ELEPHANT TRUNK
Czuczor Szilvia

1. Thoraﬂex hybrid frozen elephant trunk - A Thoraﬂex hybrid prothesis a
klasszikus fagyasztott elefántcsont legújabb protézisét mutatja be. Ez egy
több ágú, íves hybrid graft, amely potenciálisan lehetővé teszi a mellkasi aorta
komplex elváltozásainak kezelését. /Endovascularis kezelés ill. hagyományos
műtét kombinációja /
2. Műtéti indikációk
3. Mély hypothermia, kanülálási technikák
4. Műtéti megoldás kivitelezése – Youtube videó

25

EVAR - ENDOVASCULÁRIS AORTA ANEURYSMA REKONSTRUKCIÓ
Czuczor Szilvia

1. Történelmi áttekintés Charles Dubost neve örökre beírta magát a történelembe. Az Ő nevéhez fűződik az intervencionális, minimál invazív beavatkozás
fogalma. A nyitott sebészi beavatkozást a fedett stent / stentgraft / bevezetése váltja fel.
2. Technika – EVAR - magába foglalja az aorta falának kibélelését – graft alkalmazásával. A stent – graft egy fém, rozsdamentes acél vagy nitinol vázból
áll, amely áthatolhatatlan anyaggal van bevonva és a femorális artériákon keresztül ﬂuoroszkópos irányítással van beültetve.
Az Evart először egy ukrán sebész vállalta be, Nicholas Vodolos, majd Őt követte Juan Carlos Parodi, aki felelőse volt, hogy világszerte bevezessék az
Evart. Ehhez felállítottak egy endovasculáris teamet, aki vaszculáris sebészből és radiológusból áll.
3. EVAR kivitelezése
4. Youtube videó
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STERIL MŰTÉTI ÉS VIZSGÁLÓKESZTYŰK HASZNÁLATA A MŰTÉTI
TERÜLETEN
Juan David Mendez, Andrényi Áron

Steril műtéti, orvosi kesztyűk: A műtéti steril kesztyűk használatának fontossága a műtői területen: Piaci trendek, gyártási innovációk, anyagösszetétel
változások, megfelelő használat.
- Vizsgáló kesztyűk: Érdekeljen miben dolgozol, és mi van a kezeden! A vizsgáló kesztyűkkel kapcsolatos piaci trendek, újdonságok, anyagösszetétel változások, megoldások a biztonságos munkakörnyzetre és munkavégzésre.
Workshop:
- Interaktív Medline workshop és élő demonstráció az érdeklődőknek a steril
műtéti és vizsgáló kesztyűkről. (45 perc)
- Quiz játék nyereményekkel
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VÉDELEM A GYÓGYÍTÁSHOZ
PHARMA

I N N O VA T Í V M E G O L D Á S

Védelem a
szakembernek

Védelem a
szövettani mintának

Felhasználásra kész
^eő²kmdhg\^gmk§\b·

>`rls^kŔ®l`rhkl
használat

easy

Egyedülálló zárt rendszerű orvostechnikai
eszköz a szövettani minták tárolására és
szállítására, mellyel megelőzhető
a formalin-expozíció

További információért vagy megrendelés
kapcsán kérjük, forduljon magyarországi
kizárólagos forgalmazónkhoz:

HMS Pharma Kft.
oﬃce@hmspharma.com
www.hmspharma.com

PAROTIS MŰTÉT
Pergéné Kiss Éva

A parotis páros nagy nyálmirigyeink közé tartozik. A legnagyobb és a
legfontosabb serosus nyálmirigy. Feladata, hogy a nyál termelésével a szájüregben az étel emésztését megkezdje. A fültőmirigy állományában seprűszerűen oszlik ágaira egyik fontos agyidegünk, a VII. agyideg, mely ezáltal a mirigyet egy felületes és egy mély lebenyre osztja. Beidegzi az arc mimikai izmait,
amelyek a homlokráncolást, szemcsukást, orrmozgatást, szájcsücsörítést is
végzik. Előfordul, hogy a fültőmirigyeknek megfelelő területen, addig nem észlelt duzzanat látható vagy tapintható, mely legtöbbször fájdalmatlan és lassan
növekszik, de kialakulhat hirtelen is. Szövettani vizsgálattal /tűbiopsziával/
igazolható, hogy daganatról van-e szó és az jóindulatú vagy rosszindulatú-e.
Ezekben az esetekben szükség lehet a daganat eltávolítására, mely történhet csak a tumor kivételével, vagyegyütt a felületes fültőmirigy-állománnyal,
vagy az egész mirigy kivételére is szükség lehet.Intézményünkben történő
ilyen típusú műtéteket mutatom be. Egyes esetekben azonban előfordulhat
rosszindulatú daganat is. Ha az arcideg működését addig nem befolyásolta,
később érintheti azt és féloldali arcbénulást okozhat. Megoldása csak centrumokban, klinikákon történhet.

29

EGYEDI ESETBEMUTATÁS
Garai Gábor

A Budai Irgalmas Rendi kórház központi műtőjében dolgozom és ez a műtét
a Fül -orr gégészeti műtőben történt műtétről szól! Az előadásom egy egyedi eset bemutatásáról szól! Nyelvgyöki cysta eltávolítását terveztük műtéti
megoldásnak! Viszont az előző vizsgálatok alapján a cysta oly mérettel bírt,
hogy a pajzsmirigy állományában is benne volt! Így részleges pajzsmirigy állományt is resecálni kellett a középső és a jobb oldali lebenyből! Természetesen
az ér képletek lefogásával majd lekötésével biztonsági aláöltéssel végezve a
műtét alatt! Majd a cysta kipreparálása történt, ami szerencsésen egyben kitudtuk fejteni! A nyelvcsontot resecálása is megtörtént, azonban viszont a
cysta több rekeszes tasakkal bírt! Itt is megtörténik a szövetek leválasztása
majd ahol szükséges bipoláris csipesszel elektormosan koaguláljuk az érképleteket. Majd ezután a nyelvcsontot is kifejtjük a szövetek közül a cysta kiinduló vezetékét lekötjük majd a nyelvcsontot resecáljuk! A műtét befejezése
drainázs majd vérzéscsillapítás következik, seböblítés majd réteges sebzárás!
Bőr varrattal a végén, sebfedés! A beteg szépen komplikáció mentesen gyógyult! Igaz ez egy napi rutinos műtét viszont több rekeszes cystát ritkán látni
és főleg úgy, hogy sérülés mentesen éppen kitudtuk venni! Maga a műtét
nem igényel nagy műszer parkot! Instrumentálást, de a látvány és a műtét
szépsége magával ragadja az ott lévő személyzetet! Ezek azok a mozzanatok
a szakmánkban amit erőt ad és motivál a további munka végzésre: Annak öröme és az az érzés megint jót tettünk és segítettünk segíthettünk! Hiszen ettől
ilyen szép ez a hivatás! Mindig törekedjünk arra, hogy bármi nehéz is, időnként
úgy érezzük nincs tovább! De van az ilyen és ehhez hasonló élmények vigyék
tovább a munkánkat!
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NEGATÍVNYOMÁS-TERÁPIA INNOVÁCIÓS SEBKEZELÉS
Juhász Melinda

A negatívnyomás-terápia egy olyan rendszer, ami nem gyógyszeres, a sebgyógyulást ﬁzikailag elősegítő módszer, amely jótékony hatását a sebek gyógyulására a terápiás rendszer által a sebet befedő habkötszerben létrehozott
negatív (légköri nyomás alatti, szubatmoszférikus) nyomás révén fejti ki, melyet számos állatkísérlet és klinikai eredmény bizonyít.
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A SEBÉSZETI MŰTŐ MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE
Rápolthi Attila

Akármennyi éve is vagyunk a pályán, néha kellemes visszautazni az időbe.
100 éves műtéti technikák és eszközök. A középkor hentesei és az új kor elit
sebészei. Hogyan lesz egy műtőssegéd a 21. században műszaki zseni.

32

ONKOLÓGIA A NŐGYÓGYÁSZATBAN A MÚLTBAN, JELENBEN ÉS A
JÖVŐBEN
Hortobágyi Csabáné

A Hysterectomia műtét technikai kivitelezése a múltban, jelenben és jövőben.
A nyitott és a laparoscopos műtéti technikák összehasonlítása. A Wertheim
műtét előnyei és hátrányai.
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20 éve
a hazai ortopédia
élvonalában*
ÉV
ÉV
*1999 - 2019: húsz éve a magyar betegek életminőségének helyreállításáért.
Ebben a két évtizedben 27 ezer térd- és 30 ezer csípőprotézis került beültetésre.
KÖSZÖNJÜK A MŰTŐS SZAKASSZISZTENSEK ÁLDOZATOS MUNKÁJÁT,
AKIK NÉLKÜL EZ NEM SIKERÜLHETETT VOLNA!

LAPAROSCOPOS JURAS MŰTÉT: ELŐNYÖK, HÁTRÁNYOK, INDIKÁCIÓK
Veszelovszki Szilvia

Necrotizáló pancreatitis esetében - szerencsés esetben nem alakul ki infekció, így a bursa omentalisban kialakult folyadék igényelhet beavatkozást.
Esetismertetés: 58 éves férﬁbeteg anamnézisében érdemi megbetegedés
nem szerepelt. Epekövesség talaján acut necrotizáló pancreatitis alakult ki,
mely miatt belgyógyászati osztályon konzervatív (carentia, jejunalis tápszonda levezetése) kezelésben részesült. CT vizsgálata a pancreastest-farok necrozisát, illetve a bursa omentálisban egy 15 cm-es folyadékgyülemet írt le. A
kezelés 16. napján láz alakult ki- Sebészeti osztályunkra átvételre került. A
konzervatív kezelést folytatva osztályunkon láza nem ismétlődött- ezért per
os táplálásra állítottuk a tápszondát eltávolítottuk és otthonába emittáltuk.
Egy hónappal később kontroll CT vizsgálaton a pancreatogén folyadék progressziója igazolódott, a beteg panaszossá vált, ezért műtét mellet döntöttünk.
3 portból laparoscopos cholecystectomiát illetve Juras műtétet végeztünk, a
cystogasrostomia elkészítése után a necrotizált pancreas szövetet eltávolítottuk. A műtét 65 percig tartott, a postoperatív szak zavartalan volt, a beteget a postoperatív 6. napon otthonába bocsájtottuk.
A necrotizáló pancreatitis, pancreatogén folyadék esetén minimál invasív
megoldásként az endoszkopos cysto- gastrostomia elfogadott megoldás, de
a módszer rendkívül bonyolult, nagy szakértelmet, speciális eszközöket igényel, illetve a beavatkozást gyakran több alkalommal is meg kell ismételni.
Ha a kiváltó okot is meg akarjuk szüntetni - akkor laparoscopos cholecystectomia és egy ülésben végzett Jurás műtét a választandó megoldás, amit
videó prezentáció formájában kívánok bemutatni.
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A MÁJ HÍLUSÁT ÉS VÉNA CAVA INFERIORT INFILTRÁLÓ, MECHANIKUS ICTERUST OKOZÓ I SEGMENT TUMOR SEBÉSZI ELLÁTÁSA
Barok Bianka

Bevezetés: A hagyományos hasi sebészetben az utóbbi 20 évben a máj sebészete fejlődött a leglátványosabban. Új műtéti módszerek, kiegészítő minimál
invazív technikák segítségével egyre bonyolultabb máj műtétek végezhetők,
melyek megismerése a műtősnők feladata is.
Esetismertetés: 74 éves nő anamnesisében subtotalis thyroidectomia, arcüreg műtét, asthma bronchiale, hypertonia, LC szerepelt. Mechanikus icterus
miatt induló kivizsgálása során végzett CT vizsgálat a máj I segmentumának
térfoglaló folyamatát igazolta, mely az alatta fekvő véna cava inferiort, illetve
a májhílust is inﬁltrálta, és a hepaticus villát elzárva okozott mechanikus icterust. Gastroenterológiai osztályon ERCP, sikertelen stentbehelyezés történt.
Progrediáló icterus miatt tervezetten, de a fenyegető hepato-renalis syndroma miatt gyors előkészítést követően - relatív sürgősséggel - megoperáltuk a
beteget. A műtét során a máj bal lebenyét az I-es segmentummal együtt távolítottuk el, illetve a tumoros inﬁltráció miatt a vena cava inferior kb. 5 cm-es
hosszan resecáltuk, melyet direkt érvarrattal zártunk. Jobb oldalon az epeutakat a másodlagos epeúti oszlás magasságában resecáltuk, az epeelfolyás
biztosítására hepatico-jejunostomiát készítettünk. A műtéti idő 4 óra 10 perc
volt, a beteg intraoperatívan 2 E vvt-t kapott. Postoperativ megﬁgyelésre a
Központi Intenzív Osztályra került, ahol még a műtét napján extubálni lehetett,
a postoperativ 8. napon távozott, jelenleg onkológiai kezelése zajlik.
Következtetés: A máj I. segment tumora sebésztechnikai kihívás, a véna cava
resectio irodalmi ritkaság, ami a műtéti team minden tagjának magas szintű
felkészültségét követeli meg. A társszakmák (radiológus, gastroenterológus,
anaesthesiológus, sebész, érsebész, onkológus) együttműködésével az ilyen
kiterjesztett májműtétek is sikerrel kivitelezhetők.
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HELYZETJAVÍTÓ MŰTÉTEK A NŐGYÓGYÁSZATBAN, A LC SACROCOLPOPEXIA
Baranyainé Boskovits Gabriella

Napjainkban a laparoscoppal végzett helyzetjavító műtétek előtérbe kerültek
a nőgyógyászatban. Hogyan lehet az anatómiai viszonyokat a legoptimálisabban visszaállítani? Használjunk implantátumokat, hálókat, szalagokat? A legújabb lehetőségek bemutatása a nőgyógyászati laparoscopos helyzetjavító
műtétek palettáján.
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KÜLÖNLEGES HELYZETEK ELLÁTÁSA A HONVÉD KÓRHÁZBAN
Paulinyi Rita

Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúrájának közhatalmilag intézményesített része, mely az egészségi állapot javítását, a betegségek
megelőzését és ha kell gyógyítását, gondozását, rehabilitációját szolgálják.
Olyan feladat ez, melyet normál időszakban, katasztrófa elhárítási – illetve
különleges jogrend időszakában is biztosítani kell. Az egészségügyi rendszer
különleges helyzetekben átalakul és a szükséges mértékben – katasztrófavédelmi terv alapján – speciális rendszerben működik.
Kórházunkban a kialakított szabályok ismerete mellett gyakorlatot is végzünk,
melyet az Európában állandósult terrorveszély, valamint a bármikor előfordulható tömeges balesetek esetleges kialakulásának lehetőségei indokolják.
A gyakorlat célja – melyen a kórház közel 500 dolgozója vett részt – hogy
egészségügyi válsághelyzetek esetére modellezzük és fejlesszük az ellátás
kapcsán jelentkező egészségügyi feladatokat és erősítsük az együttműködési készségeket. Előadásomban ezt a gyakorlatot és modellt ismertetem
műtősnői szemmel.
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KIÁLLÍTÓINK ÉS TÁMOGATÓINK

3M Hungária Kft. • 3MED Kft. • ALLEGRO Kft. • ANAMED Kft.
Arrowpack Hungary Kft. • B.Braun Trading Kft.
TZMO Hungary Kft. • KONTAKT TRAVEL Kft.
COMESA Budapest Kft. • CPP Budapest Kft.
Dr. Weigert Hungária Kft. • Ecolab-Hygiene Kft.
EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Endo Plus Service Kft. • EUROMEDIC TRADING Kft.
GOLD MEDICAL Kft. • Happy Business Services Zrt.
Hartmann-Rico Hungária Kft.
HEBU medical INSTRUMENT Kft. • Hoszplant Kft.
Jet Travel Kft. • Johnson & Johnson Kft.
KONSENS Kft. • MEDICONTUR Kft.
MEDICOR Kéziműszer Zrt. • MEDIMETÁL Kft.
MEDINST PLUSZ Kft. • MEDIOLA Kft.
MEDTRONIC HUNGÁRIA Kft.
MEDYS INTERNATIONALE Zrt. • MEDIFAIR Kft.
Mercator Medical Kft. • METRIMED Orvosi Műszergyártó Kft.
Mölnlycke Health Care Kft. • OPC Kft. • PREMIER G. MED Kft.
RB MED Kft. • Bewege • Jako Rescue Kft. • Unirol Kft.
StapleCare Kft. • Star-Printing’09 Kft.
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