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Tisztelt Kollégák! 

Remélem kellemes emléketek maradt a 10 évvel ezelôtti gyôri Kézsebészeti 
Kongresszusról. Most ismét Gyôr adhat otthont a soron következô tudományos 
ülésnek. Nagy megtiszteltetés ez számunkra azért is, mert 15 éves lesz Kézsebészeti 
Osztályunk.

A kongresszus fô témáit – a MKT Vezetôségével együtt – úgy igyekeztünk meghatározni, 
hogy kellô érdeklôdésre tartson számot. Ugyan a sajkacsont törések ellátásával már 
több alkalommal foglalkoztunk, az idô múlásával azonban azt gondolom az ellátási 
taktikánk is változott, tehát érdemes újra foglalkozni vele.
A manapság egyre szaporodó – legalábbis Gyôrben ez a tapasztalatunk – carpal tunnel 
syndromás esetek indokolják a fôtémák közé való felvételét.
A kongresszuson szándékunk egy kicsit a továbbképzéssel is foglalkozni, ezért 
választottuk erre a hüvelykujjképzést.
Emellett a szabad témák tág lehetôségeket adnak egyéb elôadások megtartására is.
Természetesen a szellemi munka mellett a gasztronómiai örömökre is hangsúlyt 
fektetünk, és a kultúrát is igyekszünk becsempészni a programba.
Szakmai ismereteink bôvítésére és a barátságok ápolására szeretettel várunk 
mindenkit! 

Remélem, hogy ez a Kongresszus is talán hozzájárul ahhoz, hogy még nagyobb 
odaadással és hittel végezzük az emberi kéz – a munka lelke gyógyítását és 
megmutassuk, hogy igenis szükség van a kézsebészetre, s ne csak történelmi emlék 
maradjon a magyar gyógyítás történetében.

Dr. Király Géza

a Szervezôbizottság elnöke
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KONGRESSZUSSZERVEZÉS

FÔVÉDNÖK
Dr. Szakács Imre, a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke

VÉDNÖKÖK
Borkai Zsolt, Gyôr Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Varga Gábor, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fôigazgató fôorvosa

A KONGRESSZUS ELNÖKE
Dr. Rácz Sándor

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Prof. Dr. Renner Antal
Prof. Dr. Nyárády József
Prof. Dr. Simonka János Aurél
Dr. Király Géza

SZERVEZÔBIZOTTSÁG ELNÖKE
Dr. Király Géza

SZAKMAI INFORMÁCIÓ
Dr. Király Géza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum
9023 Gyôr, Vasvári Pál u. 2-4. 
Tel.: (96) 507 960

E-mail: kiralyg@petz.gyor.hu

KONGRESSZUSI TITKÁRSÁG
ASSZISZTENCIA Szervezô Kft.
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 20.
Tel.: (1) 350 1854  Fax.: (1) 350 0929
E-mail: kezsebesz@asszisztencia.hu
www.asszisztencia.hu
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Gyôri Nemzetközi Kereskedelmi Központ
9021 Gyôr, Szent István u. 10/A.
http://gyor-konferencia-kozpont.hu

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ
2009. október 9. - péntek 08.00 – 17.30
2009. október 10. - szombat 08.30 – 13.00

ELÔADÁSOK ÁTVÉTELE
2009. október 9. - péntek 08.00 – 16.30
2009. október 10. - szombat 08.30 – 12.00

RÉSZVÉTELI DÍJ
35 év alatti MKT tagok részére 10.000 Ft
35 év feletti MKT tagok részére  15.000 Ft
Nem MKT tagok részére 20.000 Ft
Rezidensek, gyógytornászok részére 9.000 Ft
Nyugdíjas MKT tagok részére ingyenes
Szombati napijegy 9.000 Ft
Kísérôi díj 9.000 Ft

RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA
Résztvevôk Kísérôk

Elôadásokon való részvétel •
Kongresszusi táska •
Programfüzet •
Névkitûzô, részvételi igazolás •
Ebéd és kávészünetek pénteken és szombaton •
Bankett vacsora • •
Kisérôi program •

POSZTER ELÔADÁSOK
Kérjük a Tisztelt Elôadókat, Szerzôket, hogy a posztereikkel kapcsolatban felmerülô esetleges kérdések 
megválaszolása céljából legyenek szívesek 2009. október 9-én, pénteken, 16.00 – 16.30 között a Posztereik  
közelében tartózkodni.

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus akkreditálása jelenleg folyamatban van. A kapott pontokról a résztvevôket e-mail formájában 
értesítjük. 

Az elôadásokat kérjük legkésôbb az adott 
szekció elôtt 1 órával leadni a helyszínen 
tartózkodó technikusnak.

A részvételi díjak étkezést is tartalmaznak 
(kávészünetek, ebédek, bankett vacsora), 
melyet a hatályos törvények értelmében 
a számlán külön, megbontva, közvetített 
étkezésként tüntetünk fel.
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK

GYÁRLÁTOGATÁS ÉS BANKETT VACSORA

2009. október 9. - péntek
Audi Hungaria Motor Kft.
A kongresszus Szervezôbizottsága szeretettel vár minden kedves résztvevôt az Audi Hungaria Motor Kft. 
területén tartandó gyárlátogatásra és az azt követô bankett vacsorára.

19.00 – 20.00 Gyárlátogatás
A gyárlátogatás során a kongresszus résztvevôi megismerkedhetnek az Audi TT Coupé 
összeszerelési folyamatával.

20.00 – 23.00 Bankett vacsora
A bankett vacsora az Audi Hungaria gyárterületén található modern Fórum épületben 
kerül megrendezésre.
Érkezéskor pezsgôkoktél, majd svédasztalos vacsora várja a vendégeket. A vacsora 
elfogyasztása után Mohácsi Attila színész, énekes elôadómûvész, a Gyôri Nemzeti Színház 
tagja gondoskodik a jó hangulatról.

Kényelmük érdekében buszos transzfert biztosítunk az Audi Hungaria Motor Kft. gyárterületéhez és a vacsora 
után vissza a Gyôri Nemzetközi Kereskedelmi Központhoz.
Az autóbuszok 18.45-kor indulnak kongresszus helyszínérôl, a Gyôri Nemzetközi Kereskedelmi Központtól.

A gyárlátogatáson és a bankett vacsorán való részvétel a regisztrált résztvevôk és kísérôk számára díjtalan.

Részvételi díj nem regisztráltaknak:  7.000 Ft / fô

KÍSÉRÔI PROGRAM – GYÔR VÁROSNÉZÉS

2009. október 9. – péntek 14.30 – 16.30

Városnézô sétára invitáljuk kedves vendégeinket Gyôr belvárosába. Találkozó 14.20-kor a Regisztrációs 
pultnál. A városnézô körúton megismerkedhetnek Gyôr történelmi belvárosával, nevezetes látnivalóival 
és egyedülálló értékeivel.

A Gyôri Nemzetközi Kereskedelmi Központ elôl indulva kellemes sétával az alábbi látványosságokat 
tekinthetik meg:
» Városháza  »  Sétáló utca  »  Virágpiac  »  Bécsi kapu tér  »  Káptalandomb  »  Gutenberg tér  »  

Széchenyi tér  »  Gyôri Nemzeti Színház
A séta a Gyôri Nemzetközi Kereskedelmi Központnál ér véget.

A programon való részvétel a regisztrált kísérôk számára ingyenes.

Részvételi díj nem regisztráltaknak: 1.500 Ft / fô
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PROGRAM ÁTTEKINTÔ

2009. október 9. | péntek

08.00 – 17.30 Helyszíni regisztráció

09.00 – 17.30 Szakmai kiállítás

09.00 – 09.50 Megnyitó Baross terem

09.50 – 10.00 Szünet Aula

10.00 – 11.40 Carpal tunnel syndroma és revíziók Baross terem

11.40 – 12.00 Kávészünet Aula

12.00 – 13.30 Hüvelykujj kerekasztal Baross terem

13.30 – 14.30 Ebéd Aula

14.30 – 16.00 Szabad témák I. Baross terem

16.00 – 16.30 Kávészünet Aula

16.30 – 17.30 A Magyar Kézsebész Társaság Közgyûlése Baross terem

19.00 – 20.00 Gyárlátogatás Audi Hungaria Motor Kft.

20.00 – 23.00 Bankett vacsora Audi Hungaria Motor Kft., Fórum épület

2009. október 10. | szombat

08.30 – 13.00 Helyszíni regisztráció

09.00 – 14.00 Szakmai kiállítás

09.00 – 10.15 Sajkacsont törések és revíziók Baross terem

10.15 – 10.45 Kávészünet Aula

10.45 – 11.45 Szabad témák II. Baross terem

11.45 – 12.00 Szünet Aula

12.00 – 13.30 Szabad témák III. Baross terem

13.30 – 13.45 A kongresszus zárása Baross terem

13.45 – Snack – útravaló Aula
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TUDOMÁNYOS PROGRAM

2009. OKTÓBER 9. – PÉNTEK

09.00 – 09.50 MEGNYITÓ

09.50 – 10.00 SZÜNET

10.00 – 11.40 CARPAL TUNNEL SYNDROMA ÉS REVÍZIÓK

 Üléselnökök: SIMONKA JÁNOS AURÉL – KORCSMÁR JÓZSEF

1. AZ ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK JELENTÔSÉGE ÉS ÉRTÉKELÉSE A CARPAL 
TUNNEL SYNDROMA DIAGNOSZTIKÁJÁBAN 
Noviczki Miklós1 - Diószeghy P.2
1 Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 
2 Jósa András Oktató Kórház, Neurológiai és Stroke Osztály, Nyíregyháza 
A-0032, 8 perc

2. A CARPAL TUNNEL SYNDROMA ELLÁTÁSÁNAK FOLYAMATA 
Király Géza 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyôr 
A-0029, 8 perc 

3. CARPAL TUNNEL SZINDRÓMA KEZELÉSE KLINIKÁNK GYAKORLATÁBAN 
Máthé Tibor - Kromek L.
Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék 
A-0002, 8 perc 

4. CARPALIS ALAGUT BETEGSÉG KEZELÉSE A KÉZSEBÉSZETI OSZTÁLY UTOLSÓ TIZ ÉVÉBEN 
Palkovits Zoltán - Tömböl F. - Király G. 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum, Kézsebészeti Osztály, Gyôr
A-0036, 8 perc 

5. CARPALIS ALAGÚTSZINDRÓMÁK KEZELÉSE OSZTÁLYUNKON 
Tóth Ferenc - Tácsik B. - Domaraczki O. 
Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Ortopéd - Baleseti Sebészeti Osztály, Budapest
A-0026, 8 perc 

6. CARPAL TUNNEL REVÍZIÓS ESETEINK ELEMZÉSE 
Emri Péter - Noviczki M.
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 
A-0033, 8 perc 

7. SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CARPAL TUNNEL SYNDROMA ELLÁTÁSÁBAN 
Kertész Gábor - Kovács J. - Zakupszky Z. - Horváth Zs.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét
A-0037, 8 perc 

2009. október 9. - péntek BAROSS TEREM
10.00 – 11.40
12.00 – 13.30
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8. FF IDIOPATHIAS TUMORAL CALCINOSIS OKOZTA CARPALIS ALAGÚTSZINDRÓMA 
Hunya Zsolt1 - Molnár L.2 - Frendl I.2 - Kovács I.3 
 1 Debreceni Egyetem OEC ÁOK, Ortopédiai Klinika, Debrecen
2 Debreceni Egyetem OEC ÁOK, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen
3 Kenézy Gyula Kórház, Pathológiai Osztály, Debrecen
A-0006, 8 perc

9. PERIFÉRIÁS IDEGMOBILIZÁCIÓ CARPAL TUNNEL SYNDROMÁBAN 
Bakodyné Etlinger Melinda 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyôr 
A-0009, 8 perc 

10. FF CARPALIS ALAGÚT SZINDRÓMA - KÉSÔI FELISMERÉS SZÖVÔDMÉNYEI, ESETISMERTETÉS 
Rosero Viviána Maja 
Fôvárosi Egyesített Szt. István Kh. és Szt. László Kh. és Intézményei, Merényi Gusztáv Kórház, Dél-pesti 
Traumatológiai Centrum, Budapest
A-0019, 8 perc

11. EXTRAVAGÁNS NERVUS MEDIANUS 
Szarvas József - Sántha E. - Kandár Z. 
Fejér Megyei Szent György Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Kézsebészeti Részleg, Székesfehérvár 
A-0024, 8 perc 

11.40 – 12.00 KÁVÉSZÜNET         Aula

12.00 – 13.30 HÜVELYKUJJ KEREKASZTAL

 Üléselnök: RENNER ANTAL

I. BEVEZETÔ
 •  Funkcionális anatómia
 •  Hüvelykujj funkciója, szerepe, értéke
 •  Gondolatok a sérülés elsôdleges ellátásához

Renner Antal

II. A HÜVELYKUJJ PÓTLÁSA (POLLICISATIÓ)
 1.  AZ OSTEOPLASTICUS HÜVELYKUJJPÓTLÁS
     a.  Kétszakaszos
     b.  Háromszakaszos

Renner Antal

 2.  A SENSIBILITAS HELYREÁLLÍTÁSA
Simonka János Aurél

 3.  RÉSZBEN CSONKOLT, SÚLYOSAN SÉRÜLT, VAGY AMPUTÁLT HOSSZÚUJJ POLLICISATIOJA
a.  Primer
b.  Secunder

ifj. Rupnik János

 4.  MATEV-FÉLE ELONGATIO
Vancsó Péter
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 5.  CSONTHIÁNYOK PÓTLÁSA
Zimmermann István

 6. ÉP HOSSZÚUJJ POLLICISATIOJA
a.  Sérülések után
b.  Veleszületett hüvelykujj hiányban

Hardy Géza

 7.  LÁBUJJ TRANSPLANTATIO
Nyárády József

 8.  PROTÉZIS LEHETÔSÉGEK
Király Géza

13.30 – 14.30 EBÉD                Aula

14.30 – 16.00 SZABAD TÉMÁK I.

 Üléselnök: NYÁRÁDY JÓZSEF – SZARVAS JÓZSEF

1. EGYNAPOS SEBÉSZETI TAPASZTALATOK, EREDMÉNYEK A KÉZSEBÉSZETBEN 
Korcsmár József - Mosonyi T.
Sárvári Önkormányzati Kórház, Sárvár
A-0020, 8 perc

2. GYERMEK HUMERUS TRANSCONDYLARIS TÖRÉS MÛTÉTI KEZELÉSÉNEK RITKA 
SZÖVÔDMÉNYE ÉS ELLÁTÁSA 
Molnár László - Frendl I. - Fekete K. 
Debreceni Egyetem OEC ÁOK, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen
A-0017, 8 perc

3. RSI (REPETITIVE STRAIN INJURY) KÉZSEBÉSZETI VONATKOZÁSAI 
Szôke Jenô - Szalai Z.
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
A-0027, 8 perc

4. A „NON-BRIDGING” FIXATEUR EGY ÚJ FORMÁJA A RADIUS DISTALIS VÉG 
TÖRÉSEINEK KEZELÉSÉBEN - DISTRACTIOSCSAVAROS SCHANZ CSAVAR 
Kádas István1 - Magyari Z.1 - Kocsis A.1- Renner A.1- Kádas D.2
1 Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest
2 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
A-0035, 8 perc

5. DISZTÁLIS RÁDIUSZTÖRÉS FIXATEUR EXTERNE KEZELÉSÉNEK 5 ÉVES TAPASZTALATAI 
Tömböl Ferenc - Kretzer A.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum, Gyôr
A-0042, 8 perc

BAROSS TEREM
AULA

14.30 – 16.00
16.00 – 16.30

2009. október 9. - péntek 
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6. PLEXUS BRACHIALIS SÉRÜLÉSEK SEBÉSZI KEZELÉSE KLINIKÁNKON.  
15 ÉV TAPASZTALATA. 
Pintér Sándor - Mácsai A. - Illyés B. - Simonka J. A.
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged
A-0043, 8 perc 

7. ÚJ ELJÁRÁSOK A PLEXUS BRACHIALIS SÉRÜLÉSEK SEBÉSZETÉBEN
Pintér Sándor1 - Doszkocs P. 1 - Böröndy J.1 - Barzó P.2 - Simonka J. A.1 
1 Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Idegsebészeti Klinika, Szeged
A-0044, 8 perc 

8. LÁTHATÓ DIAGNÓZIS-ELÉRHETETLEN EREDMÉNYEK? SÚLYOS KÉZÉGETTEK ADAPTÁLT 
FIZIKAI AKTIVITÁSA ÉS GYÓGYTORNA KEZELÉSE
Rigó Attiláné
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Égésplasztikai Osztály, Gyôr 
A-0003, 8 perc 

9. DESORGANISÁLT, NYÍLT CARPALIS SÉRÜLÉS ELLÁTÁSA - ESETISMERTETÉS 
Kovács János - Kertész G. - Zakupszky Z.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét
A-0041, 8 perc

10.  HIBÁK ÉS TÉVEDÉSEK A KÉZSEBÉSZETI GYAKORLATBAN
Szokoly Miklós1 - Aradi P.2
1 Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest
2 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
A-0031, 8 perc

16.00 – 16.30 KÁVÉSZÜNET                   Aula

16.00 – 16.30 POSZTER SZEKCIÓ

1. VASCULARIS MALFORMATIOK A KÉZEN 
Szentirmai Annamária - Renner A. - Hardy G.
Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest 
A-0007

2. EGYÜLÉSBEN VÉGZETT HÜVELYKUJJ IP ÉS MP ARTHRODESIS - ESETBEMUTATÁS 
Sütô Dénes - Alexiev P. - Grúber K.
JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelôintézet, Baleseti Sebészet, Szolnok
A-0015 

3. A DISTALIS RADIUS VÉG TÖRÉS MIATT OPERÁLT BETEGEK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA 
INTÉZMÉNYÜNKBEN 
Béla Katalin - Seress Gy.
Jávorszky Ödön Kórház, Vác 
A-0016

4. CARPALIS ALAGÚT SZINDRÓMA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI ÉS MEGOLDÁSA OSZTÁLYUNKON 
Szalai Zoltán - Szôke J.
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
A-0028 
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5. A TÖBBSZÖRÖSEN RONCSOLT KÉZ ELLÁTÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A GYÔRI BALESETI 
SEBÉSZET UTÓKEZELÔJÉBEN 
Szabó Katalin - Soós K. - Krakó E.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Baleseti Sebészeti Osztály, Gyôr 
A-0039 

16.30 – 17.30 A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG  
   KÖZGYÛLÉSE

19.00 – 20.00 GYÁRLÁTOGATÁS
 Audi Hungaria Motor Kft.

20.00 – 23.00 BANKETT VACSORA
 Audi Hungaria Motor Kft. – Fórum épület

2009. október 9. - péntek BAROSS TEREM 16.30 – 17.30
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... a megoldás

Az új 2,4 mm  
szögstabil csuklólemez
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2009. OKTÓBER 10. – SZOMBAT

09.00 – 10.15 SAJKACSONT TÖRÉSEK ÉS REVÍZIÓK

 Üléselnökök: DÓSA GÁBOR – ZIMMERMANN ISTVÁN

1. BIOMECHANIKAI ÉS MECHANOBIOLOGIAI MEGFONTOLÁSOK SPONGIOGUS 
SZERKEZETÛ CSONTOK CSAVAROZÁSÁRÓL 
Seress György - Kurucz L. - Antal J.
Jávorszky Ödön Kórház, Traumatológia Osztály és Kézsebészeti Részleg, Vác 
A-0005, 8 perc

2. SCAPHOIDEUM ÁLIZÜLET MÛTÉTI KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Zakupszky Zoltán - Kertész G. - Kovács J. - Horváth Zs.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét
A-0038, 8 perc

3. A SCAPHOIDEUM TÖRÉS PRIMER HERBERT CSAVAROS OSTEOSYNTHESISÉVEL 
SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Simonka János Aurél - Horváth A. - Császár J. - Csonka Á.
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged
A-0046, 8 perc 

4. FF NYOLC ÉVE FENNÁLLÓ SAJKACSONT ÁLÍZÜLET MÛTÉTI MEGOLDÁSA OSZTÁLYUNKON 
- ESETISMERTETÉS 
Lénárt Anett - Szlovák S.
Dél-pesti Trauma Centrum, Budapest
A-0008, 8 perc

5. A SCAPHOIDEUM ÁLÍZÜLET ELLÁTÁSA CORTICOSPONGIOSUS BLOCK BEÜLTETÉSSEL ÉS 
HERBERT CSAVAROS STABILIZÁLÁSSAL 
Simonka János Aurél - Horváth A. - Körmöndi S. - Batta I.
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged
A-0047, 8 perc 

6. FF VÉGÁLLOMÁS: SNAC 
Szakács Noémi - Kovács R. 
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
A-0014, 8 perc

7. SL ÉS SLC ARTHRODESIS - ERETNEK MEGOLDÁS?
Szlovák Sándor
Dél-Pesti Trauma Centrum, Budapest 
A-0010, 8 perc

10.15 – 10.45 KÁVÉSZÜNET                                                                Aula

2009. október 10. - szombat 
BAROSS TEREM

09.00 – 10.15
10.45 – 11.45
12.00 – 13.30
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10.45 – 11.45 SZABAD TÉMÁK II.

 Üléselnökök: SZABÓ ZSOLT – KERTÉSZ GÁBOR

1. MYOELEKTROMOS KÉZPROTÉZISSEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Vándor Balázs1 - Király G. 1 - Palkovits Z. 1 - Ágoston L. 2
1 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum, Gyôr
2 Ortoprofil Kft., Budapest
A-0018, 8 perc 

2. SZILIKON TECHNOLÓGIA A FELSÔ VÉGTAG PROTETIKÁBAN 
Nagy Zoltán - Ravasz P. - Mészáros D.
Ortoprofil Kft. 
A-0048, 8 perc

3. A FELSÔ VÉGTAG PROTÉZISEK CSOPORTOSÍTÁSA
Varjú Tamás
Ortoprofil Kft.
A-0049, 8 perc 

4. BIONIKUS PROTÉZISEK A XXI. SZÁZADBAN 
Ágoston Lajos1 - Till A.2 - Mogánné Tölgyesy Sz.2 
1 Material-Impex Kft.
2 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
A-0050, 8 perc 

5. ELVESZETT KEZEK 
Nagy Zoltán - Varjú T.
Ortoprofil Kft. 
A-0051, 8 perc 

11.45 – 12.00 SZÜNET

12.00 – 13.30 SZABAD TÉMÁK III.

 Üléselnökök: NOVICZKI MIKLÓS – IFJ. RUPNIK JÁNOS

1. DISZTRAKCIÓS MINI-FIXATEUR UJJÍZÜLETI TÖRÉSEK DINAMIKUS RÖGZÍTÉSÉRE 
Noviczki Miklós
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 
A-0022, 8 perc

2. A DINAMIKUS FIXÁLTCSAVARÚ FÜLES RADIUSLEMEZ ALKALMAZÁSÁVAL SZERZETT 
TAPASZTALATAINK 
Osgyán Henrik - Seress Gy. - Kurucz L. - Haller P. - Antal J.
Jávorszky Ödön Kórház, Traumatológia Osztály és Kézsebészeti Részleg, Vác 
A-0021, 8 perc 

3. FF A DISTALIS RADIUSVÉG TÖRÉSEINEK RÖGZÍTÉSE HLS CSAVARRENDSZERREL 
Kocsis András - Kádas I. - Magyari Z. - Lendvai F. 
Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest
A-0034, 8 perc 
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4. AZ UJJAK REVASCULARISATIOJÁNÁL ÉS EGYÉB MIKROSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOKNÁL 
ALKALMAZOTT I-III-AS MÛSZERFOGÓ-UJJ-VÉGPERC LETÁMASZTÁSOS  
MIKRO-TECHNIKÁVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Pataki Gergely - Révész Zs. - Csókay G. - Óvári A. - Csókay A.
Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelôintézet, Égés- és Plasztikai 
Sebészeti Osztály
Semmelweis Egyetem
Szent János Kórház Idegsebészeti Osztály 
A-0025, 8 perc

5. FF ÚJ, EGYSZERÛ MÓDSZER A KÖZÉPPERC PALMARIS BASIS LUXATIOS SÉRÜLÉSÉNEK 
KEZELÉSÉRE 
Antal János - Seress Gy.
Jávorszky Ödön Kórház, Traumatológia Osztály és Kézsebészeti Részleg, Vác 
A-0011, 8 perc 

6. FF INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT SEPTICUS FOLYAMAT  
A KÉZEN ÉS AZ ALKARON (ESETISMERTETÉS) 
Bárdos Andrea
Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelôintézet, Merényi Gusztáv Kórház, 
Traumatológiai Osztály, Budapest 
A-0013, 8 perc 

7. SZEPTIKUS KÉZ ELLÁTÁSÁBAN SZERZETT TAPASZTALATAINK 5 ÉVES ANYAG 
ÁTTEKINTÉSE ALAPJÁN 
Engl Mária 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyôr
A-0045, 8 perc 

8. FF KOMBINÁLT IDEGSÉRÜLÉS UTÁNI REHABILITÁCIÓ 
Ónodi Ágnes - Tóth F. - Horváth M. - Szûcs A. 
Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Ortopéd - Baleseti Sebészeti Osztály, Budapest
A-0012, 8 perc 

9. FF A TENISZKÖNYÖK KONZERVATIV KEZELÉSE 
Magyar Petra 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai Osztály, Gyôr
A-0040, 8 perc

13.30 – 13.45 A KONGRESSZUS ZÁRÁSA

13.45 –   SNACK - ÚTRAVALÓ     Aula

2009. október 10. - szombat 
BAROSS TEREM 13.30 – 13.45
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ABSZTRAKTOK
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CARPAL TUNNEL SYNDROMA ÉS REVÍZIÓK       2009. október 9. | 10.00 - 11.40

A-0032 
AZ ELEKTROFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK JELENTÔSÉGE ÉS ÉRTÉKELÉSE A CARPAL TUNNEL SYNDROMA 
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN 
Noviczki Miklós1 - Diószeghy P.2
1 Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 
2 Jósa András Oktató Kórház, Neurológiai és Stroke Osztály, Nyíregyháza 

BEVEZETÉS: A carpal tunnel syndroma diagnosztikájában az anamnézis és fizikális vizsgálat mellett sokáig fenntartásokkal 
fogadták az elektrofiziológiai vizsgálatok eredményét, a technika fejlôdésével, a korszerû elektroneurográfiás készülékek 
birtokában viszont az ENG vizsgálatok igen nagy pontossággal adnak felvilágosítást a vizsgált ideg állapotáról. A carpal 
tunnel syndromát operáló kézsebészek jelentôs része elsôsorban az ENG vizsgálatok összesítô szakvéleményét veszi 
figyelembe, tapasztalataink szerint viszonylag kevesen vannak azok, akik a mérési adatokat is értékelik.

CÉLKITÛZÉS: Az ENG vizsgálatok során nyert mérési eredmények (motoros-szenzoros latencia, vezetési sebesség, amplitúdó, 
F-hullám) jelentôségének bemutatása, a nem ritkán ellentmondásos értékek magyarázata, bizonyos diagnosztikai buktatók 
ismertetése, egyes értékek prognosztikai fontosságának hangsúlyozása. Az elôadás rövid továbbképzô referátum jellegû, 
azok számára szeretnénk kiegészítô ismereteket nyújtani, akik az elektrofiziológiai vizsgálatok részleteivel eddig nem 
kerültek kapcsolatba.

EREDMÉNYEK: Az elmúlt 10 évben osztályunkon 1148 carpal tunnel felszabadítást végeztünk, minden esetben ENG 
vizsgálatot követôen. Valamennyi esetben (természetesen az elektrofiziológus véleménye mellett) mi magunk is 
elemeztük és értékeltük az ENG leletek mérési adatait, tapasztalataink szerint az ENG leletekben való jobb és elmélyültebb 
tájékozódás lényegesen segíti munkánkat. 

A-0029 
A CARPAL TUNNEL SYNDROMA ELLÁTÁSÁNAK FOLYAMATA 
Király Géza 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyôr 

Osztályunkon alkalmazott kivizsgálási protokollt mutatjuk be. Az anamnézis felvétele után tüzetes klinikai vizsgálat 
következik. Ezek tükrében döntünk a további vizsgálat - ENG - szükségességérôl. Ennek eredménye alapján állítjuk 
fel a mûtét indikációját. A mûtétet vezetéses, illetve helyi érzéstelenítésben - ambulanter - végezzük, az általunk 
alkalmazott, és korábban már bemutatott metódussal, két kis metszésbôl. Elenyészô számban, rövid narkózisban 
történik a mûtét. Nem értünk egyet a localis szteroid kezeléssel. Enyhe panaszok esetében megkísérelhetônek tartjuk 
a konzervatív kezelést. Az általunk végzett metódus egynapos ellátásnak kellene, hogy minôsüljön, hiányoljuk, hogy 
hivatalosan nem tartozik bele. 

2009. október 9. - péntek 
10.00 – 11.40
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A-0002 
CARPAL TUNNEL SZINDRÓMA KEZELÉSE KLINIKÁNK GYAKORLATÁBAN 
Máthé Tibor - Kromek L.
Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék 

CÉLKITÛZÉS: Klinikánkat nagy számban keresik fel különbözô ideg kompressziós szindrómában szenvedô betegek.. Ezek 
közül leggyakrabban carpalis régióban. Elôadásunkban a carpalis alagút szindróma mûtét indikációit, technikáját és 
késôi eredményeit kívánjuk ismertetni.

MÓDSZER: Mûtéti indikációt a panaszok fizikális vizsgálat mellett, egyéb ideg elváltozást okozó kórképek kizárása után, 
elektrofiziológiai vizsgálatok alapján állítjuk fel. Az ideg felszabadítást mindig nyílt feltárással végezzük. Sebgyógyulás 
után az ideg regenerációt segítô gyógyszeres valamint fiziotherápiás kezelést végzünk. 10 év alatt 240 carpal tunnel 
szindróma miatt operált beteg felülvizsgálatát végeztük. Ebbôl 162 nô, 78 férfi. 185 esetben egyoldali, 55 esetben 
kétoldali carpal tunnel szindróma igazolódott. 80% százalékban nem tudtunk igazolni látható okot 20% százalékban 
találtunk anatómiai eltérést. Átlagos után követési idô 5 év volt. A legrövidebb után követési idô 1/2 év. 

EREDMÉNYEK: A felülvizsgált betegeinknél értékeltük a szubjektív panaszok változását, az érzés és mozgás funkció 
javulását. 240 mûtétbôl 122 esetben jó, 18 esetben rossz eredményt észleltünk. Szövôdmény 2 esetben alakult ki. 
Recidíva, ami 1 év után jelentkezett 10 volt, ami több mint egy évet követôen jelentkezett 5 volt. Az egyoldali esetek 
közül 10 betegnek az másik oldalon is jelentkezett a szindróma. Munkáját 99% százalék ismét el tudta látni. 

KÖVETKEZTETÉSEK: Idôben elvégzett mûtéti kezelés után az ideg kompressziós panaszok teljes restituciója várható. Ha 
már izom atrophia kialakult a gyógyulás hosszabb idôt igényel, és gyengébb eredménnyel jár. A feltárásos mûtéttel 
saját tapasztalataink alapján kisebb az iatrogén sérülések valószínûsége. 

A-0036 
CARPALIS ALAGUT BETEGSÉG KEZELÉSE A KÉZSEBÉSZETI OSZTÁLY UTOLSÓ TIZ ÉVÉBEN 
Palkovits Zoltán - Tömböl F. - Király G. 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum, Kézsebészeti Osztály, Gyôr

CÉLKITÜZÉS: Hozott-e kedvezô változást a carpal tunnel syndroma tüneteitôl szenvedô emberek kezelésében a mûtéti 
technika változtatása, a mozgásszervi betegségek kezelésével foglakozó szakorvosokkal és a háziorvosokkal történô 
egyeztetés, illetve napilap útján történô egészségfelvilágosító tevékenység a tünetekkel és kezeléssel kapcsolatban. 

MÓDSZER: A carpalis alagút betegség osztályunkon alkalmazott mûtéti módszerét és az azzal szerzett tapasztalatokat 
mutatjuk be röviden. Az osztály utolsó 10 évében általános anaesthesiában és ambuláns mûtôben vezetéses 
érzéstelenítéssel végzett mûtétek statisztikai feldolgozása.

EREDMÉNYEK: 2869 esetet átvizsgálva kimutatható a carpal tunnel syndroma tüneteivel jelentkezô betegek számának 
növekedése. A mûtéti ellátás az operatôr által végzett infiltrációs-vezetéses érzéstelenítésben végzett beavatkozások 
irányába tolódott el, mely részben a TVK következménye is. 

KÖVETKEZTETÉS: A kisebb, indifferens helyen történô feltárás eredményeként kevesebb a hegpanasz és gyorsabb a 
rehabilitáció. A szakmai egyeztetés és a betegek tájékoztatása több beteg koraibb, eredményes kezeléséhez vezet. 
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A-0026 
CARPALIS ALAGÚTSZINDRÓMÁK KEZELÉSE OSZTÁLYUNKON 
Tóth Ferenc - Tácsik B. - Domaraczki O. 
Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Ortopéd - Baleseti Sebészeti Osztály, Budapest

CÉLKITÛZÉS: A szerzôk értékelik az utóbbi 7,5 évben carpalis alagútszindrómával operált betegeiket, a mûtéti 
eredményesség szempontjából.

MÓDSZER: 2002. január 1-jétôl 330 beteget operáltak carpal tunnel syndroma miatt (71 férfi- és 261 nôbeteg). Átlagéletkor 
54,3 év volt (32-83 év). Minden alkalommal megelôzô elektrofziológiai vizsgálat történt. 5 esetben helyi, a többi 
betegnél vezetéses-, vagy általános érzéstelenítésben operáltak, minden esetben vértelenítéssel. A mûtét átlagideje 
23 perc volt. Lágyrész-endoscopia nem történt. A mûtét után 10 napra gipszsín rögzítést alkalmaztak. 3 héttel késôbb 
a betegeket ellenôrizték és utókezelésre csak a csökkent funkciójú betegek kerültek.

EREDMÉNY: A betegek elégedettsége a nyílt mûtéttel kapcsolatosan is nagyon magas, 87 százalék kiváló, ill. jó eredmény. 
5 alkalommal kényszerültünk mûtét után bizonyos idôvel az elektrofiziológiai vizsgálat ismétlésére. Reoperáció csak két 
betegnél vált szükségessé. A mûtét elôtt észlelt opponens atrófia csak a betegek egy részében rendezôdött. Iatrogén 
idegsérülés, sebgyógyulási zavar ill. sebfertôzés nem fordult elô.

KÖVETKEZTETÉS: A carpalis alagútbetegség nyílt mûtéti kezelése alacsony rizikójú, biztonsággal elvégezhetô beavatkozás. 
Az anatómiai variációk ismeretében biztonságosabbnak ítéljük a nyílt mûtétet, mint az endoszkópos beavatkozást, ezért 
az elôbbit szorgalmazzuk. 

A-0033 
CARPAL TUNNEL REVÍZIÓS ESETEINK ELEMZÉSE 
Emri Péter - Noviczki M.
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 

BEVEZETÉS: A carpal tunnel syndroma definitív megoldása mûtéti dekompresszióval lehetséges, a rendkívül frappáns és 
tapasztalatok szerint jó eredményt adó mûtéti eljárások után azonban maradhatnak vissza panaszok, bizonyos esetekben 
ismételt beavatkozás szükséges. 

CÉLKITÛZÉS ÉS MÓDSZER: Osztályunk 10 éves beteganyagában vizsgáltuk a carpal tunnel syndroma mûtéti kezelésének 
eredményeit, elemeztük az ismételt beavatkozásokat igénylô eseteket, megpróbáltuk felderíteni az elsô beavatkozások 
utáni eredménytelenség okait. A mûtétek elôtt valamennyi betegünknél ENG vizsgálat is történt, nem kielégítô 
posztoperatív eredmény esetén az elektrofiziológiai vizsgálatokat megismételtük.

EREDMÉNYEK: 10 év alatt 1148 carpal tunnel felszabadítást végeztünk, ebbôl 416 mûtét (208 betegen) kétoldali 
érintettség miatt történt. 63 esetben vált szükségessé ismételt beavatkozás, 56 betegnél 1, 7 betegnél pedig 2 revíziós 
mûtétet végeztünk. A recidiv panaszok oka elsôsorban ismételt hegesedés, 1 esetben pedig (endoszkópos felszabadítást 
követôen) az elsô beavatkozás idejében még nem ismert reumatoid artritiszes folyamat fellobbanása által okozott 
gyulladás és gyorsan progrediáló idegkompresszió volt. A legtöbb posztoperatív problémát a mûtéti heg érzékenysége 
és az úgynevezett „pillar pain” jelentette, amit endoszkópos felszabadítások után is észleltünk, ezért az endoszkópos 
dekompressziókat fokozatosan elhagytuk.

KÖVETKEZTETÉSEK: A posztoperatív panaszok esetén döntô jelentôségû a betegek szubjektív megítélése és a klinikai 
tünetek, fizikális lelet, de egy esetleges revízióról való döntéshez rendkívül fontosnak tartjuk az ENG ismételt elvégzését. 
A preoperatív ENG értékek (szenzoros, motoros válasz hiánya, extrém hosszú latencia, 1 mV alatti amplitúdó) gyakran 
elôre jelzik a rossz prognózist. 

2009. október 9. - péntek 
10.00 – 11.40
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A-0037 
SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CARPAL TUNNEL SYNDROMA ELLÁTÁSÁBAN 
Kertész Gábor - Kovács J. - Zakupszky Z. - Horváth Zs.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét

CÉLKITÛZÉS: Osztályunkon jelenleg alkalmazott Millesi technika elônyeinek bizonyítása.

MÓDSZER: Több, mint 10 évvel korábban a Carpal Tunnel syndromák ellátásáról elôadást tartottunk, majd a szakirodalom 
és saját anyagunk összehasonlításával összefoglaló tanulmányt jelentettünk meg. Cikkünkben a Carpalis csatorna nyílt 
feltárását, a carpalis plasztika és annak elônyeit ismertettük. Az elmúlt idôszakban többek által ajánlott endoszkópos 
carpalis csatorna átvágását is kipróbáltuk. Mások által propagáltakkal ellentétben az eljárásról relatív idôigényes volt az 
átvágás bizonytalansága, a melléksérülések lehetôsége miatt leszoktunk. A szakirodalomból és tanulmányúton megismert 
Millesi Professzor által közölt, az endoszkóposnál nagyobb kétportálos behatolásból operációs szemüveg ellenôrzése 
mellett végzett mûtéti kezelést kezdtük alkalmazni, amivel rendkívül jó eredményeket értünk el. 

EREDMÉNYEK-KÖVETKEZTETÉS: A Millesi féle technika elônye, a nyílt feltárással szemben, hogy a hegesedés, 
hegérzékenység, csuklótáji panaszok lényegesen ritkábbak. Az endoszkópos eljárással szemben, pedig, hogy az operációs 
szemüveg ellenôrzése mellett biztosak lehetünk a teljes átvágásban és sokkal kisebb a melléksérülések lehetôsége. 

A-0006 
IDIOPATHIAS TUMORAL CALCINOSIS OKOZTA CARPALIS ALAGÚTSZINDRÓMA 
Hunya Zsolt1 - Molnár L.2 - Frendl I.2 - Kovács I.3 
1 Debreceni Egyetem OEC ÁOK, Ortopédiai Klinika, Debrecen
2 Debreceni Egyetem OEC ÁOK, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen
3 Kenézy Gyula Kórház, Pathológiai Osztály, Debrecen

BEVEZETÉS: Az alagútszindrómák közül a leggyakoribb carpal tunnel szindróma az esetek többségében spontán alakul 
ki. Elôadásunkban egy ritka etiológiájú csukló alagútszindrómát szeretnénk bemutatni.

ESETISMERTETÉS: 51 éves nôbetegünk mûtétjét megelôzôen három hónappal észlelte a tenyér zsibbadását és egy hónappal 
a csuklón lévô duzzanatot. Rtg felvétel, majd CT készült, mely igazolta a csukló alagútban lévô calcifikálódott daganatot. 
Az eltávolítását követô szövettani vizsgálat tumoral calcinosist vetett fel. Az átfogó anamnézis és laborvizsgálatok 
a calcinosist okozó egyéb tényezôket (mint chronikus vesebetegség, renalis osteodytrophia, scleroderma, tej-alkáli 
szindróma, D vitamin intoxikáció, hiperparatireoidismus, heterotóp ossificatio stb.) kizárták. Mindezek után merült fel az 
elváltozás esetében az idiopathias tumoral calcinosis diagnózis. A beteg a mûtétet követôen panaszmentessé vált.

KÖVETKEZTETÉS: Ritka lokalizációjú meszesedések esetén a pontos kórisme felállításához a részletes anamnézis, a 
képalkotó- és laborvizsgálatok, valamint a szövettani lelet együttes értékelése szükséges. 
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A-0009 
PERIFÉRIÁS IDEGMOBILIZÁCIÓ CARPAL TUNNEL SYNDROMÁBAN 
Bakodyné Etlinger Melinda 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyôr 

CÉLKITÛZÉSEK: a Carpal tunnel /továbbiakban Cpt/ syndroma fájó, égetô érzést okoz, a kellemetlen fájdalom éjjel 
felébreszti, a zsibbadás állandóan irritálja, a szorítóerô csökkenése pedig ügyetlenné vagy munkaképtelenné teszi a 
beteget. Célom, hogy a perifériás idegmobilizáció módszerével javítsak a beteg állapotán, illetve lehetôség szerint meg 
is szüntessem a panaszokat. Elôadásomban ezen kezeléssel szerzett tapasztalataimat és eredményeimet szeretném 
bemutatni. 

MÓDSZER: a perifériás idegmobilizáció a manuál terápia idegi struktúrákra kiragadott része, mely az ideg 
meghosszabbodásán alapszik. Az ideg három fázisban tud alkalmazkodni a mozgáshoz: 
- elsimulással
- elcsúszással
- feszüléssel

Az elsô két fázis feszülésmentesen megy végbe és nem kellemetlen. A harmadik fázisban az idegvégzôdésnél lehet érezni 
a kellemetlen feszülést, mivel meg kell nyúlnia az ideg ágainak. Fontos tehát, hogy soha ne nyújtsuk túl az ideget.
A terápia mindig a funkcióvizsgálattal kezdôdik, mely során a fájdalmas területeket idegi összefüggésekhez kell 
kapcsolnunk. El kell különítenünk, az ízületi- ill. izomfájdalmaktól. Meg kell határozni, hogy a fájdalmas pont mely ideg 
beidegzési területe, majd a fájdalom típusának meghatározása következik. Ezután vesszük fel a neurodinamikus tesztet. 
A fájdalom reprodukálása után beállítjuk a kiindulási helyzetet és megkezdjük a kezelést. A beteg folyamatos kérdezése 
közben végezzük a neurodinamikus mozgásokat, fájdalomhatárig. A kezelés végén megtanítjuk az önterápiát, hogy a 
beteg otthonában is végezhesse a mozgásdinamikát. 

EREDMÉNYEK: az elért eredmények a betegek szubjektív érzete: mozgásfunkciók javulása, a zsibbadás és a kellemetlen 
égetô érzés csökkenése, vagy megszûnése alapján értékeltem. Ezek alapján hat kiváló, négy jó és három eredménytelen 
kezelésrôl tudok beszámolni. Az eredménytelen kezeléshez hozzátartozik, hogy abból az egyik betegnek egyidejûleg 
Dupuytren syndromája is volt, ezáltal a medianus ideget nem tudtam kellôképpen mobilizálni. Egy másik betegnél 
pedig vállmûtét után a csavar nyomta az ideget, s ez okozta a zsibbadást.

KÖVETKEZTETÉS: véleményem szerint, a perifériás idegmobilizációval jó hatásfokkal lehet Cpt sy.-ban szenvedô betegeket 
kezelni. A mûtétet így el lehet kerülni, de a már operált betegeknél is meg lehet elôzni a hegesedést. 

Felhasznált irodalom: J. Langendoen- Sertel, D. Butler Elvey 

2009. október 9. - péntek 
10.00 – 11.40



23

A-0019 
CARPALIS ALAGÚT SZINDRÓMA - KÉSÔI FELISMERÉS SZÖVÔDMÉNYEI, ESETISMERTETÉS 
Rosero Viviána Maja 
Fôvárosi Egyesített Szt. István Kh. és Szt. László Kh. és Intézményei, Merényi Gusztáv Kórház, Dél-pesti Traumatológiai Centrum, 
Budapest

Elôadásunkban két eset kapcsán szeretnénk ismertetni az elhanyagolt Carpalis alagút szindróma következményeit. Mindkét 
esetben, az idôs betegben az érzéskiesés következtében kialakult sérülések és fertôzések kezelése során derült ki a 
hosszú évek óta fennálló nervus medianus lézió. Ezek idôben történô felismerése a késôbbi súlyos következmények 
elkerüléséhez vezetett volna. Miután az idôs beteg hajlamos a viszonylag kevés problémát okozó betegségeit negligálni, 
ezért ideális lenne, ha a vele kapcsolatba kerülô orvosok ismernék és gondolnák a Carpalis alagút szindrómára, valamint 
felhívnák a betegek figyelmét a kezelési lehetôségekre, illetve ennek elmaradásából származó veszélyekre. 

A-0024 
EXTRAVAGÁNS NERVUS MEDIANUS 
Szarvas József - Sántha E. - Kandár Z. 
Fejér Megyei Szent György Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Kézsebészeti Részleg, Székesfehérvár 

A kézsebészeti gyakorlat során a nervus medianus leggyakrabban a kéztô alagút szindróma miatt végzett mûtétek során 
válik láthatóvá. Az esetek nagy részében a mindenki által ismert, szokványosnak mondható anatómiai megjelenéssel 
találkozunk. Meglepetéssel szolgálhatnak azok az esetek, amikor mûtét során az ideg anatómiai variációjával, jóindulatú, 
vagy rosszindulatú elfajulásával, illetve a környezô szövetek kóros állapotával találjuk szembe magunkat. Az ilyen 
elôfordulásokra számítva a feltárást mindig nagyon gondosan kell végezni. Az elôadásban a szerzôk saját anyagukban 
elôfordult és fotódokumentált néhány különleges megjelenésû nervus medianus bemutatásával kívánják tapasztalataikat 
megosztani. 

CARPAL TUNNEL SYNDROMA ÉS REVÍZIÓK       2009. október 9. | 10.00 - 11.40
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SZABAD TÉMÁK I. 2009. október 9. | 14.30 - 16.00

A-0020 
EGYNAPOS SEBÉSZETI TAPASZTALATOK, EREDMÉNYEK A KÉZSEBÉSZETBEN 
Korcsmár József - Mosonyi T.
Sárvári Önkormányzati Kórház, Sárvár

A kézsebészeti ellátás külföldön már jól bevált formája a tervezhetô mûtéteknél az egynapos sebészeti tevékenység. A 
kedvezô kezdeti hazai tapasztalatok alapján a 2007-ben megalakult egynapos sebészeti sárvári egység az elsô szerzô 
közremûködésével 2008 októberétôl a kézsebészeti mûtétek feltételeit is biztosítja. 2008.10. 01-tôl 2009.04.30-ig - heti 
egy mûtétes napon - 175 kézsebészeti beavatkozást végeztek - szövôdménymentesen. Az egynapos sebészeti ellátást a 
betegek elfogadták, most már igénylik is, az ellátó hely földrajzi környezetében kézsebész szakorvos elérhetôsége így 
biztosítható. A szerzôk elôadásukban az egynapos sebészeti ellátás kézsebészeti lehetôségeit is elemzik, tapasztalataik 
alapján e kezelési forma kiterjesztését, széleskörû alkalmazását javasolják. 

A-0017 
GYERMEK HUMERUS TRANSCONDYLARIS TÖRÉS MÛTÉTI KEZELÉSÉNEK RITKA SZÖVÔDMÉNYE ÉS 
ELLÁTÁSA 
Molnár László - Frendl I. - Fekete K. 
Debreceni Egyetem OEC ÁOK, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen

CÉLKITÛZÉS: Elôadásunkban egy gyermek humerus transcondylaris törés operatív kezelésének ritka arteficialis 
szövôdményérôl és annak ellátásáról szeretnénk beszámolni.

MÓDSZER: Egy 11 éves fiúgyermek futballozás közben elesve szenvedte el a jobb oldali humerus transcondylaris törését. 
Primeren fedett repositió és keresztezett dróttûzés történt. Postoperative nervus radialis paresist észleltek. Feltárást 
végeztünk, melynek során a két radial felôl bevezetett tûzôdrót közül a proximalisabbra feltekeredve, elszakadva, 
defectusosan találtuk a radialis ideget. A defectusos idegsérülés miatt nervus suralis kábeltransplantációt végeztünk.

EREDMÉNYEK: A gyermek radialis ideg sérülése fizikoterápiás kezelések után teljes funkcióval gyógyult. 

KÖVETKEZTETÉS: Gyermek humerus transcondylaris törés fedett repositiós és keresztezett tûzôdrótos mûtéti kezelésekor 
érdemesebb egyik tûzôdrótot a radialis, a másik tûzôdrótot az ulnaris epicondylusról, distal felôl proximal felé vezetni 
és így a csontos alapról indulva biztonsággal elkerülni a lágyrész- és idegsérüléseket. 

2009. október 9. - péntek 
14.30 – 16.00
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A-0027 
RSI (REPETITIVE STRAIN INJURY) KÉZSEBÉSZETI VONATKOZÁSAI 
Szôke Jenô - Szalai Z.
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

BEVEZETÉS: RSI (Repetitive Strain Injury ) általános kifejezés, mely azon tünet együttest jelzi, ami a felsô végtagon, 
gerincben, valamint ritkábban az alsó végtagban jelentkeznek ismétlôdô terhelés hatására. Ezen tünetek közös jellemzôje 
a lágyrészek, izmok, ízületek gyulladásos állapota, melyet az állandó, monoton terhelés vált ki.

MÓDSZER: Anyagunkban vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés, a kialakult tünetek, és aközött ha valaki napi 8 órában 
számítógép mellett dolgozik. Napi munkája során a számítógépet rendszeresen használó 100 dolgozó között 
véletlenszerûen, 45 kérdést tartalmazó kérdôívet osztottunk ki illetve töltettünk ki. A kérdôív 3 fôcsoportba sorolt 
kérdéseket tartalmazott. Elsô csoport általános kérdéseket, a második csoport a munkakörülményekre vonatkozó 
kérdéseket, a harmadik csoport pedig az estleges tünetekre vonatkozó kérdéseket tartalmazta.

EREDMÉNYEK: RSI kialakulásához vezetô okok 3 csoportba sorolhatók:

- Ismétlôdô mozgások által okozott sérülések 

- Hirtelen mozdulatok által okozott sérülések 

- Statikus terhelés által okozott sérülések

A betegség kialakulásában azonban több kiváltó ok együttes hatása játszik döntô szerepet. Terhelés, elsôsorban a helytelen 
terhelés, során az inak a legsérülékenyebbek. A leggyakoribb sérülési helyek ott jelentkeznek, ahol kis területen sok 
ízület van, pl. kéz. Túlterhelés során jelentkezô leggyakoribb tünetek a kézen: bizsergés, zsibbadás, feszülés, merevség, 
fájdalom vagy égô érzés, kezdetben éjszakai, késôbb munka közben is jelentkezô fájdalom. 

KÖVETKEZTETÉSEK: Az értékelt adatok alapján egyértelmûen igazolható, hogy a dolgozó kora, a munkában eltöltött évek 
száma egyenesen arányos a tünetekkel. A 40 év alatti korcsoportban ötször több a tünetmentes dolgozó, mint a 40 
év feletti korcsoportban. 
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A-0035 
A „NON-BRIDGING” FIXATEUR EGY ÚJ FORMÁJA A RADIUS DISTALIS VÉG TÖRÉSEINEK KEZELÉSÉBEN 
- DISTRACTIOSCSAVAROS SCHANZ CSAVAR 
Kádas István1 - Magyari Z.1 - Kocsis A.1- Renner A.1- Kádas D.2
1 Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest
2 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

CÉLKITÛZÉS: Az alkar distalis vég, töréseinél alkalmazott áthidaló „bridging” un. „Csukló fixateur” helyett egy új módszert 
vezettünk be, melyet „non-bridging” - „Radius fixateur” -nek neveztünk el. Az újabb koncepció szerint az adaptációs 
drótok helyett egy HLS distractios csavart, mely egyben egy Schanz csavar is alkalmazunk a törésben. Így, ligamentotaxis 
nélkül, osteotaxissal érhetjük el a kellô stabilitást. A szûk, kísérletbe bevont csoport sikeres mûtétei után kiterjesztettük 
az operatôrök körét, valamint az indikáció határait. Ezen tapasztalatok után vizsgálatát elvégeztük. 

MÓDSZER: A repozíciót követôen, a több komponensû törést 1 db compressios HLS csavarral, az ízületi felszínnel 
párhuzamosan rögzítjük. Ezt követôen, a radialis billenés ellen, egy 1 db új fejlesztésû distractios csavaros Schanz 
csavarral stabilizáljuk a törést, a processus styleodeus radii felöl. A radiusba vezetett HLS-Schanz csavart, egy rövid 
rúddal, a radius diaphysisébe fúrt 3 mm-es hagyományos Schaz csavarral kötjük össze. Az osteosynthesis szöglettartó. 
A prospectiv stúdiumban 11 beteget kezeltünk, a Müller szerinti A3-C1-C2 típusú töréseknél.

EREDMÉNYEK: A szeptikus szövôdmények aránya 2 % alatt volt. A nyársak kilazulását nem észleltük. Reoperatiora sem 
kényszerültünk. Radiológiai, és funkcionális kontroll vizsgálat történt. A redislocatio arányát, súlyosságát valamint a 
funkcionális eredményt vizsgáltuk. A kevés esetszám miatt százalékos eredményt nem számoltunk, de elmondható, 
hogy az esetek zömében jó és megfelelô radiológiai és funkcionális eredményt értünk el. 

KÖVETKEZTETÉS: A teória értelmében a csontos váz helyreállítása és annak stabilizása HLS csavarral és HLS-Schanz csavarral 
„non-bridging” fixateur alkalmazásával történt. A radius fixateur szabadon hagyja a csukló ízületet, melynek a 6 hetes 
rögzítés alatt a funkciója nem károsodik. Az általunk választott taktika az ízületi töréseknél jó eredményeket hozott. 

A-0042 
DISZTÁLIS RÁDIUSZTÖRÉS FIXATEUR EXTERNE KEZELÉSÉNEK 5 ÉVES TAPASZTALATAI 
Tömböl Ferenc - Kretzer A.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum, Gyôr

Szerzôk már több elôadásban beszámoltak az instabil, disztális rádiusztörés kezelésében szinte kizárólagosan alkalmazott 
fixateur externe rögzítés általuk alkalmazott metodikájáról, kedvezô tapasztalataikról. Jelen elôadás keretében az elmúlt 
5 év anyagát ismertetik, különös tekintettel a kezelési idô átlagának változására, ill. a szövôdményekre.
KONKLÚZIÓ: A kezelési idô rövidül, a szövôdményráta alacsony. 

2009. október 9. - péntek 
14.30 – 16.00
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A-0043 
PLEXUS BRACHIALIS SÉRÜLÉSEK SEBÉSZI KEZELÉSE KLINIKÁNKON. 15 ÉV TAPASZTALATA. 
Pintér Sándor - Mácsai A. - Illyés B. - Simonka J. A.
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged

A Szegedi Tudományegyetem Traumatológiai Klinikáján 412 plexus brachialis sérült betegen 1147 mûtétet végeztünk 
az elmúlt 15 évben. Elôadásunkban a tapasztalatainkról szeretnénk beszámolni. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott 
diagnosztikus módszereket, hagyományos mikrosebészeti és kézsebészeti eljárásokat és utánkövetést alkalmaztunk. 
166 újszülött kori és 246 felnôttkori esetet láttunk. Az újszülött kori sérültek fôként felsô típusú trunkális szakadást vagy 
avulsiós sérülést szenvedtek. A felnôttkori sérülések túlnyomórészt laterális típusú nagyenergiájú avulsiós sérülések 
voltak, politraumatizáció részeként jelentkeztek. 
Az eredmények értékelése alapján elmondható, hogy a vállövi dinamikus stabilizálás, a felkar abdukciója illetve a 
könyökflexió M3-as helyreállítása elérhetô. A kéz funkció helyreállítása C8, Th1 avulsiós sérülésnél hagyományos 
módszerekkel szerény.  A sérültek ellátásában különösen nehéz szakasz a hosszú postoperatív fizioterápiás kezelés. A 
gyakran egyéni mûtéti eljárás után egyéni fizioterápiás kezelés szükséges, ami a gyakran távol lakó betegek esetében 
rendkívül nehéz. 

A-0044 
ÚJ ELJÁRÁSOK A PLEXUS BRACHIALIS SÉRÜLÉSEK SEBÉSZETÉBEN
Pintér Sándor1 - Doszkocs P. 1 - Böröndy J.1 - Barzó Pál2 - Simonka J. A.1 
1 Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged 
2 Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Idegsebészeti Klinika, Szeged

A plexus brachialis sérülések ellátása során az ún. standard eljárások elvárható eredményeket elsôsorban az ideális idôben 
végzett mûtétek esetében remélhetünk. Az ún. totál avulsió esetében még a jó idôpontban végzett mûtét is szerény 
eredményt ad. Totál avulsiós sérülések esetén jól alkalmazható megoldás lehet a gerincvelô mellsô szarvába történô 
perifériás ideg beültetés, distalis részleges sérülés esetén a neurotisatio vagy end to side anastomosis, functionalis izom 
transplantáció. Ugyancsak fontosak az ún. másodlagos mûtétek során a preoperatív tervezés új vizsgáló eljárásai vagy a 
funkcionális MRI vizsgálatok utánkövetési vizsgálatai. Elôadásunkban ezekkel az új eljárásokkal szerzett tapasztalatainkról 
szeretnénk beszámolni. 
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A-0003 
LÁTHATÓ DIAGNÓZIS-ELÉRHETETLEN EREDMÉNYEK? SÚLYOS KÉZÉGETTEK ADAPTÁLT FIZIKAI AKTIVITÁSA 
ÉS GYÓGYTORNA KEZELÉSE
Rigó Attiláné
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Égésplasztikai Osztály, Gyôr 

CÉL: A súlyos kézégett betegek kórházi kezelésénél a legfôbb cél az önellátás, késôbbiekben a teljes aktív élet elérése. 
A kezelésnél tekintetbe kell venni a megváltozott ízületi mobilitást, fájdalmat, pszicho szociális elemeket, melyek 
kihatással vannak eredményeinkre.

MÓDSZER: A gyógytorna/zárt tanítási folyamat// törekszik a pontos anatómiai viszonyok visszaállítására és megtartására, 
míg az adaptált fizikai aktivitás /nyílt tanítási folyamat/ a sérülteknek lehetôséget ad a döntésre, hogyan és mit 
csináljanak, probléma megoldó képességek fejlesztésére, önálló döntéshozatalra. Esetbemutatással szeretném a 
módszereket ismertetni.

EREDMÉNY: A fent leírt két módszer együttes alkalmazása lehetôvé teszi a minél kisebb funkció csökkenés kialakulását, 
sokszor megváltozott anatómiai viszonyok között. A helyes célok kitûzésével, a beteggel közösen érhetünk el sikereket 
az önálló élet kialakításában. 

KÖVETKEZTETÉS: Az égési sérülés sikeres kezelésében fontos szerepe van a korrekt orvosi ellátás mellett az intenzív 
mobilizációnak, betegápolásnak, páciens motivációjának a gyógyulás érdekében, akár több hónapos munka során. 
Minden beteg gyógyításakor egyéni kezelési tervet kell felállítani annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk 
el a gyógyulásban. Fontos, hogy a beteg elfogadja a változásokat az ô fizikai és szociális funkcióiban, ez meghatározza 
munkánk eredményességét. 

A-0041 
DESORGANISÁLT, NYÍLT CARPALIS SÉRÜLÉS ELLÁTÁSA - ESETISMERTETÉS 
Kovács János - Kertész G. - Zakupszky Z.
Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét

48 éves férfi jobb csuklója munkahelyén 500 kg-os betontömb alá szorult. A carpalis csontok teljes desorganisatioja, nyílt 
perilunaris ficam, IV-V. metacarpusok darabos törése miatt végeztünk synthesiseket. Nervus ulnaris laceralt sérülésénél 
motoros ág varratát végeztük. Lágyrész defectusát 5. napon fedtük. Osztályunkon korábban egy esetben találkoztunk 
hasonló jellegû komplex carpalis desorganisatioval. Érdekes esetünket szeretnénk ismertetni. 

A-0031 
HIBÁK ÉS TÉVEDÉSEK A KÉZSEBÉSZETI GYAKORLATBAN
Szokoly Miklós1 - Aradi P.2
1 Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest 
2 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

A Szerzôk klinikai tapasztalatok alapján elemzik a kézsebészeti gyakorlatban elôforduló leggyakoribb hibákat és 
tévedéseket.
Az elôadásukban felhívják a figyelmet a társszakmák eltérô gondolkodására egy adott kórképben. Ezek az eltérô 
kezelések sokszor súlyos szeptikus szövôdményekkel járnak, vagy a beteg hosszú ideig nem kerül kézsebészhez, mert 
nem gondolnak az adott kórképre. Az elmúlt idôben a szeptikus kézsebészeti beavatkozások száma emelkedett, melynek 
hátterében a primer és nem kellôen átgondolt szakorvosi ellátás is elôfordult. 

2009. október 9. - péntek 14.30 – 16.00
16.00 – 16.30
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POSZTER SZEKCIÓ 2009. október 9. | 16.00 - 16.30

A-0007 
VASCULARIS MALFORMATIOK A KÉZEN 
Szentirmai Annamária - Renner A. - Hardy G.
Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETÉS: Ezen ritka betegség legjobb kezelési módszereirôl ma is megoszlanak a vélemények. Munkánk célja: az 
általunk kezelt betegek adatainak kiértékelése, kezelési eredményeink összehasonlítása az irodalmi adatokkal, és 
terápiás javaslat kidolgozása a saját tapasztalatunk alapján.

MÓDSZER: 1992-2002 között 42 beteget kezeltünk. 19 férfi, 23 nô. Átlag életkor 36 év (7-70) Lassú folyású: 17, gyors 
folyású: 25. Kicsi: 33, nagy: 4, diffúz: 5. Mûtéti indikációk: fájdalom, funkciózavar, vérzés, bôr ulceráció, necrosis 
veszélye. 

EREDMÉNY: Utánvizsgálatra megjelent 10/17 lassú folyású közül 8 recidiva nélkül, 2 kis recidiva, de panaszmentes. A 
20/25 gyors folyású közül 12 recidiva nélkül, 3 kis recidiva, de panaszmentes, 5 amputációra került.

KOMPLIKÁCIÓ: 2/25 mûtét utáni vérzés.

MEGBESZÉLÉS: A komplex esetek többségénél az idôrôl-idôre megismételt értömeg resectioja csökkenti/megszünteti 
a belsô feszülést, a fájdalmat, a funkcióbeszûkülést, a bôrelhalás veszélyét, amivel a beteg elégedett lesz. Az 
embolisatio/sclerotisatio - mely más testtájékokon kiváló eredményt nyújtó eljárás- a kézen nem mindig sikeres, 
rendkívül nagy érsebészeti tapasztalatot igényel, mert igen súlyos necrosis lehet a következménye, mely csak 
amputációval kezelhetô.

KÖVETKEZTETÉS: A lokalizált, lassú folyású VM-k kezelése általában jó prognózisú. A komplex, gyors folyású VM-k step 
by step palliatív resectioja javasolt - a saját tapasztalatunk alapján -, esetenként részleges amputáció/sugár eltávolítás 
szükséges lehet. Az embolizáció rizikója a kézen igen nagy. 

A-0015 
EGYÜLÉSBEN VÉGZETT HÜVELYKUJJ IP ÉS MP ARTHRODESIS - ESETBEMUTATÁS 
Sütô Dénes - Alexiev P. - Grúber K.
JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelôintézet, Baleseti Sebészet, Szolnok

CÉLKITÛZÉS: Nyílt metacarpus és phalanxtörést követôen együlésben végeztünk hüvelykujj IP és MP arthrodesist 
minilemezzel, ezen esetet szeretnénk prezentálni.

MÓDSZER: RTG felvételekkel és mûtéti fotókkal dokumentálva mutatjuk be az esetet.

EREDMÉNYEK – KÖVETKEZTETÉS: Az utolsó lehetôségként felmerült IP és MP ízületek elmerevítése mellett csökkent 
funkciójú, de fogásra alkalmas hüvelykujjat értünk el.
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A-0016 
A DISTALIS RADIUS VÉG TÖRÉS MIATT OPERÁLT BETEGEK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA 
INTÉZMÉNYÜNKBEN 
Béla Katalin - Seress Gy.
Jávorszky Ödön Kórház, Vác 

A distalis radius vég törés miatt operált betegek rehabilitációja tapasztalatunk szerint különbözô módon történhet. 
Elôadásomban az általunk alkalmazott protokollt kívánom bemutatni. Igyekszünk lehetôségeink maximumát adni egy 
komplex, betegközpontú utókezelés formájában. Fô szempontjaink: odafigyelés, kapcsolattartás az operáló orvossal, 
tájékozódás a sérülés típusáról, mûtéti megoldásáról, társsérülésekrôl, a beteg személyiségének megismerése, 
fájdalom szindróma célzott figyelése, stb. Meggyôzôdésünk, hogy a radius distalis vég törések DFFR-rel való ellátásának 
eredményessége, melyet utánvizsgálat igazolt, nem kis részben a komplex utókezelésnek is köszönhetô.

A-0028 
CARPALIS ALAGÚT SZINDRÓMA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI ÉS MEGOLDÁSA OSZTÁLYUNKON 
Szalai Zoltán - Szôke J.
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

BEVEZETÉS: A carpalis alagút szindróma a leggyakoribb kompressziós neuropathia. Az esetek száma osztályunkon is évrôl 
- évre nô. A CTS tüneteivel jelentkezôk között egyre nagyobb számban vannak azok, akik nap, mint nap, munkájuk 
során napi 8 órában használják a számítógépet. 

MÓDSZER: Az emberi felsô végtag elsôdleges feladatát a kéz megfelelô funkciója esetén tudja csak jól ellátni. A 
mindennapi tevékenységünk feladatainak precíz, pontos elvégzéséhez nélkülözhetetlen a kéz jó funkciója. A kéz 
funkciójának csökkenése nemcsak az egyén számára jelent problémát, hanem társadalmi, gazdasági jelentôsége is 
van. A sérült, beteg kéz kezelésének alapelve a mielôbbi jó funkció helyreállítása, a jó funkció alapfeltétele pedig az 
ízületek jó mozgása és a kéz érzésének zavartalansága. 

EREDMÉNYEK: Osztályunkon végzett kezelések 5 éves anyagát vizsgáltuk. Konzervatív kezelést, enyhébb esetekben 
valamint olyan esetben alkalmaztunk mikor a mûtétet átmenetileg nem tudtuk elvégezni. Perzisztens, progresszív 
esetekben, ill. ha a konzervatív kezelés nem vezetett eredményre mûtétet végeztünk. Minden esetben az un. "nyílt” 
mûtéti technikát alkalmaztuk, melyet követôen a tünetek a betegek 95 %-ban megszûntek. 

KÖVETKEZTETÉSEK: A kéz funkciójának károsodását gyakran okozza carpalis alagút szindróma, ezért a betegség mielôbbi 
felismerése és kezelése alapfeltétele az irreverzibilis károsodás megelôzésének és a jó funkció helyreállításának.

2009. október 9. - péntek 
16.00 – 16.30
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A-0039 
A TÖBBSZÖRÖSEN RONCSOLT KÉZ ELLÁTÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A GYÔRI BALESETI SEBÉSZET 
UTÓKEZELÔJÉBEN 
Szabó Katalin - Soós K. - Krakó E.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Baleseti Sebészeti Osztály, Gyôr 

A poszter két eset bemutatásán keresztül kívánja ismertetni a gyógytornászok fontos szerepét a rehabilitációban. 
Ismerteti a különbözô technikákat (passzív nyújtás, izomerôsítés, kynezioterápia, ergoterápia) melyek segítségével 
sikerül a funkciókiesést és az izmok atrofiáját javítani, erôsíteni. 
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SAJKACSONT TÖRÉSEK ÉS REVÍZIÓK 2009. október 10. | 09.00 - 10.15

A-0005 
BIOMECHANIKAI ÉS MECHANOBILOGIAI MEGFONTOLÁSOK SPONGIOGUS SZERKEZETÛ CSONTOK 
CSAVAROZÁSÁRÓL 
Seress György - Kurucz L. - Antal J.
Jávorszky Ödön Kórház, Traumatológia Osztály és Kézsebészeti Részleg, Vác 

A vázrendszerben több helyen alkalmazunk a spongiosus szerkezetû csontok töréskezelésére csavarozást, melynek 
biomechanikai szerepét másként kell értékelnünk, mint a csöves csontok fixációja esetén. Három gyakori csontsérülés, 
éspedig a sajkacsont, a combnyak és a calcaneus töréseinél a csavarok nemcsak, vagy nem elsôsorban a törtvégek 
kompressziója révén hoznak létre fixációt, így megteremtve a törésgyógyulás feltételeit, hanem a csontok 
hossztengelyében elhelyezkedve „intramedullarisan” (is) rögzítenek és egy secunder, sokszor rés-gyógyulást biztosítanak. 
Elôadásunkban ennek részletes kifejtését tervezzük. 

A-0038 
SCAPHOIDEUM ÁLIZÜLET MÛTÉTI KEZELÉSÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Zakupszky Zoltán - Kertész G. - Kovács J. - Horváth Zs.
Bács - Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét

CÉLKITÛZÉS: A Herbert csavaros osteosynthesis módszerének bemutatása, a csontblokk beültetése mellett.

MÓDSZER: Osztályunkon az elmúlt 5 évben több mint 20 scaphoideum álízületet kezeltünk relatív nagy csontblokk 
behelyezésével. Ezek eredményérôl, a módszerrôl kívánunk beszámolni. 

EREDMÉNYEK-KÖVETKEZTETÉS: Az általunk alkalmazott módszer az esetek nagy részében jó eredményt mutat. Amennyiben 
elôrehaladott arthrosis még nem alakult ki, a módszer mindenféleképpen ajánlott. 

A-0046 
A SCAPHOIDEUM TÖRÉS PRIMER HERBERT CSAVAROS OSTEOSYNTHESISÉVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Simonka János Aurél - Horváth A. - Császár J. - Csonka Á.
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged

A szerzôk 56 primeren ellátott scaphoideum törés ellátásáról számolnak be.

ESZKÖZ ÉS MÓDSZER: Az 1996-2009. március 31-ig a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Általános Orvostudományi Kar Traumatológiai Klinikán 56 scaphoideum törött ellátása történt a sérülés napján vagy 
10 napon belül. A scaphoideum törés ellátására saját instrumentáriumot készítettünk, amellyel képerôsítô ellenôrzése 
mellett fedetten kis metszésbôl végezzük a scaphoideum törés stabilizálását. A törések gyógyulását 6, 16 hét, fél és 
egy éves radiológiai vizsgálattal ellenôrizzük. A 6 hetes kontrollon a törések 40 %-a, a 16 hetes kontrollon a törések 
93 %-a gyógyult radiológiailag. 1 septicus szövôdményt észleltünk. Klinikailag a betegeknek csak az elsô 1-2 héten 
volt minimális (1,7 %) panasza.

EREDMÉNY: A scaphoideum törés primer Herbert csavaros rögzítését javasoljuk a kiváló klinikai eredmények alapján. 

2009. október 10. - szombat 
09.00 – 10.15
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A-0008 
NYOLC ÉVE FENNÁLLÓ SAJKACSONT ÁLÍZÜLET MÛTÉTI MEGOLDÁSA OSZTÁLYUNKON - ESETISMERTETÉS 
Lénárt Anett - Szlovák S.
Dél-pesti Trauma Centrum, Budapest

CÉLKITÛZÉS: Hosszú ideje fennálló sajkacsont álízület egyik lehetséges mûtéti megoldását szeretnénk bemutatni 
esetismertetésünkön keresztül. 

MÓDSZER: Betegünk 2001-ben sportolás közben csuklósérülést szenvedett el. A primeren elvégzett rtg vizsgálatok 
csonttörést nem igazoltak, tartósan fennálló csukló panaszai miatt más intézetben többszörös konzervatív kezelésben 
részesült, kontroll radiológiai vizsgálatot nem végeztek. 2008-ban ismételt csuklósérülésekor került felfedezésre sajkacsont 
álízülete. Az elvégzett rtg és MR vizsgálatot követôen figyelembe véve a beteg korát és igényeit corticospongiosus 
blokk beültetése mellett döntöttünk.

EREDMÉNYEK: jelenleg a sérült panaszai jelentôsen csökkentek. A beültetett blokk az eddig elvégzett vizsgálatok 
alapján beépült. 

KÖVETKEZTETÉS: hosszabb ideje fennálló álízület esetében is érdemes megkísérelni corticospongiosus blokk beültetését 
gondosan megválasztott esetekben. 

A-0047 
A SCAPHOIDEUM ÁLÍZÜLET ELLÁTÁSA CORTICO-SPONGIOSUS BLOCK BEÜLTETÉSSEL ÉS HERBERT 
CSAVAROS STABILIZÁLÁSSAL 
Simonka János Aurél - Horváth A. - Körmöndi S. - Batta I. 
Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged 

A szerzôk 42 scaphoideum álízület sebészi kezelésével szerzett tapasztalataikról számolnak be. A scaphoideum álízület 
sebészi ellátása során az álízület kitakarítása, a felszínek felfrissítése után a kialakult hiányt a csípôlapátból Cloward 
eszközzel vett és az üregbe befaragott cortico-spongiosus blockkal pótolták. Feszes álízület 6 esetében az álízület 
részleges felfrissítése után csak spongiosa forgáccsal történt a kitöltés. A scaphoideum magasságának helyreállítása 
minden esetben megtörtént. A scaphoideumot és a csont blockot Herbert csavarral rögzítették. Három esetben történt 
ismételt mûtét. 
A 42 esetbôl 31 (74%) esetben teljes gyógyulást értek el. Két esetben (5%) panaszmentessé vált a beteg, de radiológiai 
gyógyulás nem következett be. A nem gyógyult esetekbôl (4 esetben) radiocarpalis arthrodesis, 3 esetben proximal 
row carpectomy történt.
A szerzôk összefoglalják a scaphoideum álízület kezelésének lehetôségeit és buktatóit. 
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A-0014 
VÉGÁLLOMÁS: SNAC 
Szakács Noémi - Kovács R. 
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest

CÉLKITÛZÉS: Elôadásunkban szeretnénk bemutatni a "scaphoid nonunion advanced collapse" biomechanikai alapjait, a 
betegség különbözô stádiumait, és az egyes stádiumoknak megfelelô kezelési lehetôségeket. Saját anyagunkból egy 
esetet mutatunk be, ahol egy SNAC II-es stádium esetén proximális carpectomiát végeztünk.

ELMÉLETI HÁTTÉR: A hosszasan fennálló scaphoideum álízület carpalis collapsust és következményes artrózist eredményez, 
melyet "scaphoid nonunion advanced collapse" néven foglalnak össze. A folyamat progressziója miatt ez azonban 
nem tekinthetô egy egységes állapotnak, a különbözô ízfelszínek érintettsége alapján három stádium különíthetô el, 
melyek esetén eltérô kezelés javasolt. I-es stádiumban a scaphoideum proximalis darabja ép, a distalis fragmentum 
flexióba kerül, az artrózis ezen rész és a radius processus styloideusa között alakul ki. II-es stádiumban ezen kívül a 
scaphoideum proximális pólusa és a capitatum között jelentkezik artrózis, aminek kialakulása nagymértékben függ 
a carpalis instabilitás mértékétôl. A scaphoideum további collapsusa és elfordulása a capitolunaris ízületben fejt ki 
többletterhelést. A capitolunaris ízületre kifejtett nyíróerô vezet a midcarpalis artrózishoz, ami a III-as stádiumot jelenti. 
Ennek ismeretében I-es stádiumban a radius processus styloideus levésése javasolt a scaphoideum helyreállításával 
(spongiosa plasztika + Herbert-csavar), II-es stádiumban proximális carpectomia vagy scaphoideum excízió és négyes 
dézis ajánlott, III-as stádiumban scaphoideum excízió és négyes dézis mellett radiocarpalis artrodézis.

ANYAG ÉS MÓDSZER: Az OSEI Sportsebészeti osztályán beteganyagunkban leggyakrabban II-es stádiumú SNAC fordult 
elô, ami egybevág az irodalmi adatokkal. Egy esetet szeretnénk részletesebben bemutatni - 2008 augusztusában II-es 
stádiumú SNAC miatt proximalis carpectomián átesett beteg kapcsán ismertetjük a radiológiai jellemzôket, majd a fél éves 
és 1 éves utánkövetés eredményét. Mért adatok: mozgásterjedelem, szorítóerô, VAS, DASH, szubjektív elégedettség. 

KÖVETKEZTETÉS: A "scaphoid nonunion advanced collapse" egy több stádiumra osztható kórállapot, melynek kezelését 
az érintett ízfelszínek állapotához igazítjuk; a betegség önmagában nem képezi a radiocarpalis dézis indikációját. 

2009. október 10. - szombat 
09.00 – 10.15
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A-0010 
SL ÉS SLC ARTHRODESIS - ERETNEK MEGOLDÁS ?
Szlovák Sándor
Dél-Pesti Trauma Centrum, Budapest 

CÉLKITÛZÉS: A scaphoideum-lunatum, illetve scaphoideum-lunatum-capitatum közötti arthrodesist az irodalom a kerülendô, 
de legalábbis a nem javasolt mûtétek közé sorolja. Néhány betegünk esetében mégsem láttunk ennél jobb megoldást. 
Ennek kapcsán utánanéztünk, vajon mások végeznek-e, és ha igen milyen okból ilyen beavatkozást.

MÓDSZER: Az SL és SLC arthrodesis a carpus két funkcionális egységének tömbösítését jelenti, mely természetesen 
méhében hordja a sikertelen végeredményt. A jelentôs nyíróerôk miatt a desis gyakorta nem épül át, a mozgások 
jelentôsen beszûkülnek. Átböngésztük az irodalmat, érdemes-e ennek dacára mégis ilyen mûtétet végezni. Osztályunkon 
is csupán néhány válogatott esetben alkalmaztuk. 

EREDMÉNYEK: A módszer alkalmazásáról beszámoló szerzôk kielégítô funkcionális eredményrôl számolnak be. Többnyire 
még át nem épült desisek után is csökkennek a betegek panaszai, a végeredmény kielégítô, de szinte sosem kiváló. 
Saját tapasztalataink ennek megfelelôek, bár a szerény esetszám miatt egyértelmû következtetést még nem tudunk 
levonni.

KÖVETKEZTETÉS: A mûtét indikációs területe szûk és jól körülhatárolt. Elsôsorban a scaphoideum-lunatum egymás felé 
nézô ízfelszíneinek arthrosisa, ill. egyes krónikus SL disszociációkban végezhetô, amennyiben a környezô ízületek 
károsodása nem áll fenn, vagy nem jelentôs. A capitatum bevonása a desisbe a jelentôsen megnövekedett felszínek 
miatt javítja az átépülés esélyét, viszont nem befolyásolja érdemben a várható mozgásterjedelmet. Nyilvánvaló, hogy 
a carpus olyan súlyos funkcionális károsodása esetén - mint a VISI-DISI deformitás, vagy SLAC csukló - más megoldást 
kell választanunk. 
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SZABAD TÉMÁK II. 2009. október 10. | 10.45 - 11.45

A-0018 
MYOELEKTROMOS KÉZPROTÉZISSEL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Vándor Balázs1 - Király G. 1 - Palkovits Z. 1 - Ágoston L. 2
1 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai, Orthopédiai, Kézsebészeti Centrum, Gyôr
2 Ortoprofil Kft., Budapest

2007-ben jelent meg a közforgalomban a skóciai Touch Bionics cég myoelektromos protézise. 2008-ban már két, 
osztályunkon ellátott, csukló szintû amputáción átesett beteget rehabilitáltunk az I-Limb myoelektromos kézprotézissel. 
Kezdeti sikere miatt más intézetbôl érkezett betegeknél is javasoltunk ezen mûvégtaggal történô rehabilitációt. 
Utánkövetésük során a betegek kedvezô tapasztalatokról számoltak be. A vizsgálatok során észleltük, hogy a mûvégtag 
a kéz fogó funkciójának jelentôs részét pótolhatja. A felsô végtagi amputált betegek magánélete, munkavégzése, 
szabadidôs tevékenysége, valamint psychés statusa a protézis használatával jelentôs mértékben javult. 

A-0048 
SZILIKON TECHNOLÓGIA A FELSÔ VÉGTAG PROTETIKÁBAN 
Nagy Zoltán - Ravasz P. - Mészáros D.
Ortoprofil Kft. 

Az elôadásban bemutatjuk, hogyan történik a szilikonból készült ujj és kézpótlások mintavétele, tervezése, szín és 
köröm minták kiválasztása. Video klipekkel prezentáljuk az elkészítés folyamtatát, ez egyedi kialakítás lépéseit. A 
legnehezebb elkészítési fázisok bemutatásán keresztül jól láthatóvá válik, hogy mennyire összetett és nehéz feladat 
a szilikon ujj pótlások valósághû méretbeli, szín és formavilágának létrehozása. Cégünk szakemberei, (porcelánfestôk, 
iparmûvészek, ortopédiai mûszerészek) az alkalmazott technológia segítségével mára elérték, hogy a pótlások minôsége, 
élethûsége közel azonos szintre emelkedett a nemzetközi kozmetikai pótlások készítô cégek színvonalával. Végül néhány 
esetbemutatással bizonyítjuk az általunk készített szilikon pótlással történt betegellátások sikerét.  

A-0049 
A FELSÔ VÉGTAG PROTÉZISEK CSOPORTOSÍTÁSA
Varjú Tamás
Ortoprofil Kft.

Az elôadásban bemutatjuk a felsô végtag protézisek fejlôdését, a különféle passzív, mechanikus és biomechanikus 
protéziseket. A csoportosítás során megjelenítjük a különféle amputációs szintek ortopédtechnikai eszközeit, az amputált 
személyek általi használatát. Néhány esetbemutatással rávilágítunk az eszközök közötti funkcionális különbségekre, 
elônyökre és hátrányokra egyaránt. 

2009. október 10. - szombat 
10.45 – 11.45
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A-0050 
BIONIKUS PROTÉZISEK A XXI. SZÁZADBAN 
Ágoston Lajos1 - Till A.w2 - Mogánné Tölgyesy Sz.2
1 Material-Impex Kft.
2 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

Az i-LIMB Hand egy mioelektromosan vezérelt mûkéz a kéztô-csonkolás vagy attól magasabb amputációs szintû páciensek 
számára készült bionikus kéz, mely a különféle multi funkciós fogási formákkal kiegészülve, az emberi kéz funkcióit nagyobb 
mértékben képes biztosítani, mint a korábbi mûkéz konstrukciók.
Minden létezô terminális eszköz egy jelentôs kompromisszumot tartalmaz – tény, hogy csak egy fogási helyzet áll a 
felhasználók rendelkezésére. A hagyományos mioelektromos eszközök egy konfiguráción keresztül fognak, ahol a mutató 
és a középsô ujj szemben találkozik a hüvelykujjal. A rendszert egy motor hajtja és csak egy fogási mintát kínál – ez 
egyértelmûen korlátozza és csökkenti a protézis fogó funkcióját. Ezen régebbi eszközök közül soknak kell inkább erôsebb, 
mint emberi fogást generálnia a végénél, ahol az ujjak találkoznak annak érdekében, hogy sikeresen tartsanak meg nehéz 
vagy különös alakú tárgyakat.
Az i-Limb Hand illeszkedô ujjai körülfogják a tárgyakat egy megfelelô fogással; ez életszerûbb és erôsebb fogást nyújt kisebb 
erôkifejtéssel és energiafelhasználással. Például a páciensek képesek a mutatóujjukkal egy PC billentyûzetet kezelni, vagy 
a hüvelyujjat forgatni, hogy az találkozzon a mutatóujj oldalával, hogy megtartsanak egy tányért vagy elfordítsanak egy 
kulcsot egy zárban. Egyik ilyen funkció sem volt lehetséges korábban. A kézfogás sokkal inkább hasonlít egy emberi kéz 
fogására, mivel a tagolt ujjak képesek szorosan körülzárni a tárgyakat. A beépített rögzített állásészlelés minden ujjal közli, 
hogy mikor elégséges a fogása egy tárgyon és ezért mikor kell leállítani az erôkifejtést. Az egyes ujjal abban a pozícióban 
záródnak, amíg a páciens ki nem old egy nyitó jelzést egy izomjelen keresztül. 
Egy kulcsfontosságú elôny az i-Limb Hand forgó hüvelykujja. Mivel a hüvelykujj forog, képes különbözô fogásokat létrehozni, 
melyek nagy többsége nem lehetséges a hagyományos terminális eszközökkel, mint egy osztott kampó (Motion Control 
vagy hasonló) vagy a 3 belsô szorítópofás mechanikus eszköz. 
Egy traumás esemény vagy alacsonyabb szintû funkcionális terminális eszközzel való használati idô után az i-LIMB Hand 
funkcionalitása azt bizonyítja, hogy a funkcionális feladatok magasabb szinten végezhetôk az amputált személyek által. 
Ez utat nyit a javított páciens teljesítmény és egy magasabb szintû funkcionális eredményhez való visszatérés felé. Ez 
vonatkozik a napi megélhetéssel kapcsolatos feladatokra (ADL) munkahelyen és otthon.
Elôadásunkban az elsô hazai ellátásokat (2008-2009), ezek tapasztalatait kívánjuk bemutatni, ismertetve néhány ellátási 
esetet és az ezzel kapcsolatos rehabilitációs, ergoterápiás, fizioterápiás és ortopédtechnikai aspektusokat is. Kiemeljük az 
OORI által létrehozott felsôvégtag-protetizálási TEAM szerepét, együttmûködését. Részletesen ismertetjük az új típusú protézis 
kéz elônyeit, manipulatív funkcióit és a minden napi tevékenységek során alkalmazott kézhasználati eredményeket.

A-0051 
ELVESZETT KEZEK 
Nagy Zoltán - Varjú T.
Ortoprofil Kft. 

Az elôadásban egy összeállított video prezentáción keresztül bemutatásra kerülnek a passzív felsô végtag protézisek, a 
mechanikus és biomechanikus alkar és felkarpótlások. Néhány igen speciális felvétel bemutatja az izometriás mérés és 
a protézis kézzel való gyakorlás folyamatát, az egy- és kétszenzoros protézis mûködtetést. A videón szereplô amputáltak 
bemutatják a protézis kezek funkcióit, tárgyak megfogását és megtartását. A váll-exartikulációs ellátás bemutatása 
során ismertetésre kerül a kozmetikai pótlás elkészítésének folyamata, a protézis tok modell illesztése és tervezése is. 
A legkorszerûbb bionikus alkar és felkar protézisviselôk minden napi tevékenységeit láthatjuk viszont a felvételen, ezzel 
közelebbi képet kapva a valós protézis használatról, kozmetikai sajátosságokról és magukról a viselôkrôl egyaránt. 

2009. október 10. - szombat 
10.45 – 11.45
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SZABAD TÉMÁK III. 2009. október 10. | 12.00- 13.30

A-0022 
DISZTRAKCIÓS MINI-FIXATEUR UJJÍZÜLETI TÖRÉSEK DINAMIKUS RÖGZÍTÉSÉRE 
Noviczki Miklós
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 

BEVEZETÉS: Az ujjak középpercének mûtétileg nem, vagy nehezen rekonstruálható, darabos, PIP ízületi bázistöréseinek 
rögzítésére ismert a Kirschner-drótokból egyedileg hajlított, egyszer használatos (ún. Suzuki) mini-fixateur. A kezelés az 
extenzión történô mozgatva rögzítés elvén alapul, az ízületi felszín romtörésének repozícióját és reponált helyzetben való 
megtartását az állandó húzóerô mellett az ép ízfelszín, mint vezérsík biztosítja. A Suzuki fixateur szellemes megoldás, 
de minden egyes alkalmazásnál külön-külön elkészítendô, ami kisebb-nagyobb pontatlanságokat eredményezhet.

CÉLKITÛZÉS: a Suzuki fixateur standardizálása, az improvizáció helyett elôre elkészített fixateur-montázs és megfelelô 
célzók alkalmazása.

EREDMÉNYEK: Megfelelô méretû Kirschner-drótok befogadására alkalmas párhuzamos fixateur-keretet állítottunk elô, 
a kiegészítô célzóval sikerült biztosítani a párhuzamos Kirschner-drót vezetést és az optimális pozicionálást. Megfelelô 
erôsségû rugók alkalmazásával a húzóerô is pontosan szabályozható. Elôadásunkban bemutatjuk eszközünket és 
alkalmazását.

KÖVETKEZTETÉS: A módosított és standardizált Suzuki mini-fixateur az ujjak ízületi töréseinek ellátásában a szemikonzervatív 
töréskezelés hasznos és könnyen alkalmazható kiegészítô eszköze.
A 2009. évi tapolcai traumatológus kongresszuson bemutatott eszközünket, ezúttal a magyar kézsebészekkel kívánjuk 
megismertetni. 

A-0021 
A DINAMIKUS FIXÁLTCSAVARÚ FÜLES RADIUSLEMEZ ALKALMAZÁSÁVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Osgyán Henrik - Seress Gy. - Kurucz L. - Haller P. - Antal J.
Jávorszky Ödön Kórház, Traumatológia Osztály és Kézsebészeti Részleg, Vác 

A radius distalis vég töréseinek kezelése az utóbbi 6-8 évben jelentôs fejlôdésen ment keresztül. Ez elsôsorban az operatív 
szemlélet térhódítását, ezen belül is a stabil rögzítést adó belsô szintézisek, lemezek elterjedését jelenti . A csuklóízületet 
vizsgáló alapkutatások eredményei és a nagyszámú betegvizsgálat alapján egyértelmûvé vált, hogy a jó funkcionális 
végeredmény záloga a törés anatómiai helyreállítása és stabilizálása.
Osztályunkon 6 éve használjuk az általunk kifejlesztett, címben említett DFFR-t, melyet volaris feltárásból helyezünk 
be.
Az utóbbi 3 évben 1513 distalis radius törött /felnôtt / sérült jelentkezett ellátásra, ezek több mint húsz százalékát, 
315 beteget operáltunk meg, túlnyomó többségüket a fenti lemezzel láttuk el.
Elôadásunkban ezen betegek utánvizsgálatának tapasztalatait mutatjuk be. A vizsgálat fô szempontjai a fájdalom, a 
stabilitás és a mozgásfunkció voltak. A radiológiai értékelést kiterjesztettük nemcsak a konszolidált állapotra, hanem a 
csuklóízület vizsgálatára, az esetleges instabilitás értékelésére is. 

A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 16. KONGRESSZUSA

Fiatal Kézsebészek Fóruma
2009. október 10. - szombat 

12.00 – 13.30



A MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG 16. KONGRESSZUSA

Fiatal Kézsebészek Fóruma

40

A-0034 
A DISTALIS RADIUSVÉG TÖRÉSEINEK RÖGZÍTÉSE HLS CSAVARRENDSZERREL 
Kocsis András - Kádas I. - Magyari Z. - Lendvai F. 
Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ, Budapest

CÉLKITÛZÉS: a compressióval járó calcaneus törések kezelésében sikeresen alkalmazott - osteotaxisra épülô ellátási 
módszer - a HLS (Headless Screw System) csavarrendszer elônyeit használva, új módszert dolgoztunk ki az intraarticularis 
distalis radiusvég töréseinek mûtéti ellátására.

MÓDSZER: a típusos, illetve ízületet érintô distalis orsócsont törések mûtéti rögzítésének általános technikája a 
függesztésben elvégzett tûzôdrótos osteosynthesis. Új módszerünk bevezetése és vizsgálata során a hagyományos 
technika alkalmazásakor felmerülô szövôdmények, úgymint a törés redislocatioja, a radiusvég rövidülése és Madelung 
deformitás kialakulása, a fémanyagok migratioja, valamint a leggyakoribb panasz, a drótvégek okozta lágyrész irritáció 
elkerülését tartottuk szem elôtt. Az említett komplikációk megoldása mellett törekedtünk a napjainkban általánosan 
elfogadott traumatológiai elvek megtartására, azaz a mûtéti invázió minimalizálására és a postoperatív rögzítési idô 
rövidítésére. A radiusvég HLS csavaros csontegyesítését a tûzôdrótos metódushoz hasonlóan végezzük: az orsócsont 
törését függesztésben, ligamentotaxist alkalmazva reponáljuk. Típusosan a processus styloideus felôl percutan technikával 
az ízületi komponenseket kompressziós HLS csavarral rögzítjük. Ezt követôen a distalis véget a diapyhsishez disztrakciós 
csavarokkal rögzítjük. A disztrakciós csavarmegoldásból fakadóan a függesztésnek köszönhetô ligamentotaxis osteotaxissal 
egészül ki, így az orsócsont hossza tökéletesen helyreállítható. A mindkét oldali corticalisban fogó csavarmeneteknek 
köszönhetôen fokozódik a csontegyesítô mûtét stabilitása, ennek megfelelôen csökkenthetô a postoperatív rögzítési idô, 
korábban megkezdhetô a csuklóízület rehabilitációja, továbbá kisebb az esély a fémanyagok és a törés elmozdulására. 
A süllyesztett csavarok intraossealis elhelyezkedésébôl kifolyólag a fémanyagok eltávolítása fakultatív.

EREDMÉNYEK: osztályunkon végzett 36 esetben a mûtéti idô megtartása mellett nagyobb stabilitást értünk el. Szeptikus 
szövôdményt nem észleltünk, fémanyag elmozdulás egyszer fordult elô. Köszönhetôen az elsüllyesztett csavarvégeknek, 
lágyrész irritatio egy esetben sem alakult ki.

ÖSSZEFOGLALÁS: az elôadásunkban vázolt új metódus könnyen kivitelezhetô, radius törésekben jártas sebész számára 
könnyen elsajátítható. A módszer segítségével csökkenthetô a hagyományos mûtét után észlelt szövôdmények száma, 
továbbá csökkenthetô a postoperatív rögzítési idô, valamint fémkivételt sem kell kötelezôen végeznünk. Elôadásunkban 
a módszer elvét (disztrakció - kompresszió), a mûtétrôl készült videó anyagot és képanyagot valamint a betegkövetés 
során tapasztalt eredményeket kívánjuk közzétenni. 

2009. október 10. - szombat 
12.00 – 13.30
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A-0025 
AZ UJJAK REVASCULARISATIOJÁNÁL ÉS EGYÉB MIKROSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOKNÁL ALKALMAZOTT 
I-III-AS MÛSZERFOGÓ-UJJ-VÉGPERC LETÁMASZTÁSOS MIKRO- TECHNIKÁVAL SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Pataki Gergely - Révész Zs. - Csókay G. - Óvári A. - Csókay A.
Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelôintézet, Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály
Semmelweis Egyetem
Szent János Kórház Idegsebészeti Osztály 

Experiences with the I-III fingertip support microsurgical technique in revascularization of the digits and other microsurgical 
procedures in hand surgery 

INTRODUCTION: The elimination of the natural hand tremor of the hand and plastic surgeon by certain techniques allows 
procedures to be performed more precisely, which leads to more effective nerve repair, revascularization or replantation 
of fingers, or even free flap transfer to the hand. The improvement of the level of accuracy in microsurgery enables 
working at a microscopic scale that has not been previously possible. 

BACKGROUND: The physiological tremor of an experienced microsurgeon’s hand can be up to 0.4-0.6 millimeters. This 
might cause difficulties at microsurgical procedures, even when using different arm- and hand-rests. Current medical 
robots have a level of precision of 0.1 millimeters. However, the application of these machines is expensive and often 
inconvenient for surgeons because the direct touch via micro instruments with living tissues is impossible. 

METHODS: Our primary concept describes a very simple and cost-efficient microsurgical method called the 1st-2nd 
and 3rd instrument holding fingertip support technique. We have further developed this microsurgical technique and 
demonstrate it’s possible application in hand and plastic surgery.

MEASUREMENTS AND RESULTS: The technique consists of a special support of the surgeon’s thumb’s and index finger’s 
distal phalanx on the crossing bridge above the operating (working) point by which the 0.1 mm precision of the surgeon’s 
hand could be reached at microsurgical procedures. This level of precision could not have been achieved by hand so far. 
The significant effect of the technique on the surgeon’s hands was proven by randomized analysis by exact measuring 
of the reduction of tremor by tremorometry and instrument displacement measurements in 3D. 

CONCLUSION: We have further developed our tools and techniques to match requirements in various anatomical 
regions accessed in hand and plastic surgery, where we can use the technique with success. Our aim is to present the 
application of the technique in the fields of hand and plastic surgery. Future clinical trials will assess which microsurgical 
procedures in the field of plastic surgery could be improved with the help of the instrument holding fingertip support 
microsurgery technique. 
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A-0011 
ÚJ, EGYSZERÛ MÓDSZER A KÖZÉPPERC PALMARIS BASIS LUXATIOS SÉRÜLÉSÉNEK KEZELÉSÉRE 
Antal János - Seress Gy.
Jávorszky Ödön Kórház, Traumatológia Osztály és Kézsebészeti Részleg, Vác 

A középperc palmaris basis változó méretû fragmentum letörésével kísért luxatios törései, az ízület sérülékeny és 
nehezen rekonstruálható volta miatt, gyakran nehéz feladat elé állítják a sebészt. A komplex lágyrészsérülés mellett 
a változó méretû, sokszor synthesisre alig alkalmas kis palmaris basisdarab jelent problémát. Megoldásunk - többféle 
lehetôség közül választva - minimal invasiv, viszonylag egyszerû módszer. Ha a fragmentum nagysága lehetôvé teszi, 
flectalt helyzetben végzett reposistiot követôen palmar felôl egy vagy két tûzôdróttal percutan, akár a hajlítóínon 
átvezetett tûzéssel végzünk minimal synthesist, a PIP ízület kb. 25 fokos hajlított helyzetében pedig temporer tûzést. 
Fixálás nyolc hétig szükséges, majd a tûzôdrótok eltávolítása, utókezelés következik. Egyelôre kevés esetszám alapján 
tudunk jó eredményrôl beszámolni, a módszert ígéretesnek tartjuk válogatott esetek kezelésére. 

A-0013 
INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLAT KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT SEPTICUS FOLYAMAT A KÉZEN ÉS AZ 
ALKARON (ESETISMERTETÉS) 
Bárdos Andrea
Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelôintézet, Merényi Gusztáv Kórház, 
Traumatológiai Osztály, Budapest 

CÉLKITÛZÉS: Napjainkban egyre növekszik az iv. droghasználók száma. Egy esetünkön keresztül mutatjuk be az ilyen 
betegeken elôforduló gyulladásos kézfolyamatokat és számolunk be az ellátás során szerzett tapasztalatainkról.

MÓDSZER: Heroin függô fiatal férfi betegünk jobb kéz és alkari phlegmone miatt került felvételre. A gyulladások hátterében 
purulens tenosynovitis és phlebitis igazolódott. Feltárást, tartós drainage-t és antibiotikum kezelést alkalmaztunk. A 
sebváladékokból kórokozó nem tenyészett ki. Heroin függôsége miatt pszichiáter segítségét is igénybe vettük.

EREDMÉNYEK: Betegünk 10 napos kórházi kezelést követôen gyógyultan távozott.

KÖVETKEZTETÉS: A gondos fizikális vizsgálat felhívhatja figyelmünket az iv. kábítószer használatra. Ilyen betegek kezelésekor 
gondolnunk kell a felületes vénák mechanikus és kémiai irritációjára. A betegek ledált immunrendszere miatt többgócú, 
ritka kórokozók okozta fertôzésekre, hepatitis- illetve HIV-infekció jelenlétére is számítanunk kell. A betegek csökkent 
compliance-a miatt pszichés vezetésük nehéz, társszakmák segítségére lehet szükségünk. 
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A-0045 
SZEPTIKUS KÉZ ELLÁTÁSÁBAN SZERZETT TAPASZTALATAINK 5 ÉVES ANYAG ÁTTEKINTÉSE ALAPJÁN 
Engl Mária 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyôr

CÉLKITÛZÉS: Az összes kézmûtétek 7 % -t teszik ki a szeptikus kézmûtétek. Az operált szeptikus betegek 10%-t újra kell 
operálni. A második mûtét egy része second look vagy funkciójavító mûtétek.

Próbáljuk meghatározni, hogy lehetne csökkenteni az idônként szükségessé váló reoperációk arányát.

MÓDSZER: Korai mûtét, narcosisban, passziv vértelenségben radicalis, kiterjesztett necrectomia, drain behelyezés, 
baktérium tenyésztés, antibiotikum, immobilizátio.

EREDMÉNY: A szövôdmények megelôzése, atraumatikus mûtéti technika, gondos vérzéscsillapítás, drainage. Primer 
definitív ellátás, személyi és tárgyi feltételek, gondos utókezelés.

KÖVETKEZTETÉS: A szeptikus folyamat lefolyását elôre soha nem tudjuk megítélni. Az elsô kezelés dönti el, majdnem 
mindig a kezelés sorsát. A korrekt anamnézis, a gondos és kiterjesztett ellátás, a célzott antibiotikus kezelés, valamint 
a beteg rendszeres követése minimálisra csökkenti a reoperációk arányát. 

A-0012 
KOMBINÁLT IDEGSÉRÜLÉS UTÁNI REHABILITÁCIÓ 
Ónodi Ágnes - Tóth F. - Horváth M. - Szûcs A. 
Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Ortopéd - Baleseti Sebészeti Osztály, Budapest

CÉLKITÛZÉS: A szerzôk egy eset kapcsán bemutatják fiatal sportoló betegük kombinált idegsérüléssel szövôdött felkar 
zárt törésének rehabilitációját.

MÓDSZER: 17 éves sportoló esetbemutatása, akinél felkartörés mûtétét követôen plexus brachialis sérülés alakult ki. 
Fél évig tartó intenzív gyógytornát és fizioterápiás kezelést követôen egy ideg-felszabadító mûtét után restitutio ad 
integrum gyógyulás kövezett be. A primer mûtéttôl számítva 3 hónap múlva ENG vizsgálatot követôen ulnaris ideg 
felszabadítást és részleges fémkivételt végeztünk. Eközben heti 3 alkalommal irányított aktív és passzív gyógytorna, 
naponta 2-szer 30 perc szelektív ingeráram kezelést kapott.

EREDMÉNY: A radialis ideg 3, az ulnaris 6 hónap alatt regenerálódott. A beteg 6 hónap kezelés után megfelelô 
periostealis callus képzôdéssel gyógyult, a fémanyagokat eltávolítottuk és regenerálódott idegmûködéssel a sportba 
való visszatérést megengedtük. 

KÖVETKEZTETÉS: A primer plexus brachialis sérülés eredete tisztázatlan maradt, vélhetôen a mûtéti rongálódás 
következtében alakult ki. Azonban a kitartó gyógytorna és szelektív ingerterápia hatására teljes gyógyulást értünk el, 
melynek egyik alapja a beteg pszichés vezetése és a gyógytornásszal kialakult jó együttmûködési készsége volt. 
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A-0040 
A TENISZKÖNYÖK KONZERVATIV KEZELÉSE 
Magyar Petra 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai Osztály, Gyôr

CÉLKITÛZÉS: A Kinesio - Taping módszer áttekintése, valamint esetismertetés során a epicondylitis lateralis humeri 
kórkép estén alkalmazott technika bemutatása. Ezen módszer alkalmazása során szerzett tapasztalatok, eredmények 
ismertetése.

MÓDSZER: Epicondylitis lateralis humeri kórkép esetén egyénre adaptálva alkalmaztuk a technikát, öt beteget vontunk 
be a vizsgálatba.

EREDMÉNYEK: Öt esetbôl négy alkalommal a Kinesio - Taping módszer alkalmazásával tünetmentessé váltak a 
betegek, illetve jelentôsen csökkentek a panaszaik. A lágyrészek eltolásával, pozicionálásával tehermentesítettük az 
érintett területeket. A technika segítségével nem limitálódott a mozgásterjedelem, alkalmazása mellett nincs szükség 
gipszrögzítésre és elvégezhetôek az egyéb fizioterápiás eljárások, mint a gyógytorna, fizikoterápiás kezelések, vagy 
lokális hûtés.

KÖVETKEZTETÉS: A Kinesio - Taping technika célja a nyugvó energiák aktiválása, a fájdalom-csillapítás, valamint a meglévô 
mozgásterjedelem megtartása és fokozása. Minél több ingert kap a sensorium, annál jobban mûködnek a motoros 
funkciók. Mindezek eléréséhez szükséges az anyag egyénre adaptált megfelelô felhelyezése. Az epiycondylitis lateralis 
humeri kórkép konzervatív terápiájának egyik sikerrel alkalmazott eleme lehet a Kinesio - Taping módszer. 
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TÁMOGATÓK, KIÁLLÍTÓK

KIEMELT TÁMOGATÓK

Ortoprofil Kft.

Material-Impex Kft.

KIÁLLÍTÓINK, TÁMOGATÓINK

Audi Hungaria Motor Kft.
Gutta Hungary Kft.
GYSGY Reha Kft.
Medimetál Kft.
Sanatmetal Kft.

Synthes Medical Kft.

Köszönjük a támogatást !

A felsorolás a lapzártánkig beérkezett információkat tartalmazza. 




