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Köszöntő

„Debrecenbe kéne menni…” mindannyian ismerjük és tudjuk, hogy e kedves dal kezdősorai mögött milyen 
vendégszeretet, a magyar traumatológiát és gyermektraumatológiát érintő őszinte tartalom, meghívás van! 
Örülünk, hogy ismét Debrecen adhat otthont a magyarországi gyermek sérültellátás ez évi konferenciájának. A hazai 
gyermeksebészek, baleseti sebészek és gyermeksérülteket ellátó ortopédsebészek éves összejövetele közismerten 
kiváló hangulatú, bátran mondhatjuk, családias légkörben zajló, ugyanakkor nívós tudományos találkozó. A 2009-es 
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés különös aktualitását adja a debreceni Traumatológiai Osztály fennállásának 
50 éves és a Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék 20 éves évfordulója. 
A szervezők nevében szeretettel hívjuk és várjuk Önt! Kívánunk jó tanácskozást és kellemes időtöltést a 
Hortobágyon.

            Dr. Fekete Károly                         Dr. Ács Géza
                   tanszékvezető egyetemi tanár                   c. egyetemi docens
                          a Kongresszus elnöke                                              a Kongresszus szervezője
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Kongresszusszervezés

A vándorgyűlés fővédnöke
Prof. Dr. Fésüs László, akadémikus,  a Debreceni Egyetem rektora

A vándorgyűlés védnökei
Prof. Dr. Paragh György, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke
Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója

A vándorgyűlés elnöke
Prof. Dr. Fekete Károly, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék vezetője

A vándorgyűlés szervezője
Dr. Ács Géza

Tudományos Bizottság
Dr. Ács Géza, Prof. Dr. Fekete Károly, Dr. Hargitai Ernő, Dr. Kassai Tamás, Dr. Kiss Ákos Levente, Dr. Noviczki Miklós,
Dr. Sárközy Sándor, Dr. Velkey György

Szakmai Információ
Dr. Ács Géza
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
Kenézy Gyula Kórház Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztály
4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.
Tel.: (52) 511-780; Fax: (52) 419-499
E-mail: dbtrauma@freemail.hu
Magyar Traumatológus Társaság
www.mtrauma.hu

Kongresszusi Titkárság
Asszisztencia Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 20.
Tel.: (1) 350-1854 Fax: (1) 350-0929
E-mail: gyermektrauma@asszisztencia.hu
www.asszisztencia.hu
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Általános információk

A vándorgyűlés ideje
2009. október 16-17.

A vándorgyűlés helye
Hortobágy Club Hotel
4071 Hortobágy-Máta
www.hnhotels.hu

Helyszíni regisztráció
2009. október 16. péntek 12.00 – 18.00
2009. október 17. szombat 08.00 – 13.00

Részvételi díjak Részvételi díjak tartalma

Orvosok részére: 21.000 Ft
Szakdolgozók részére: 10.500 Ft

• Részvétel az előadásokon
• Kongresszusi táska
• Programfüzet
• Részvételi igazolás
• Kávészünetek
• Bankett vacsora

Kísérők  részére: 10.500 Ft • Kísérői program
• Kávészünetek
• Bankett vacsora

A részvételi díj étkezést is tartalmaz, melyet a hatályos törvények értelmében a számlán külön, megbontva, közvetített étkezésként fogunk 
feltüntetni. A részvételi díj nem tartalmazza az ebédeket.

 Fakultatív étkezés:
A kongresszus helyszínén ebéd lehetőséget biztosítunk pénteken és szombaton 2.500 Ft/fő áron. Az ebédjegyek a 
vándorgyűlés mindkét napján a helyszínen délelőtt 11 óráig vásárolhatók meg a regisztrációs pultnál.

 Akkreditáció
A vándorgyűlés akkreditálása jelenleg folyamatban van. A kapott pontokról a résztvevőket email formájában 
értesítjük. 
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Társasági programok

Bankett vacsora
2009. OKTÓBER 16. PÉNTEK
20:00
A Hortobágy Club Hotel Hajdú-terme ad helyet a bankett vacsorának 2009. október 16-án péntek este. Az ízletes 
vacsora elfogyasztása után az Orion együttes gondoskodik a jó hangulatról és a talpalávalóról.

A bankett vacsora költségeit a részvételi és a kísérői díj tartalmazza. A bankett vacsorára további jegyek 8.000 Ft / fő 
áron kaphatók a regisztrációs pultnál. 

Kísérői program
2009. OKTÓBER 16. PÉNTEK
14.00-18.00
Vezetett túra a darvak nyomában
A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe és egyben az egyik legféltettebb természeti értékünk. A daruvonulás 
kétségtelenül az ősz legvonzóbb természeti eseménye Hortobágyon. A kísérői program keretében szakértő 
segítségével bemutatásra kerül a nemzeti park, betekintést nyerhetnek az európai hírű madárvonulásba. Majd 
a darvak naponta ismétlődő alkonyathoz kötődő vonulásának, a daruhúzásnak a megtekintésére is alkalom 
nyílik, amely során szakvezető segítségével megleshetik a táplálkozó madarakat, és tanúi lehetnek az esti 
darumozgalomnak. 

Részvételi szándékukat kérjük, a regisztrációnál jelezzék. 
Találkozó: 13.40 Regisztrációs pult 
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Tervezett program

2009. október 16. | PÉNTEK

12.00 - 18.00 Helyszíni regisztráció

14.00 - 18.00 Szakmai kiállítás

14.00 - 14.30 Megnyitó

14.00 - 18.00 Kísérői program

14.30 - 16.00 Szekció I.    

16.00 - 16.30 Kávészünet

16.30 - 18.00 Szekció II.    

20.00 Bankett vacsora

2009. október 17. | SZOMBAT

08.00 - 13.00 Helyszíni regisztráció

09.00 - 12.00 Szakmai kiállítás

09.00 - 10.00 Szekció III.
Anaesthesiologus-traumatológus kerekasztal
a preoperatív ellátásról

10.00 - 11.40 Szekció IV.    

11.40 - 12.00 Kávészünet

12.00 - 12.40 Szekció V.    

12.40 - 14.00 Gipszelési gyakorlat

14.00 Zárszó
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Tudományos program
2009. október 16. | PÉNTEK

14.00-14.30 Megnyitó

1. A Hortobágyról
Tóth Csaba
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Urológiai Klinika, Debrecen  (20’)

A-0029

14.30-16.00 Szekció I.
Üléselnökök: Kassai Tamás - Sárközy Sándor

1. REFERÁTUM: A gyermekkori könyöksérülések ellátása
Kassai Tamás - Hargitai Ernő
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-
traumatológiai Osztály, Budapest  (20’)

A-0010

2. Supracondyler humerustörések repositiója és rögzítés fixateure externevel
Kassai Tamás - Kádas István - Hetthéssy Judit - Hargitai Ernő - Varga Marcell -
Molitorisz Dániel
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-
traumatológiai Osztály, Budapest  (6’)

A-0011

3. A humerus disztális végi izületi romtörésének ellátásáról két eset kapcsán
Karsza Levente - Novoth Béla
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest  (6’)

A-0020

4. Retrograd vagy anterograd humerus tűzés?
Füle István - Sárközy Sándor - Novoth Béla - Karsza Levente
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest  (6’)

A-0016

5. Gyermek humerus transcondylaris törés műtéti kezelésének ritka szövődménye és ellátása
Molnár L. - Frendl I. - Fekete K. 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, 
Debrecen  (6’)

A-0026

6. Az arteria brachiális kietjedt intima sérülsével járó IV típusú supracondylaris humerus törés 
ellátása példa a kórházak közötti kitűnő együttműködés lehetőségére.
Kővári Tamás - Kassai Tamás - Belicz Márta - Helembai László
Vaszary Kolos Kórház, Tarumatológiai Osztály, Esztergom
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest  (6’)

A-0015

7. Diagnosztikai nehézségeink gyermekek könyök sérülésének ellátásában
Kincses Zoltán - Fierpasz Ferenc - Tóth László - Kovács Júlia
Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza, Baleseti Sebészeti Osztály, Gyula  (6’)

A-0002
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8. Szemléletváltás a radiusfejtörés kezelésében
Vizi András* - Kassai Tamás**
*Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika, Gyermeksebészet, Szeged 
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológia, Budapest   (6’)

A-0005

16.00-16.30 Kávészünet

16.30-18.00 Szekció II.
Üléselnökök: Farkas András - Fekete Károly

1. REFERÁTUM: Felső végtagi posttraumás korrekciós műtétek
Fekete Károly 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, 
Debrecen  (20’)

A-0028

2. Supracondylaris humerustörés szövődményeinek késői ellátása
Mikóczi Márió - Novoth Béla - Füle István - Garai Gábor - Sárközy Sándor 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti, Traumatológiai Osztály, Budapest   (6’)

A-0025

3. A gyerekek könyöktájéki sérülésének nem optimális primer ellátásának következményei és 
kezelési lehetőségek
Kassai Tamás – Vadász Andrea – Varga Marcell –Hargitai Ernő - Kővári Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológia, Budapest  (6’)

A-0014

4. Cubitus varus korrekciójában szerzett tapasztalataink
Mikula Lóránd - Nagy Gyula - Jórász Zsolt - Tóth Katalin 
M.R.E. Bethesda Gyermekkórháza, Budapest  (6’)

A-0007

5. Gyermekkori könyöktáji törések középtávú retrospektív vizsgálata
Árvai Lilla - Mohay Csilla - Juhász Zsolt 
Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs  (6’)

A-0018

6. Supracondylaris humerustörés szövődményeinek korai ellátása
Garai Gábor - Novoth Béla - Sárközy Sándor - Karsza Levente - Mikóczy Márió 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest  (6’)

A-0019

7. Komplex fizioterápia bemutatása egy súlyos könyökizületi sérülést elszenvedett gyermek 
esetében
Putnoki Judit - Kassai Tamás - Kricsfalusy Mihály 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest  (6’)

A-0021

8. Preemptív analgesia: a posztoperatív szövődmények prevenciója ?
Mikos Borbála 
M.R.E. Bethesda Gyermekkórháza, Gyermek-Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Budapest

A-0032



8

2009. október 17. | SZOMBAT
09.00-10.00 Szekció III.
Anaesthesiologus-traumatológus kerekasztal a preoperatív ellátásról
Résztvevők: Velkey György - Noviczki Miklós - Sárközy Sándor - Székely Emőke
1. Bevezető felkért referátum

Velkey György (20’)
A-0030

10.00-11.40 Szekció IV.
Üléselnökök: Kiss Ákos - Noviczki Miklós
1. Kutyaharapás okozta maxillo-facialis sérülések primer ellátásának jelentősége 

gyermekkorban
Szentirmai Annamária - Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest   (6’)

A-0001

2. A disztális alkartörések után kialakuló progresszív növekedési zavarok kezelése 
oszteotómiával
Kassai Tamás - Kővári Tamás - Hargitai Ernő - Kádas István - Renner Antal 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest   (6’)

A-0013

3. A hosszú csöves csontok gyermekkori töréseinek klasszifikációja
Noviczki Miklós 
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza  (6’)

A-0004

4. Gyermekkori alkartöréseket követően végzett korrekciós oszteotómiák
Noviczki Miklós 
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza  (6’)

A-0003

5. Ritka, bilateralis talocalcanealis törés és ellátása
Sült Tamás Péter* - Kassai Tamás** - Karádi Zoltán*** 
*Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Kórháza, Sebészet, Budapest
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 
***Semmelweis Egyetem, II. Gyermekklinika, Radiológia, Budapest   (6’)

A-0006

6. Szintetikus csontpótlás után kialakult szeptikus szövődmények kezelése gyermekkorban
Varga Marcell - Kassai Tamás - Kővári Tamás - Hetthéssy Judit - Hargitai Ernő 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest   (6’)

A-0009

7. Javaslat a gyermek-traumatológia fejlesztésére
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermek-
traumatológiai Osztály, Budapest   (6’)

A-0012
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8. Elülső keresztszalag sérülések ellátási stratégiája nyitott physissel rendelkező betegeknél
Jórász Zsolt* - Hangody László** - Szigeti István** - Vásárhelyi Gábor** - Bodó László** - 
Nagy Gyula** 
*M.R.E. Bethesda Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest
**Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd - Traumatológiai Osztály, Budapest  (6’)

A-0017

9. Posttraumás alsó végtagi növekedési zavarok korrekciója aszimmetrikus végtag-
hosszabbítással
Varga Marcell - Kassai Tamás - Kővári Tamás - Hargitai Ernő - György László 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest   (6’)

A-0022

10. Serdülőkori combfej epiphyseolysis ellátása
Urbán Ferenc - Horkay Péter 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, 
Debrecen  (6’)

A-0027

11. Distractioscsavaros Schanz csavar - a „non-bridging” fixateur egy új formája a radius distalis 
vég töréseinek kezelésében
Kádas István* - Kocsis A.* - Kassai T.* - Renner A.* - Kádas D.** 
*Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 
**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest   (6’)

A-0024

11.40 -12.00 Kávészünet

12.00-12.40 Szekció V.
Üléselnökök: Hargitai Ernő - Novoth Béla
1. REFERÁTUM: A konzervativ töréskezelés helye 2009-ben

Hargitai Ernő 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest  (20’)

A-0031

2. Konzervatív töréskezelés gyermekkorban
Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest  (6’)

A-0023

3. Az alkar és csuklótáji törések konzervatív kezelésének lehetőségei, a stabilitás és 
instabilitás megítélése
Varga Marcell - Kassai Tamás - Hargitai Ernő - Molitorisz Dániel - Gloviczki Balázs 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest   (6’)

A-0008

12.40 -14.00 Gipszelési gyakorlat
Vezeti: Kassai Tamás - Novoth Béla

14.00  Zárszó
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Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0010 
REFERÁTUM: A GYERMEKKORI KÖNYÖKSÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA 
Kassai Tamás - Hargitai Ernő 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

Gyermekkorban a könyöktájéki sérülések a végtagsérülések között gyakoriságban a második helyen állnak, de az esetleges 
szövődmények és későbbi károsodások miatt a legnagyobb kihívást jelentik a gyermeksérülést ellátó szakemberek részére.
A referátumban a radius fej subluxatio (pulled elbow), a supracondiláris, a radiális condylus és medialis epicondylus humerus, a 
rádiusz proximális vég törések és a Monteggia sérülések akut ellátási elveit szeretnénk bemutatni.
A tankönyvi ismertetésen túl azokat a biomechanikai elveket ismertetjük, melyek alapjai lehetnek az ellátásnak.
A konzervatív kezelés határainak megbeszélése után a műtéti megoldások során a supracondyler humerus törések rögzítésének 
4 +1 féle lehetőségét mutatjuk be.
A szövődmények ismertetésén kívül ismét hangsúlyozni szeretnénk az arteria brachialis illetve a keringés protectív ellátás 
fontosságát. Külön foglalkozunk a lehetséges idegsérülésekkel és kezelési elvekkel és ezek prognózisával.
A radiális condylus Salter Harris IV epiphysis sérülés anatómia ismertetése után egy olyan műtéti rögzítést szeretnénk javasolni 
mely során az epiphysis osztódó sejtsorait nem érintjük és megfelelő interfragmentalis kompresszióval optimális feltételeket 
teremtünk a epiphysis károsodás nélküli gyógyulásra. Külön kiemeljük a fishtail deformitást, és a késői vésőtörés problémáját.
A medialis epicondylus sérülés a könyökficam diagnosztikus nehézségeinek bemutatásán túl a interfragmentális kompressziót 
javaslunk az avulsios törés műtét során.
A radius proximális vég sérüléseinek epiphyseolysisének intramedullaris repozícióját javasoljuk, szemben a feltárással végzett 
tűzéssel. Az utóbbi műtéti ellátás szövődményei már a posttraumás deformitások kezelésének témakörébe tartoznak.
A Monteggia sérülések diagnosztikus buktatóin túl az ulna tengelyének és hosszának visszaállítását hangsúlyozzuk. A gyermek-
traumatológiai akut ellátás során szinte az egyetlen sérülés, ahol a primer lemezes szintézis indokolt lehet.
A referátumban nem csak a tankönyvi adatok szeretném bemutatni, hanem vitaindítónak is szánjuk. Több olyan kérdést is 
felvetünk, melynek megítélése az ország különböző munkacsoportjai másként látnak el. 

Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0011 
SUPRACONDYLER HUMERUSTÖRÉSEK REPOSITIÓJA ÉS RÖGZÍTÉS FIXATEURE EXTERNEVEL 
Kassai Tamás - Kádas István - Hetthéssy Judit - Hargitai Ernő - Varga Marcell - Molitorisz Dániel 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

BEVEZTéS
Gyermekkorban a leggyakoribb könyöktájéki sérülés a supracondyler humeru törés.
A töréskezelés egyik legfontosabb eleme a rotációban pontos repositio, mert ez biztosítja a stabilitást és a későbbi posttraumás 
növekedési zavar (cubitis varus) megelőzésnek is ez az alapja.
A leggyakrabban használt fedett repositió és disztál felől keresztezett dróttűzés, gipszrögzítés, a nervus ulnaris sérülés 



XVI. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés

11

veszélyével jár. Egyes szerzők a iatrogén sérülés esélyét 8-10% teszik.
Munkacsoportunk Prof. Theddy Slongó és Dr. Kádas István phd. külső rögzítő rendszerinek tanulmányozása után olyan új 
külső rögzítő rendszert vezetett be a klinikai gyakorlatba mely segíti a pontos repozítiót a könyökizület rögzítése nélkül 
mozgásstabilitást biztosít.
MóDSzER
Neurovascularis kiesés tüneteit nem mutatató diszlokált supracondyler humerustörött gyerekek általános érzéstelenítése 
mellett, képerősítő segítségével pontosan oldal irányból 1-1 3mm nyársat vezetünk a disztális és proximális törtdarabba. A 
disztális nyárs a törés magasságától függően az epihysis alá vagy fölé kerül, de biztosan nem érintjük a epiphysis germinatív 
zónáját. A proximális nyárs olyan disztálisan kerül bevezetésre, hogy a n. radiális sérülésének esélye minimális. A nyársakat 
joysticként használva fedetten végzünk repositiót. A nyársak segítségéel a rotáció nagyon pontosan állítható be. A nyársakat 
rúddal rögzítjük és az elért jó rotációs helyzetet 1 vagy 2 db 2 mm tűződróttal stabilizáljuk. A tűződrótokat szintén a lateralisan 
felhelyezett rúdhoz rögzítjük és így nagyobb stabilitást biztosítunk.
A könyökizület nem kerül transfixációra, gipszrögzítés nem szükséges. A fájdalom azonnal megszűnik az első napon a könyök 
és felső végtag mozgások megkezdhetőek. A lágyrészduzzanat gipszrögzítés nélkül könnyebben kezelhető. A második naptól 
ambulánsan gyógytornász ellenőrzése mellett játékos gyakorlatokkal mozgatják az izületet. A gyermekek jól fogadják a külső 
rögzítőt. A nyársakat a szülők ápolják.
3 hét után járóbetegként érzéstelenítés nélkül a gyermekek aktív egyűttmüködésével távolítjuk el a fémeket.
EREDMéNyEK
2008 decemberétől eddig 6 esetben használtuk ezt a módszert. Minden esetben a törések jó helyzetben consilidáltak, és 
neurovascularis szövődményt nem okoztunk.
A törések Baumann II- III, egy esetben flexiós két esetben disztális alkartöréssel szövődött.
A többszörös felső végtag sérülés esetében priméren a sérüléskor a műtéti ellátás előtt alakult ki nervus radiális sensomotoros 
kiesés, ingeráram kezelés mellett a tünetei megszűntek. Véleményünk szerint a nervus radiális károsodása nincs összefüggésben 
a műtéti módszerrel.
A sérülés után 4-5 héttel amikor a gipszlevétel után a bőrápolás bemozgatás fémkivétel következne a FE kezelt sérült gyerekek 
már teljes mozgástartományban mozgatják kezüket.
KÖVETKEZTETéS
A gyermekkori supracondyler törés olyan új gyermekbarát rögzítési módját vezettük be, amikor a két leggyakoribb szövődményt, 
a rotációs hibát és n. ulnaris sértését sikerült kiküszöbölnünk. A gyermekek jól együttműködnek, és a szülők is örömmel fogadták 
a korai mobilizálhatóság esélyét.
Az új módszert megfelelő technikai ismeretek és gyakorlat esetében javasoljuk használatra. 
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Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0020 
A HUMERUS DISZTÁLIS VÉGI IZÜLETI ROMTÖRÉSÉNEK ELLÁTÁSÁRÓL KÉT ESET KAPCSÁN 
Karsza Levente - Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest 

CéLKITűZéS
A két hasonló törés különböző szemléletű ellátásának összehasonlítása.
MóDSzER
Osztályunkon két humerus intraartikuláris romtöréssel találkoztunk. Az egyik ellátása feltárással, olecranon oszteotómiával 
történt; a másik perkután tűződrótok alkalmazásával.
EREDMéNyEK
A két hasonló törés különböző szemléletű ellátása különböző gyógyulási eredményt hozott. Bár egy-egy esetből statisztikai 
következtetés nem vonható le és az utánkövetési idő sem hosszú.
KÖVETKEZTETéS
Jelenleg úgy látjuk, hogy a humerus különösen súlyos izületi sérüléseinek minimál invázív ellátása az inkább járható út. Az 
egyébként is súlyosan károsodott lágyrész-köpeny a feltárással tovább károsodik, és az esetleges jobb anatómiai eredmény 
ellenére a könyök funkciója mégis rosszabb marad, mint a kevésbé anatómiai, de kíméletes ellátás után. 

Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0016 
RETROGRAD VAGY ANTEROGRAD HUMERUS TŰZÉS? 
Füle István - Sárközy Sándor - Novoth Béla - Karsza Levente 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest 

A supracondyler humerus törések operált eseteiben az ulnaris drót bevezetésére két lehetőség kínálkozik: vagy az ulnaris 
condylus felől, vagy - a nervus ulnaris sérülés esélyét minimálisra csökkentve - a diaphysis distalis-radialis része felől. Van-e 
különbség az elért stabilitás tekintetében? 



XVI. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés

13

Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0026 
GYERMEK HUMERUS TRANSCONDYLARIS TÖRÉS MŰTÉTI KEZELÉSÉNEK RITKA SZÖVŐDMÉNYE ÉS ELLÁTÁSA 
Molnár L. - Frendl I. - Fekete K. 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen 

CéLKITűZéS
Előadásunkban egy gyermek humerus transcondylaris törés operatív kezelésének ritka arteficialis szövődményéről és annak 
ellátásáról szeretnénk beszámolni.
MóDSzER
Egy 11 éves fiú gyermek futbalozás közben elesve szenvedte el a jobb oldali humerus transcondylaris törését. Primeren fedett 
repositió és keresztezett dróttűzés történt. Postoperative nervus radialis paresist észleltek. Feltárást végeztünk, amelynek során 
a két radial felől bevezetett tűződrót közül a proximalisra feltekeredve, elszakadva, defectussal találtuk a radialis ideget. Az 
idegsérülés miatt nervus suralis kábeltransplantációt végeztünk.
EREDMéNyEK
A gyermek radialis ideg sérülése a rekonstrukciós műtét és fizikotherápiás kezelések után nyolc hónappal teljes funkcióval 
gyógyult. 
KÖVETKEZTETéS
Gyermek humerus transcondylaris törés fedett repositiós és keresztezett tűződrótos műtéti kezelésekor rendszerint az egyik 
tűződrótot a radialis, a másik tűződrótot az ulnaris epicondylusról, distal felől proximal felé vezettük, hogy a csontos alapról 
kiindulva elkerüljük medialisan az ulnaris ideg sérülését. Ennek ellenére ezen módszernél viszonylag gyakran sértette 
arteficialisan a medialis tűződrót az ulnaris ideget. Ennek megelőzésére terjedt el a mindkét drót radial felőli bevezetése. 
Előadásunkkal arra hívjuk fel a figyelmet, hogy bár ritkán, de nem elég körültekintő bevezetés esetén, ezzel a módszerrel viszont 
a radialis ideg sérülése fordulhat elő. 

Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0015 
AZ ARTERIA BRACHIÁLIS KIETJEDT INTIMA SÉRÜLSÉVEL JÁRÓ IV TÍPUSÚ SUPRACONDYLARIS HUMERUS TÖRÉS 
ELLÁTÁSA PÉLDA A KÓRHÁZAK KÖZÖTTI KITŰNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGÉRE 
Kővári Tamás - Kassai Tamás - Belicz Márta - Helembai László 
Vaszary Kolos Kórház, Tarumatológiai Osztály, Esztergom
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

CéLKÍTűZéS
A csupán egyetlen eset ismertetését azért tartjuk fontosnak, mert bemutatja, a hogy a különböző ellátási lehetőségekkel 
rendelkező kórházak között megfelelő szervezés és kapcsolat biztosításával az optimális ellátás biztosítható. 
Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy az ellátási elvek közösek, a prioritások egyformán ismertek, és így a kommunikáció sikeres lehet.
MóDSzER 
4 éves kislány lépcsőről leesve nagy díszlokációval járó supracondyler törést szenvedett el, a felvételekor felismert keringési 
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érintettség miatt azonnal ventrális feltárás és az érképletek védelmében végzett repositio és tűzés történt. észlelték, hogy 
az artéria brachiális kb. 4 cm szakaszán az intima sérült. A I. szintű traumatológiai osztályon az érsebészeti ellátás nem volt 
azonnal megoldható ezért a sebet bezárva, az ellátó orvos kíséretében, azonnal mentővel szállították át a sérült gyermeket egy 
magasabb traumatológiai ellátást biztosító centrumba.
Az érsebész kézsebész és gyermek-traumatológusból álló team mikrosebészeti technikával sikeresen végezte el az artéria 
brachiális sérült szakaszának véna interpositummal való pótlását, fasciotomiát, és tartós trombózis profilaxist.
EREDMéNy 
A pulzus tapinthatóvá vált, és a kéz keringése visszatért. A törés kis rotációs hibával gyógyult. Jelenleg teljes funkcióval 
panaszmentesen használja a sérült végtagot. A tűződrótok eltávolításakor végzett CT angio vizsgálat mutatja a jó áramlást 
biztosító vena interpositumot.
KÖVETKEZTéS
Az artéria brachiális kompressziója az egyik súlyos szövődménye lehet a supracondylaris töréseknek. Sokan az esetleges 
érsebészeti ellátást követelő intima sérülés miatt óvakodnak a feltárástól, inkább a fedett repositioval próbákoznak, és bíznak a 
keringés visszatértében, a kollaterális keringésben, stb.
Véleményünk szerint az artéria brachiális sérülés késői rekontrukciójának nagyon sok buktatója van, optimális eredmény az 
akut ellátástól várható, még akkor is ha az adott kórházban és feltételek mellett azonnal nem végezhető el. Meg kell keresni, 
azokat a magasabb progresszív betegellátási központokat, ahol az ilyen több szakma együttműködését igénylő eseteket 
sikeresen kezelhetjük. Az egészségügyi kormányzat feladata néhány (1-4) olyan központ kialakítása és finanszírozása, ahol ezek 
a feltételek biztosíthatók. 

Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0002 
DIAGNOSzTIKAI NEHézSéGEINK GyERMEKEK KÖNyÖK SéRÜLéSéNEK ELLÁTÁSÁBAN 
Kincses Zoltán - Fierpasz Ferenc - Tóth László - Kovács Júlia 
Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza, Baleseti Sebészeti Osztály, Gyula 

CéLKITűZéS
A gyermekkori könyök sérülések diagnosztikáját megnehezíti, hogy kisgyermekeknél a csontosodási magvak még nem jelentek 
meg. Az első röntgen vizsgálatnál esetleg csak nagyon diszkrét jelek utalhatnak a törésre. A végtag más részén létrejött törés 
fájdalmát a könyök fájdalma elfedheti. Ezekre a nehézségekre próbáljuk előadásunkban a figyelmet felhívni. 
ANyAG éS MóDSzER
Négy eset kapcsán felmerült diagnosztikai problémáinkat mutatjuk be.
Első esetben öt éves kislány mászókáról esett le. A primer ellátáskor összehasonlító felvétel nem készült. A technikailag nem 
kifogástalan felvételek után vállig érő gipszrögzítést kapott, és könyöktáji zúzódás diagnózissal távozott. Egy hét múlva 
gipszlevétel után észleltük nagy elmozdulással járó radialis condylus törését. Második esetünkben a szakorvos jelölt már 
majdnem elengedte a hat éves kislányt, aki délelőtt esett el az óvodában, de csak kora este hozták a szülei. A radius nyak 
törésére a csontmag hiányában kis kitört csont ék utalt. Műtéti feltáráskor Judet 4-es típusú törést találtunk. Harmadik esetben 
10 éves fiú elmondása szerint előző nap valamibe beütötte a könyökét. A „pihentető gipsz” eltávolítása után derült fény a radius 
fejecs törésére. Felmerült a radialis condylus törése is, de ezt CT vizsgálat nem támasztotta alá. Negyedik esetben a könyök 
sérülése mellett, csak a röntgenfelvételek után, ismételt keringés vizsgálatkor merült fel a disztális alkar törés gyanúja.
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EREDMéNyEINK
Az után vizsgálatok során az ellen oldalival megegyező funkciót észleltünk minden esetben, de a kontroll felvételeken jól 
látható, hogy nem gyógyultak nyomtalanul a törések. 
KÖVETKEZTETéS
Minden könyökzúzódás diagnózissal távozó gyermeket ismételten meg kell vizsgálni, és a sérült könyök röntgenvizsgálatával ki 
kell zárni a törést. Alapos vizsgálattal a végtag más részén keresni kell az esetleges társsérüléseket. 

Szekció I. | 2009-10-16 14:30
A-0005 
SZEMLÉLETVÁLTÁS A RADIUSFEJTÖRÉS KEZELÉSÉBEN 
Vizi András* - Kassai Tamás** 
*Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika, Gyermeksebészet, Szeged 
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológia, Budapest 

Az előadásunk célja, hogy az operatív teendőt igénylő (Judet III) radius proximális vég sérülésének kezelési elveit és eredményeit 
összehasonlítsuk. Intézetünkben 8 év óta úgynevezett intramedulláris beforgatásos (Maitezeau) műtétet végezzük. 
Előadásunkban 2 eset segítségével szeretnénk szembe állítani a feltárás után proximal felől végzett tűzéses eljárást a distal felől 
bevezetett beforgatásos technikával. Ezen törés ellátásánál nem elég 3 dimenzióban gondolkodnunk, figyelembe kell vennünk 
a 4. dimenziót is: az időt és kifejezett hangsúlyt kell fektetnünk a növekedési porc és a periosteum integritásának biológiai 
funkciójának védelmére. Eredményeink: A bemutatott feltárásos műtét után aseptikus radius fej necrosis állízület, heterotrop 
ossificatio és posttraumás mozgáskorlátozottság, könyökízületi kontraktura alakult ki, mely kiterjedt műtéti és rehabilitációs 
kezelés ellenére is mozgáshiánnyal gyógyul meg, ezzel szemben az intramedulláris technika nem jár posttraumás növekedési és 
egyéb károsodással. Következtetésünk: A radius fej proximális epiphysis műtéti ellátása során a sebész szempontjából könnyűnek 
látszó feltárásos műtét gyermekkorban kontraindikált helyette az intramedulláris technikával végzett gyermektraumatológiai 
gyakorlatot megkövetelő eljárás használata javasolt. 

Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0028 
REFERÁTUM: FELSŐ VÉGTAGI POSTTRAUMÁS KORREKCIÓS MŰTÉTEK 
Fekete Károly 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen 

CéLKITűZéS
Gyakran ismételt, de nem mindig helytálló közhely a gyermekkor kitűnő regenerációs képessége, a sérüléseket követő jó 
korrekciós potenciál. Szabad-e állandóan erre az adottságra hivatkozni, negligálva a szakma, a gyermektraumatológia írott, ma 
már protokoll szinten is előírt szabályait?
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ESETISMERTETéSEK
A gyermekkori posttraumás korrekciók leggyakoribb okai az ízület közeli, metaphysis, vagy ízületi sérülések, a növekedési zóna 
zavara következtében már kialakult, vagy várható deformitásai.
Ezek a sérülések elsősorban a felső végtag , de az alsó végtag nagyízületeire is jellemzőek. A hosszú csöves csontok diaphysis 
töréseinél korábban tapasztalt rotációs és tengely deformitások száma az aktívabb intramedullásris sebészi kezelés bevezetése 
és térhódítása óta dicséretesen csökkent.
A könyökízületi posttraumás korrekciókat leggyakrabban a supracondylaris törés után kialakult varus deformitás és flexiós 
mozgásbeszűkülés miatt végezzük. Kevesebb, egy-egy esetre korlátozott, de jelentőségében éppolyan fontos műtétek az ízületi 
felszínt érintő másodlagos, vagy primeren el nem végzett, de szükséges műtétek. 
érinteni kell a későn észlelt, már visszafordíthatatlan növekedési zavart jellemző eltéréseket is.
Nagy számú, a könyök funkcióját befolyásoló helyreállító és mozgásjavító műtét történik elnézett, vagy helytelenül kezelt 
Monteggia sérülés miatt is.
A növekedési zónát ért indcidens, következményes hosszkülönbség is kezelhető korrekciós műtétekkel.
MEGBESZéLéS
Figyelmes primer betegvizsgálat, a szabályosan végzett Röntgen felvételek helyes értékelése, a modern sérültkezelés 
szabályainak betartása megelőzheti a posttraumás defektusok kialakulását. Vannak ugyan módszerek e deformitások javítására, 
azonban megelőzhetjük a betegek elnyújtott szenvedését, többszöri műtétet, sőt időt és kiadásokat is csökkenthetünk az 
elsődleges, szakszerű sérültellátással. 

Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0025 
SUPRACONDYLARIS HUMERUSTÖRÉS SZÖVŐDMÉNYEINEK KÉSŐI ELLÁTÁSA 
Mikóczi Márió - Novoth Béla - Füle István - Garai Gábor - Sárközy Sándor 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti, Traumatológiai Osztály, Budapest 

Intézetünk betegforgalmából jelentős hányadot tesznek ki a könyöktáji sérüléses esetek. A megfelelő kezelés mellett 
általában szövődménymentes a gyógyulás, azonban a legkörültekintőbb terápia ellenére is időnként késői szövődmények 
jelentkezhetnek.
Keringési, beidegzési, vagy csontgyógyulási szövődménnyel járó supracondylaris humerustörések késői reconstructios taktikáját 
ismertetjük előadásunkban. 
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Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0014 
A GYEREKEK KÖNYÖKTÁJÉKI SÉRÜLÉSÉNEK NEM OPTIMÁLIS PRIMER ELLÁTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI ÉS KEZELÉSI 
LEHETŐSÉGEK 
Kassai Tamás – Vadász Andrea – Varga Marcell –Hargitai Ernő - Kővári Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológia, Budapest 

CéLKITűZéS
Olyan eseteket szeretnék bemutatni, mindenki okulására, ahol a primeren választott kezelési megoldás hibája csak évekkel 
később mutatkozott meg.
Sajnos ezek esetek olyan, károkat, deformitásokat, posttraumás növekedési zavarokat okoznak, hogy a 100% rekonstrukcióra 
csak törekedni lehet, de esztétikai hibán kívül jelentős mozgáskorlátozottsággal kell együtt élni ezeknek a gyerekeknek.
MóDSzER
A nem megfelelő repositió, és a nem megfelelő konzervatív vagy műtéti megoldás következményei gyakran csak évekkel később 
láthatóak.
A suparcondyler törés nem rögzítése, a medialis epicondylus nem helyére történő visszarögzítése, a radiális condylus, illetve a 
Monteggia sérülés nem észlelt sérülése, a radius proximális vég széles feltárása tűzése okozta deformitásokat, mutatjuk be.
Szeretnénk felvillantani azokat a kezelési próbálkozásainkat, melyekkel csökkenteni próbáljuk a következményeket.
Korrekcios osztotómiák, arthrolysisek, komplex utókezelések.
Kiemeljük a postoperatv használt plexus kanüllel biztosítható taratós fájdalomcsillapítás egyik legfontosabb eszköze.
EREDMéNyEK
Sajnos nem tudunk jó eredményekről beszámolni, nem minden esetben sikerült eredményesen javítani a funkciókon. Gyakran 
merült fel bennem a kérdés, hogy egyáltalán szabad e ilyen súlyos deformitások kezelésével foglakoznunk.
KÖVETKEZTETéS
A könyöktájéki sérülések primer ellátására csak megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező ellátó helyeknek szabad 
vállalkozniuk.
Nem lehet véletlen, hogy az amerikai gyakorlatban a könyöktájék sérüléseinek ellátása olyan magas ellátási centrumokban 
történik, mint a súlyos polytraumatizált sérülteké. 

Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0007 
CUBITUS VARUS KORREKCIÓJÁBAN SZERZETT TAPASZTALATAINK 
Mikula Lóránd - Nagy Gyula - Jórász Zsolt - Tóth Katalin 
M.R.E. Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 

A szerzők az osztályuk anyagában előforduló supracondyler humerustörések kapcsán kialakult cubitus varus korrekcós 
lehetőségeikről számolnak be. Az irodalmi adatok áttekintésével vizsgálják a varus helyzet kialakulásának okait, korrekciós 
osteotomia indikációit. Leírják az általuk alkalmazott műtéti technikát, majd 3 eset kapcsán az elért eredményeket. Rtg 
felvétetelek és a betegről készült felvételek alapján, valamint a functionalis állapot alapján értékelnek. A véleményük alapján 
az eredmények esztétikailag és functionalisan is megfelelőek és a módszer jól alkalmazható volt a saját anyagukban. 
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Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0018 
GYERMEKKORI KÖNYÖKTÁJI TÖRÉSEK KÖZÉPTÁVÚ RETROSPEKTÍV VIZSGÁLATA 
Árvai Lilla - Mohay Csilla - Juhász Zsolt 
Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 

CéLKITűZéS
Vizsgálatunk célja a könyöktáji törések középtávú funkcionális eredményeinek felmérése és összehasonlítása volt a Pécsi 
Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Sebészeti osztályán legalább 3 évvel korábban kezelt betegek között. értékelni 
kívántuk, hogy a klinikánkon gyakrabban előforduló különböző típusú könyöktáji törések teljes gyógyulási ideje, az elért 
funkcionális eredmény és a gyermekek visszamaradt szubjektív panaszai mennyiben függenek az elszenvedett sérülés típusától, 
súlyosságától, az alkalmazott kezelési módszertől és a posztoperatív fizioterápiás kezelés időtartamától.
MóDSzER
Klinikánk archívumából kikerestük a 2004-2006 közötti időszakban könyöktáji törés miatt kezelt betegek dokumentációit. 
Vizsgálatainkat 2009 nyarán folytattuk, a gyógyulás után 3-5 évvel: kérdőíves felmérést, fizikális vizsgálatokat és összehasonlító 
röntgen-vizsgálatot végeztünk. A felmérés során geniométerrel passzív és aktív mozgástartományokat mértünk a sérüléshez 
közeli ízületekben. Összehasonlító izomerő vizsgálatokat végeztünk, végtag- és ízületi körfogatot, végtaghosszt mértünk az ép 
oldalival összehasonlítva. A sérült végtagra adaptáltan speciális mozgásteszteket kiviteleztünk. Összevetettük a konzervatívan, 
a fedett és nyílt repozíció után Kirschner-dróttal operatívan kezelt betegek funkcionális eredményeit, teljes gyógyulási idejét és 
visszamaradt szubjektív panaszaik jelenlétét a különböző típusú könyöktörések között. Felmértük, hogy a fizioterápiás kezelés 
időtartama milyen hatással van a mozgásdeficit jelenlétére.
EREDMéNyEK
Az adott periódusban 59 gyermek ellátása történt operatív vagy konzervatív módon könyöktáji törés miatt: 33 (56%) 
supracondyler, 8 (13.5%) transcondyler, 6 (10%) condylus medialis, 4 (7%) condylus lateralis és 8 (13.5%) capitulum radii 
törést szenvedett gyermeket találtunk. A kontrollvizsgálaton 36-an (61%) jelentek meg: 18 (50%) supracondyler, 7 (19.5%) 
transcondyler, 3 (8.5%) condylus medialis, 3 (8.5%) condylus lateralis és 5 (13.5%) capitulum radii törött. 
A teljes gyógyulásig eltelt idő átlagosan 4,7 hónap volt. A megjelentek közül 13 gyermek (36%) számolt be jelenleg is meglévő 
szubjektív panaszokról. 11 gyermeknél (30,5%) áll fenn szabad szemmel is jól látható tengelyeltérés a sérült végtagon. A 
funkcionális eredményeket tekintve csupán 3 olyan gyermeket (8,3%) találtunk, akinek a könyökízület 4 mozgása közül 
egyikben sincs 10 foknál nagyobb elmaradása. 
KÖVETKEZTETéS
A sérülések súlyossága szempontjából megfelelően megválasztott kezelési módszereknek köszönhetően a teljes gyógyulási idő 
viszonylag rövidnek bizonyult. Szubjektív panaszokat és funkcióbeli elmaradásokat nem elhanyagolható számban találtunk, 
amik meggyőződésünk szerint a fizioterápiás kezelés időtartamának növelésével, a műtéti technika precízebbé tételével 
csökkenthetőek lennének. 
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Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0019 
SUPRACONDYLARIS HUMERUSTÖRÉS SZÖVŐDMÉNYEINEK KORAI ELLÁTÁSA 
Garai Gábor - Novoth Béla - Sárközy Sándor - Karsza Levente - Mikóczy Márió 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest 

Az ér vagy ideg kiesési tünettel járó, vagy esetleg mindkettő kiesési tüneteit mutató IV típusú supracondylaris humerustörés 
ellátásában a korábbi traumatológiai iskola első lépésben fedett repositiot javasol, csak ezt követően ajánl szükség esetén 
(fennmaradt kiesési tünet) feltárást.
Miután Hargitai Ernő és munkacsoportja kimutatta, hogy ezen módszer alkalmazásával számos iatrogen szövődmény alakult 
ki, ezért Osztályunkon az elmúlt nyolc évben a kiesési tünetekkel járó IV típusú supracondylaris humerustörés esetén primer 
feltárást és a lágyrészképletek kiszabadítását végezzük. A törtdarabok repositiojára csak ezt követően kerül sor.
Ezt a módszert követve, az elmúlt nyolc évben a repositio következtében kialakult iatrogen szövődményt nem észleltünk. 

Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0021 
KOMPLEX FIZIOTERÁPIA BEMUTATÁSA EGY SÚLYOS KÖNYÖKIZÜLETI SÉRÜLÉST ELSZENVEDETT GYERMEK ESETÉBEN 
Putnoki Judit - Kassai Tamás - Kricsfalusy Mihály 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

A 8 éves kisfiú 2006 nyarán sérült.Az első ellátás során a humerus disztális végének romtörését diagnosztizálták.Az operáció 
után álizület illetve nagy diszlokáció volt észlelhető.A nem javuló funkció miatt került intézetünkbe,ahol rekonstrukciós műtétet 
végeztek.Ezt több felszabadító műtét követte.Az előadás ennek a közel 3 éves periódusnak a fizioterápiáját és a team kitartó 
együttműködését mutatja be. 

Szekció II. | 2009-10-16 16:30
A-0032 
Preemptív analgesia: a posztoperatív szövődmények prevenciója ? 
Mikos Borbála 
M.R.E. Bethesda Gyermekkórháza, Gyermek-Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Budapest 

BEVEZETéS
A műtéti fájdalom a legintenzívebb és legtartósabb fájdalomtípus, melynek kedvezőtlen neuroendocrin, légzési-és keringési, 
immunológiai hatásai a korai posztoperatív szak komplikációiért, az elhúzódó sebgyógyulásért, a kórházi kezelés szövődményeiért 
és prolongációjáért is felelősek. Gyermekeknél -szemben az évtizedekig uralkodó tévhittel!- a fájdalom stressz három-négyszeres 
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intenzitású metabolicus hatásokat provokál a felnőttekhez képest, ezért súlyos szakmai mulasztás a fájdalmas beavatkozások 
analgesia nélküli kivitelezése. A posztoperatív szak minősége a beteg számára a hatékony fájdalomcsillapítással pozitívan 
befolyásolható. A leghatékonyabb és legkorszerűbb fájdalomcsillapítás már a műtét előtt kezdődik. A fájdalommemóriáért és 
hyperexcitabilis posztoperativ állapot kialakulásáért felelős receptorok fájdalomstimulust megelőző (preemptiv) blokkolása a 
fájdalom egyik leghatékonyabb prevenciója.
A posztoperativ fájdalomcsillapítás lehetőségei gyermekeknél: Minden műtéti beavatkozás leghatékonyabb posztoperativ 
analgeticuma az antinociceptiv elvek szem előtt tartása: a szövetkímélő sebészi technika, hypoxia-prevenció, az anesztetikumok 
adjuváns hatásainak kiaknázása, és a nociceptorok preventív blokkolása: az ún. preemptiv analgesia. A fájdalom több 
támadásponton és többféle módon szakítható meg. A perifériás idegvégződések blokkolására analgeticus krémek, oldatok, 
helyi érzéstelenítők localis infiltrációja és felületi érzéstelenítők alkalmazhatók. A perifériás idegblokkok a fájdalompálya 
gátlásával fejtik ki hatásukat, kiterjedt posztoperatív hatástartamuk jó komfortot biztosít a betegek számára.
A hátsószarvi centralis hyperalgesia kialakulásában meghatározó jelentőségű glutamat receptorok blokkolása további 
lehetőség a fájdalom központi idegrendszerbe jutásának meggátlására. Ezen a szinten (is) hatnak a GABA-receptoraktivátorok, 
?-2-agonisták, opioidok, és NMDA-receptorantagonisták. Hatásukat potencírozzák a benzodiazepinek, barbituratok és propofol. 
Az ?-2-adrenoceptor agonisták analgeticus hatás mellett hemodinamikai stabilitást is biztosítanak; többtámadáspontú 
analgeticumok. Preemptive adva csökken az intra-és posztoperativ anesztetikum-és analgeticumigény, és a nyáksecretio, ami 
előnyös premedicatiós effektus. 
Az analgesia szempontjából új megvilágításba került a ketamin. Analgeticus hatása preemptive adva alacsony dózisban is 
érvényesül, és az intraoperatív opioidigényt 40-60 %-kal, 6 órai posztoperatív hatástartammal csökkenti. 
A fájdalomcsillapítás gyógyszereinek két fő csoportját a központi idegrendszeri támadáspontú narcoticus analgeticumok, 
és a periférián ható minor analgeticumok képezik. A perifériás analgeticumok közé a nonsteroid gyulladásgátlók (NSAID-k), 
a nonopioid salicylatok, pirazolonok és anilidek tartoznak elsősorban. A NSAID-k perifériás és centrális hatással, a 
prostaglandinok szintézisének blokkolásával, és a thalamus szuppressziójával csökkentik az akut fájdalmat és hyperalgesiát. 
Preemptív adáskor csökken a gyermekek posztoperatív analgeticum igénye, és a hányás előfordulása. A szelektív COX-2-gátló 
NSAID-k mellékhatásprofilja szűk. A non-szelektív COX-2-inhibitor diclofenac és centrális GABA-receptor agonista orphenadrin 
kombinációját tartalmazó készítmény diclofenac hatóanyaga fájdalom-, gyulladás-és lázcsökkentő, orphenadrin összetevője 
anticholinerg, antihistamin, antidepressans és localanaestheticus effektusokkal rendelkezik, jól mérsékli az izomspasmus 
okozta fájdalmat. A NSAID-kal csökkenthető, eliminálható a posztoperativ opioidigény, és hányás fellépése, koraibb emisszió 
biztosítható.
A minor analgeticumok között gyermekeknél közkedvelt paracetamol rectalisan az oralis dózisnál nagyobb dózisban preemptíve 
adva anesztetikum-megspóroló, posztoperatíve jó fájdalommentességet nyújtó analgeticum.
A centrális idegblokádok (spinal és epidural analgesia) csökkentik az anesztetikum-és relaxansigényt, jól irányítható 
posztoperativ analgesiára adnak lehetőséget. Az epiduralis érzéstelenítés kedvelt formája gyermekeknél a caudal blokk. 
Egyszerű technikája mellett nagy előnye a korai posztoperativ táplálhatóság, az intra-és posztoperativ opioidigény csökkenése, 
és a műtét utáni fájdalommentesség. Folyamatos caudalis blokk kiválthatja a posztoperativ opioidigényt is, és szignifikánsan 
csökkentheti a hányingert, hányást, vizeletretentiót.
Az akut és krónikus, középerős és erős fájdalom csillapításának napjainkban is leghatékonyabb szerei a transdermalistól 
a folyamatos epiduralis úton, széles skálán alkalmazható opioidok. Támadáspontjuk többirányú. Mellékhatásaik között a 
légzésdepresszió, hányinger, hányás, vizeletretentio, a bélmotilitás gátoltsága megfelelő gyógyszerekkel megelőzhető illetve 
kezelhető.
ÖSSZEGZéS
Az emberiség számára a vele együtt született fájdalom nem csupán komfortérzetét negatívan befolyásoló szubjektív élmény, 
de fiziológiai és neurobiokémiai folyamatokon alapuló, egyre jobban feltárt súlyos homeostasis-zavar is. Csillapítása részben 
humánus és etikus küldetése az orvoslásnak; napjainkban obligát szakmai feladatunk is. A gyógyszerek és módszerek 
farmakológiájának, és a gyermekkor anatómiai-élettani sajátosságainak ismeretében szerteágazó terápiás lehetőség kínálkozik 
a biztonságos, egyben hatékony analgesiára általában, és különösképpen a legagresszívebb akut fájdalom: a műtéti fájdalom 
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hatékony posztoperativ enyhítésére. Az analgesia a műtét befejezésével soha nem érhet véget, alapvető kötelességünk azt 
biztosítani valamennyi beteg számára a posztoperativ „nehéz” időszakban is, a beteg korától, nemétől, szociális helyzetétől, és 
az egészségügyi személyzet gyakran még ma is nihilisztikus szubjektív megítélésétől függetlenül, lehetőleg már preoperative 
elkezdve: preemptiv analgesiaként. 

Szekció IV. | 2009-10-17 10:00
A-0001 
KUTYAHARAPÁS OKOZTA MAXILLO-FACIALIS SÉRÜLÉSEK PRIMER ELLÁTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE GYERMEKKORBAN 
Szentirmai Annamária - Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

BEVEZETéS
Az állati harapások következtében az arc területén súlyos deformitások, torzító lágyrész hegek keletkeznek, melyek egy életre 
szóló, mindig látható, el nem takarható maradandó elváltozást jelentenek. Ezek mértékének csökkentése, a funkció és az 
esztétikai megjelenés lehető legjobb helyreállítása az ellátás célja.
MóDSzER
Amerikai statisztikai adatok szerint naponta 20 ember hal meg kutyaharapás következtében, 300 000 feletti a sürgősségi 
ambuláns esetek száma, 6000 feletti beteg igényel rekonstrukciót, az ellátás költsége pedig meghaladja a 250 millió dollárt. Az 
áldozatok több, mint 60 %-a 15 év alatti, ezen belül a gyerekek 72 %-a 5 év alatti sérült. Az esetek 84 %-ában jól ismert a kutya, 
a család sajátja, rokoné, szomszédé. Intézetünkben a komplex, több szövetet érintő roncsolt, defektusokkal járó sérüléseket 
primeren látjuk el. 2003-2007 között 2694 beteget kezeltünk kutyaharapás okozta sérüléssel. 2371 ambuláns (358 gyerek, 2012 
felnőtt) 323 fekvőosztályos (72 gyerek, 251 felnőtt) kezelésben részesült, a sérülés súlyossága, vagy a más testtájékot is érintő 
sérüléskombináció miatt. A 72 gyerek közül 39-nél (54,2%) az arc-sérülés volt a vezető diagnózis. (Felnőtteknél ez csak 11 
beteg, 4,4%) A legfiatalabb gyermek 2 éves, a legidősebb 13 éves volt. (A legidősebb felnőtt 86 éves volt) 
EREDMéNyEK
Minden esetben primer definitiv ellátást végeztünk, inclusive osteosynthesisek, lágyrész rekonstrukciók. A 72 gyerek közül 
8 került Intenzív osztályos elhelyezésre. Minden beteg antibiotikum therápiában is részesült. Szeptikus szövődmény két 
gyermeknél alakult ki, ami miatt ismételt feltárásra volt szükség. Kisebb másodlagos lágyrészkorrekciót két gyermeknél kellett 
végezni. Minden esetben eltávolítottuk a törést rögzítő titán lemezeket. Növekedési zavart egyik esetnél sem tapasztaltunk. A 
funkcionális eredménnyel minden gyermek és szülő elégedett volt.
KÖVETKEZTETéS
A potenciálisan fertőzött, komplex, több szövetet érintő, roncsolt-harapott arc-sérülések ellátásánál is nagy jelentőségű a 
primer definitív ellátás, mert tapasztalatunk szerint ez nyújtja a legjobb eredményt a legrövidebb kórházi tartózkodás mellett. A 
sérültellátásban meg kell teremteni a primer definitiv ellátás feltételeit, mert egy gyermekkorban elszenvedett, arc deformitást 
okozó sérülés, egész életre szóló személyiségfejlődési zavarhoz vezethet. Véleményünk szerint rendkívül fontos lenne a 
széleskörű megelőző felvilágosító munka, szükséges lenne televízióban, ujságokban népszerüsíteni az Amerikai Plasztikai 
Sebész Társaság prevenciót szolgáló ajánlását. 
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Szekció IV. | 2009-10-17 10:00
A-0013 
A DISZTÁLIS ALKARTÖRÉSEK UTÁN KIALAKULÓ PROGRESSZÍV NÖVEKEDÉSI ZAVAROK KEZELÉSE OSZTEOTÓMIÁVAL 
Kassai Tamás - Kővári Tamás - Hargitai Ernő - Kádas István - Renner Antal 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

CéLKITűZéS
Az előadásban szeretnénk felhívni a figyelmet a rádiusz és ulna disztális epifízisének érzékenységére. A gyermek alkar 
hossznövekedésnek 60-70 % ezek a növekedési porcok biztosítják. Példákat mutatunk be, az epifízist sértő kezelési módszerekre 
és ezek következtében kialakuló növekedési zavarokra.
MóDSzER
A már károsodott növekedési zónák progresszív módon okoznak esztétikai és funkcionális zavarokat. Ezek műtéti rekonstrukciója 
véleményünk szerint abszolút indikációt jelent, még az előtt, hogy a porcfelszínek károsodása miatt nyugalmi fájdalmak 
megjelennének. A radiuson gyakran részleges az epifízeodézis, így tengelyeltérésekkel együtt jön létre a rövidülés illetve az ulna 
túlnövése. A bemutatott esetekben szubsztraktiv és additív oszteotomiákat, lemezes szintéziseket és az ulnán a kórházunkban 
kifejlesztett HLS csavarokkal rövidítést és hosszabbítást mutatunk be. Speciális ellátást követel a rotációs mozgás zavart okozó 
inveterált Galezzi sérülések rekonstrukciója, amikor a rádiuszon végzett ferde síkú oszteotomiából végzünk tengely korrekciót 
és hosszabbítást.
EREDMéNyEK
A gyermek-traumatológia egyik legnehezebb és legszebb feladata a posttraumás növekedési zavarok kezelése. A bemutatott 
esetekben megfelelően megválasztott műtétekkel - a túl korrekcióra is gondolva- egy műtéttel sikerült teljes funkcionális 
eredményt elérnünk. A gyermekek 3 hónappal a műtét után a sportot is megkezdték és általában egy évvel később a fémeket 
is eltávolíthattuk, több mint 2 éves utánkövetés után általában a növekedés befejeződésével a végállapotban is teljes 
mozgástartomány és stabilitás alakult ki.
KÖVETKEZTETéSEK
Az alkar disztális növekedési zavarainak legfontosabb kezelése a megelőzés, nem szabad a epifízis károsodásával járó 
beavatkozásokat választani, ha mégis olyan sérülés történik amikor várható a növekedési zavar a szülők felvilágosítása, hosszú 
távú ellenőrzés, és szükség esetén rekonstrukcióval a teljes gyógyulás biztosítható. Ezek az esetek jól mutatják, a gyermek sérült 
ellátás speciális ellátási igényét, mind az akut szakban mind a később észlelt növekedési zavarok kezelésben. 
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A-0004 
A HOSSZÚ CSÖVES CSONTOK GYERMEKKORI TÖRÉSEINEK KLASSZIFIKÁCIÓJA 
Noviczki Miklós 
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 

BEVEZETéS
A magyar gyermek-traumatológusok évek óta próbálnak létrehozni egy ún. gyermek-traumatológiai regisztert, melynek 
alapja az egységes sérülés-klasszifikáció és kódolás. Az AO külön erre a feladatra alakult munkacsoportja elkészített egy, a 
felnőttekéhez hasonló alapelveken nyugvó, a gyermekkori sajátosságokat tartalmazó törésbeosztást. A hosszú csöves csontok 
gyermekkori töréseinek AO klasszifikációja néhány kérdést (páros csontok törései, kétoldali törések, az oldaliság feltüntetése) 
nem, vagy csak részben oldott meg.
CéLKITűZéS
Az AO kódrendszerhez hasonló, könnyen, egyszerűen alkalmazható, a meglévő speciális gyermek-traumatológiai osztályozásokat 
is magába foglaló, a mindennapi gyakorlatban használható és egy gyermek-traumatológiai regiszter alapját képező klasszifikáció 
és kódrendszer kidolgozása.
MóDSzER
Kódrendszerünk egyelőre a felkar, alkar, combcsont és lábszár csontjainak töréseit osztályozza. Az első két karakter a felnőtt 
AO kódolásnak megfelelően a csontot és a szegmentumot, a harmadik (betű-karakter) a páros vagy páratlan csontokat jelöli. 
A csonton belüli lokalizációt (epi-meta-diafízis) a negyedik, ugyancsak betűjel mutatja, míg a törés morfológiáját (speciális 
gyermekkori sajátságokat) az ötödik, a törés súlyossági fokát és kiterjedését, valamint a díszlokáció mértékét a hatodik és 
hetedik karakter tartalmazza. Az utolsó, szintén betűként szereplő karakter az oldaliságot jelenti. A páros csontok egymással 
összefüggő töréseit két kódszám közös keretben jelöli.
EREDMéNyEK
Kódrendszerünk megoldást jelent a bevezetőben említett problémákra. Eddig valamennyi, a hosszú csöves csontok gyermekkori 
töréseinek klasszifikációjába bevont töréses esetet nehézség nélkül sikerült osztályoznunk.
KÖVETKEZTETéS
Munkánk a gyermekkori törések hazai klasszifikációjának kidolgozásában a kezdeti lépés, terveink szerint a vállöv, a kéz, a 
medence és a láb csontjai töréseinek osztályozása jelenti a folytatást. Általános bevezetését és egy gyermek-traumatológiai 
regiszterben való felhasználását javasoljuk. Az általunk módosított és magyarországi viszonyokra adaptált kódrendszert a 
legutóbbi traumatológus kongresszuson bemutattuk, ezúttal a gyermek-traumatológusokkal is szeretnénk megismertetni. 
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A-0003 
GYERMEKKORI ALKARTÖRÉSEKET KÖVETŐEN VÉGZETT KORREKCIÓS OSZTEOTÓMIÁK 
Noviczki Miklós 
Jósa András Oktató Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Nyíregyháza 

BEVEZETéS
A hazai gyermek-traumatológiai tankönyvekben az alkartörések diszlokációs tűréshatárait meghatározó értékekkel szemben 
osztályunkon a „zéró diszlokációs tolerancia” elvét valljuk és igyekszünk követni. Tapasztalataink szerint a konzervatív 
alkartörés-kezelés során viszonylag kis kezdeti tengelyeltérések a törésgyógyulás lezárulása után gyakran fokozódnak és rotációs 
mozgáskorlátozottságot okoznak. A mai minimál invazív oszteoszintézis-eljárások (ESIN, TEN, stb.) birtokában és a primer műtéti 
kezelés indikációjának szélesedésével a másodlagos elmozdulások és korrekciót igénylő tengelyeltérések csökkenése várható.
CéLKITűZéS
A korrekciós oszteotómiát igénylő, tengelyeltéréssel és mozgászavarral gyógyult alkartörések elemzése.
MóDSzER
Az elmúlt 9 év gyermekkori alkartöréseit és az általunk végzett korrekciós oszteotómiákat tekintettük át, elemeztük a korrekciós 
oszteotómiát igénylő deformitások kialakulásához vezető okokat, megkíséreltük felmérni a spontán remodellációban rejlő 
tartalékokat. A korrekciós oszteotómiákat valamennyi esetben KFI DC lemezes oszteoszintézissel rögzítettük.
EREDMéNyEK
A vizsgált időszakban 4 esetben végeztünk korrekciós oszteotómiát és lemezes oszteoszintézist. Egy 6 éves kislány későn észlelt 
és konzervatívan kezelt Monteggia-sérülése miatt az ulna, egy más intézetben konzervatívan kezelt 7 éves fiú alkartörése után 
a radius, egy 6 és 7 éves, általunk konzervatívan kezelt alkartörött fiúgyermek esetében pedig mindkét csont oszteotómiáját 
és lemezes oszteoszintézisét végeztük el. Valamennyi esetben zavartalan gyógyulást és teljes rotációs mozgástartományt 
értünk el. Várakozásunknak megfelelően korrekciós beavatkozást kizárólag konzervatív kezelés után vagy a Monteggia-sérülés 
„elnézését” követően kellett végeznünk.
KÖVETKEZTETéSEK
A gyermekkori alkartörések minimál invazív intramedulláris rögzítésének indikációs körét bővíteni kell, az alkarcsontok törései 
esetén a fenti technika rendelkezésre állása mellett a tengelyeltérést illetően semmilyen toleranciát nem tartunk indokoltnak. 
Az alkarcsontok töréseinek primer intramedulláris rögzítése kétségtelenül lényegesen megkönnyíti az utókezelést, de ezen 
túlmenően a törésgyógyulást követően kialakuló és korrekciós oszteotómiát igénylő, rotációs mozgászavarral is egyre kevésbé 
kell számolnunk. 
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A-0006 
RITKA, BILATERALIS TALOCALCANEALIS TÖRÉS ÉS ELLÁTÁSA 
Sült Tamás Péter* - Kassai Tamás** - Karádi Zoltán*** 
*Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Kórháza, Sebészet, Budapest
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
***Semmelweis Egyetem, II. Gyermekklinika, Radiológia, Budapest 

CéLKITűZéS
A gyermekkori multitraumatizációban ritka, súlyos, kétoldali, összetett talocalcanealis lábsérülés és társuló mandibula-törés 
ellátási elveinek bemutatása.
MóDSzER
8 éves lány három emelet magasból esett le. A bal oldalon subtalaris ficammal járó, darabos, az izületi felszín beroppanásával 
járó talus és calcaneus törést szenvedett el, melynek percutan repositioja sikeres volt, bár a súlyos sérülést látva felmerült a 
primer AUI arthrodesis lehetősége. A beavatkozást egyébként az AUI desist előkészítő műtétnek tekintettük. A jobb oldalon 
a caput tali törés repositioja csak kis feltárással sikerült. A talusok töréseit a későbbi MR vizsgálatot is lehetővé tevő titán KFI 
csavarokkal, a calcaneusok töréseit pedig kihegyezett, maradék titan elasztikus szegekkel rögzítettük. Lágyrész szövődmény, 
compartement syndroma a korai ellátás (8 órán belüli) mellett nem alakult ki. A kialakult lázas állapot miatt, antibioticus 
kezelés után a posttraumás 5. napon a mandibula repositiója és intermaxillaris sínezése a bal angularis, nyitott harapást okozó 
darabos törés occlusios zavar nélküli gyógyulását eredményezte. A dinamizálás a postoperatív 2. héten, a sínek eltávolítása 3 
hét után történt meg.
A korán elkezdett gyógytorna után a beteget a postoperatív 3. héten mindkét oldali PTB orthesissel (Mohr-kengyel) mobilizáltuk. 
A részleges tehermentesítést a 6. hónapig alkalmaztuk. A bal calcaneusból a postoperatív 6. hónapban, a talusokból és a jobb 
calcaneusból a 9. hónapban távolítottuk el a fémanyagokat.
A szerzők az eset ismertetése kapcsán egyúttal áttekintik a kezelési elveket meghatározó főbb szempontokat is.
EREDMéNyEK
A beteg a fémeltávolítás után a jobb oldalon jó, a bal oldalon radiologiailag elhúzódó törésgyógyulással, de klinikailag 
panaszmentesen gyógyult. A mandibula-törés teljes funkció mellett consolidálódott.
Jelenleg a szülők és a gyermek a jobb oldali AUI desist nem kérik.
KÖVETKEZTETéS
A súlyos, felnőtt korban gyakrabban észlelt sérülés gyermeken is előfordulhat.
A korai minimálinvazív ellátás alapvető, elsődleges szempont a lágyrészek detensionalasa és védelme.
A gyermekek, még rossz radiologiai lelet esetén is, a megfelelő kompenzációs mechanizmusaik révén jó funkcionális 
eredménnyel gyógyulnak.
A budapesti ellátási viszonyok között a fent ismertetett eset ellátása sikeres példa a két kórház orvosainak jó szakmai 
együttműködésére. 
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A-0009 
SZINTETIKUS CSONTPÓTLÁS UTÁN KIALAKULT SZEPTIKUS SZÖVŐDMÉNYEK KEZELÉSE GYERMEKKORBAN 
Varga Marcell - Kassai Tamás - Kővári Tamás - Hetthéssy Judit - Hargitai Ernő 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

BEVEZETéS
A gyermekkori patológiás törést okozó, vagy azzal fenyegető jóindulatú csontcysták, tumorszerű csontelváltozások kezelése 
nehéz feladat. A különböző szintetikus csontpótlók alkalmazása ígéretes lehetőségnek tűnik ezen elváltozások kezelésében. 
A kedvező tapasztalatok ellenére a mesterséges csontpótlás is magában rejti számos szövődmény - így az infekció lehetőségét 
is. Osztályunkon 2003 és 2008 között 34 esetben, háromféle anyaggal végeztünk mesterséges csontpótlást, két alkalommal 
észleltünk szövődményt a beavatkozások után. Ezen esetekben a szeptikus szövődmény miatt a mesterséges anyag teljes 
eltávolítására kényszerültünk.
ANyAG éS MóDSzER
Első esetünkben 9 éves kislány juvenilis cysta talaján kialakult patológiás proximalis femurtörése miatt történt DCD-szintézis. 
A fémanyag egy évvel későbbi eltávolítását követően refractura alakult, a cysta üregének perzisztálását illetve progresszióját 
észleltük, emiatt titán elasztikus velőűrszegezést valamint szintetikus csontpótlást végeztünk. A csontpótlás után kialakult 
lágyrész, illetve a feltöltött üreg infekciója miatt a titán szegek meghagyása mellett feltárásra, a behelyezett csontpótló teljes 
eltávolítására illetve a cysta üregének kikaparására kényszerültünk. 6 évvel a beavatkozást követően kitűnő csontosodás alakult 
ki, a beteg panaszmentes,aktívan sportol, a titán szegeket a későbbiekben sem kívánjuk eltávolítani. Második esetünkben 
10 éves kislány distalis, nagy kiterjedésű csontcysta talaján létrejött femurtörését kezeltük titán velőűrszegekkel illetve 
mesterséges csontpótlóval. Korai posztoperatív infekció miatt a korábban behelyezett anyag eltávolítására, az előzőhöz hasonló 
alapos debridementere, valamint szívó-öblítő kezelésre kényszerültünk - a titán velőűrszegek meghagyása mellett.
ÖSSZEFOGLALÁS
Bár a szintetikus csontpótlást számos hasonló esetben sikeresen alkalmaztuk, és jó módszernek tartjuk fenti elváltozások 
kezelésében, előadásunkban szeretnénk felhívni a figyelmet ezen eljárás ritka szövődményeire és a szükséges módszerváltás 
jelentette problémákra. A csontpótlás fertőzésének progressziója és csontra terjedése csak a behelyezett anyag korai 
eltávolításával és az érintett terület alapos debridementjével akadályozható meg. Tapasztalataink alapján a titán velőűrszegek 
még a kialault fertőzés mellett is megtarthatóak, és megfelelő stabilitást biztosítanak, így a juvenilis cysta falának egyidejű 
eltávolításával van esély a fokozatos csontosodás elérésére még kiterjedt defektusok esetén is. 
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A-0012 
JAVASLAT A GYERMEK-TRAUMATOLÓGIA FEJLESZTÉSÉRE 
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

Kedves kollégák, elnézést, hogy nem egészen tudományos kérdésben kérem figyelmeteket.
A gyermeksérültek ellátásában elkötelezett szakemberként szeretnék egy kicsit előre mutatni.
Jelenleg a gyermeksérültek ellátásának legmagasabb fóruma ez a tudományos műhely, ezért itt szeretném ismertetni 
javaslataimat.
A balesetben megsérült gyermekek ellátása speciális elméleti ismereteket és az általános gyermeksebészeti és traumatológiai 
gyakorlattól eltérő módszereket, technikákat követel meg.
Míg Magyarországon a gyermekek száma csökken addig a gyermeksérülések száma nem. A sérültellátással kapcsolatban az 
igények exponenciálisan nőnek, miközben az anyagi lehetőségek, a társadalmi elismerés nem növekszik. 
A prevenció egyik formája, hogy a gyermeksérültek ellátására jobban felkészülünk, törekszünk olyan specialisták képzésére, 
tudásuk elismerésére, akik eredményesen tudják felhasználni az újabb és újabb módszereket a gyerekek érdekében. 
Ne felejtsük el, hogy a tudás koncentrálása, hatékony felhasználása költséghatékony is.
Ezért a következőket javaslom:
Üdvözüljük és tájékoztassuk a gyermeksebész és traumatológus kollégákat a traumatológiai szakmai kollégiumon belül 
megalakult gyermek-traumatológiai szakcsoportról. Köszönjük Noviczky Miklósnak a szakmai kollégium titkárának a szakcsoport 
vezetőjének ez ügyben is kifejtett munkáját. 
Javaslom, hogy a minden osztályon, ahol folyik gyermek-traumatológiai ellátás, kollégák alakítsanak gyermek-traumatológiai 
teameket. Deklarálják, hogy Ők azok, akik a gyermek-traumatológiáról külön ismereteket szereztek és gyakorolják ezt. Ha a 
jövőben lehetőség adódik, alakítsanak gyermek-traumatológiai részlegeket, gyermek-traumatológiai szakambulanciákat, 
ahol gyermekbarát környezetben és módszerekkel folyna az ellátás. Koncentrálódnának a sérült gyermekekkel kapcsolatos 
problémák és ezzel együtt a tapasztalatok.
Javaslom, hogy az egy éve felmerült és megvalósult e konzílium lehetőségét propagáljuk. A gyermektrauma@baleseti.hu - 
címre elküldött kérdéseket a szekció vezetősége megkapja és kialakítja véleményét, mellyel segíteni kívánja az ellátó kollégák 
munkáját, döntését.
Javaslom, gyermek-traumatológiai jártassági vizsga kialítását. A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus 
Társaság közös Gyermek-traumatológiai szekciója megfelelően kialakított átlátható vizsgarendszer után igazolja, hogy valaki a 
gyermeksérültek ellátásában jártasságot szerzett. 
E vizsga jelenleg csak erkölcsi elismerést jelentsen, semmilyen módon ne kapcsolódjon hozzá ellátási jog és lehetőség, ez csak a 
távoli jövő lehet, de azok, akik évek, évtizedek óta dolgoznak ezen a területen, és képződnek azokat ismerjük el, és a fiataloknak 
nyújtsunk perspektívát.
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A-0017 
ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA NYITOTT PHYSISSEL RENDELKEZŐ BETEGEKNÉL 
Jórász Zsolt* - Hangody László** - Szigeti István** - Vásárhelyi Gábor** - Bodó László** - Nagy Gyula** 
*M.R.E. Bethesda Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest 
**Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház, Ortopéd - Traumatológiai Osztály, Budapest 

CéLKITűZéS
A két intézetben 1990. január 1. és 2009. február 28. között ellátott nyitott epiphysis fúga melletti elülső keresztszalag sérülések 
kezelési eredményeinek retrospektív elemzése. 
MóDSzER
A vizsgált időszakban 91 db elülső keresztszalag szakadás került kezelésre a növekedés befejezése előtt. Az 1990. - 2001. közötti 
időszakban LCA pótlásra BTB graftokat használtunk. Nyitott physis mellett ebben az időszakban pótlás nem történt. Ezeket a 
betegeket (42 beteg) konzervatívan kezeltük. A vizsgált időszak második felében LCA pótlások csaknem kizárólag hamstring 
ínnal történtek. Ebben a periódusban 49 szalagpótlás történt, 5 extraphysealis, , 44 transphysealis technikával. A fiú- lány arány 
23/26 volt. Elemeztük a stabilitási eredményeket, rtg felvételeket és a Lysholm pontrendszer eredményeit.
EREDMéNyEK
A 42 konzervatívan kezelt beteg közül a pontrendszer alapján 14 beteg kapott kitűnő - jó minősítést, 28 rosszabb eredményt 
értünk el. Később intézetünkben 15 beteg került szalagpótlásra. A primer pótláson átesett betegek esetében 42 hamstring 
ínnal, 2 esetben BTB grafttal, 5 esetben fascia lata grafttal történt a pótlás. A Lysholm szerinti funkcionális értékelésnél 42 
kitűnő, 2 közepes, 5 rossz eredményt kaptak. A transphysealis technikával végzett szalagpótlások után növekedési zavart, 
tengelyeltérést, hosszkülönbséget nem észleltünk. 
KÖVETKEZTETéS
A gyermekkori elülső keresztszalag sérülések konzervatív kezelését felváltották a nyitott physis mellet végzett szalagpótlások. 
A növekedési porc sérülésének veszélyétől tartva több módszert dolgoztak ki, mint az extraphysealis, részleges transphysealis 
és a felnőttkorban általánosan használt transphysealis technikák. Átértékelődött az elülső keresztszalagpótlások következtében 
létrejött növekedési zavarok, deformitások előfordulási gyakorisága, és fokozott figyelem irányult a gyermekkori krónikus 
instabilitások következtében létrejövő porc és meniscuskárosodások jelentősége. Ebben az életkorban a Tanner szerinti 
osztályozás hasznos segítséget nyújt a kezelés megválasztásában. A saját és a nemzetközi irodalomban közölt eredmények 
ismeretében elmondhatjuk, hogy a korán végzett transphysealis módszerek minden tekintetben jobb eredményeket mutatnak 
a többi módszernél és a növekedési zavarok előfordulása messze elmarad a várt mértéktől. 
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Szekció IV. | 2009-10-17 10:00
A-0022 
POSTTRAUMÁS ALSÓ VÉGTAGI NÖVEKEDÉSI ZAVAROK KORREKCIÓJA ASZIMMETRIKUS VÉGTAGHOSSZABBÍTÁSSAL 
Varga Marcell - Kassai Tamás - Kővári Tamás - Hargitai Ernő - György László 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

CéLKITűZéS
Az alsó végtagot érintő posttraumás növekedési zavarok kezelése különösen nagy kihívás a kezelőorvosnak. A progresszió 
mértéke, üteme, a különböző életkorra és egyénekre jellemző váltakozó növekedési potenciál miatt a választandó beavatkozás 
módja és időpontja mindig nagyon gondos tervezést igényel. Előadásunkban két gyermek esetét szeretnénk bemutatni, akiknél 
a súlyos, progrediáló asszimetrikus végtagdeformitást osteotomiával és fixateur externe felhelyezésével , fokozatos nyújtással 
kezeltük sikeresen.
MóDSzER
Első esetünkben 9 éves kislány femur disztális Salter II epiphyesolysis keresztezett tűzése után partiális epiphyseodesis és 
progresszíven romló valgus tengelyeltérés valamint rövidülés alakult ki. A gyermeknél supracondyler femur subperiostealis 
osteotomiát végeztünk, ezt követően kétoldali nyújtást biztosító keret fixateur externe segítségével stabilizáltunk és lateralisan 
valamint medialisan különböző ütemű disztrakcióval javítottuk ki a tengelyt és hosszabbítottuk meg a femurt.
Második esetünkben 13 éves fiú belboka Salter IV-es epiphyseolyisis sérülés után két évvel partialis epiphysoedesis illetve 
következményes súlyos felső ugróizületi progrediáló varus deformitás alakult ki. A gyermeknél tibia osteotomiával és Wagner-
fixateur felhelyezésével, annak fokozatos nyújtásával asszimetrikusan értünk el kitűnő tengelykorrekciót, mellyel az időközben 
deformálódó fibulát is sikerült korrigálnunk. 
EREDMéNy
Az aszimmetrikus tengelykorrekció segítségével mindkét esetben biztonságos, kis megterheléssel járó műtéti technikával jó 
helyzetet értünk el.
KÖVETKEZTETéS
Posttraumás növekedési zavarok esetén válogatott esetekben a fixateur externe-vel végzett asszimetrikus végtaghosszabbítást 
optimális kezelési tatktikának tartjuk.
A módszer előnye, hogy nem jár nagy feltárással, fokozatos, pontos tengelykorrekció érhető el vele.
A növekedés során esetlegesen kialakuló újabb deformitás esetén ismételhető illetve más tengelykorrekciós műtétekkel 
ellentétben nincs szükség egyéb donor területről vett csontgraft alkalmazására. Minimál invazivitása folytán korábban fixateur 
segítségével végzett asszimetrikus végtaghosszabbítás alkalmazása a későbbiekben sem jelent egyéb tengelykorrekciós 
műtétek számára kontraindikációt. 



30

Szekció IV. | 2009-10-17 10:00
A-0027 
SERDÜLŐKORI COMBFEJ EPIPHYSEOLYSIS ELLÁTÁSA 
Urbán Ferenc - Horkay Péter 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen 

BEVEZETéS
A serdülőkori csípőfájdalmak, esetenként térdpanaszok hátterében a combfej részleges epiphyseolysise áll. A szerzők egy 13 
éves atléta lány krónikus csípőfájdalmak után, kisebb traumára elszenvedett epiphyseolysisét, valamint ellátásának tanulságait 
ismertetik.
ESETISMERTETéS
Az aktív sportoló távolugró edzésen „rosszul érkezve” jobb csípőjében hirtelen éles fájdalmat érzett. Ezt követően edzője 800 
méteres síkfutásban teljesítmény felmérést végzett. Néhány nap elteltével a kezdetben élénk fájdalom mérséklődött, ezért, 
bár tünetmentes nem volt, orvosnál nem járt. 3 hónappal később, kerékpárral rámpáról lehajtva jobb lábával kitámasztott, 
és combfej epiphyseolysist szenvedett. A sérülést követő 2 órán belül fedett repozíció és tűződrótos osteosynthesis történt. A 
stabilizáláshoz 2 mm-es nem menetes Kirschner-drótokat használtak, melyek panaszt nem okoztak, eltávolításukra 1 évvel 
később került sor. Növekedési zavar nem lépett fel, a fej keringése megtartott. 3 évvel a sérülés után a lány panaszmentes, 1 éve 
ismételten aktívan sportol.
KONKLúZIÓK
Serdülőkorúak csípőtáji sérülése, vagy bizonytalan csípő-térd panaszai esetén gondolni kell a combfej részleges epiphyseolysisére. 
Az ismertetett esetben nagy valószínűséggel fennállhatott részleges elcsúszás. A műtéti ellátást a lehető leghamarabb el kell 
végezni. Az epiphyseodesis elkerülése érdekében hagyományos Kirschner-drótok alkalmazása javasolt. A siker érdekében 
elengedhetetlen a gondosan vezetett utókezelés, melynek egyik záloga a jól kooperáló gyermek 

Szekció IV. | 2009-10-17 10:00
A-0024 
DISTRACTIOSCSAVAROS SCHANZ CSAVAR - A „NON-BRIDGING” FIXATEUR EGY ÚJ FORMÁJA A RADIUS DISTALIS VÉG 
TÖRÉSEINEK KEZELÉSÉBEN  
Kádas István* - Kocsis A.* - Kassai T.* - Renner A.* - Kádas D.** 
*Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest
**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 

CéLKITűZéS
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 kellő stabilitást. A szűk, kísérletbe bevont csoport sikeres műtétei után kiterjesztettük az operatőrök körét, valamint az 
indikáció határait. Ezen tapasztalatok után vizsgálatát elvégeztük. 
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MóDSzER
A repozíciót követően, a több komponensű törést 1 db compressios HLS csavarral, az ízületi felszínnel párhuzamosan rögzítjük. 
Ezt követően, a radialis billenés ellen, egy 1 db új fejlesztésű 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 szövődmények 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 
megfelelő 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 izületet, melynek a 6 hetes rögzítés alatt a funkciója 
nem károsodik. 
Az általunk választott taktika az izületi töréseknél jó eredményeket hozott. 

Szekció V. | 2009-10-17 12:00
A-0031 
REFERÁTUM: A KONZERVATIV TÖRÉSKEZELÉS HELYE 2009-BEN 
Hargitai Ernő 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest 

Nagy elődeink /prof. Manninger, prof. Vécsei/ ismételten figyelmeztettek évtizedeken keresztül arra, hogy a konzervativ 
töréskezelést és annak oktatását elhanyagolják. 
Több jel mutatja, hogy ez napjainkban is élő kérdés. 
Statisztikánk bizonyitja, hogy a gyermekkori törések túlnyomó többségét mai is konzervativ módszerekkel kezeljük. Mik ezek? 
Nehéz meghatározni.
Konzervativnak tekinthető az a módszer, mely a csontokat boritó lágyrészköpenyen nem
hatol át.
Eszerint a szkeletális extensió, mely során K drótot, Steinmann szeget, vagy perkután csavart alkalmazunk, kilóg a sorból és ezek 
inkább már a minimál invaziv módszerek közé tartoznának.

A konzervativ töréskezelés két nagy módszere: az extensió /traction, huzatás/ és a gipsz kezelés/ casting/ egymást kiegészitik. 
Az extensióval a törésre ható dislocáló, redislocáló izomhúzást közömbösitjük instabil töréseknél a fixációs callus megjelenéséig.
Hatáspontja szerint lehet lágyrész- vagy szkeletális. Az extensiós módszerek nagyrészét már nem alkalmazzuk mindennapos 
gyakorlatunkban, azokat a gyermekbarátabbnak tekinthető minimál invaziv / perkután/ eljárások kiszoritották, ezek rtg. 
képerősitőt és mütői körülményeket igényelnek.
Tekintve, hogy kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor ezek a körülmények hiányoznak, ajánlatos ismerni az extensiós módszereket 
is!Annál is inkább, mert ezeket 15-20évvel ezelőtt még mindennap alkalmaztuk.Ismertetjük a tipusos eljárásokat. 
Hangsúlyozzuk a régi szabályt, hogy extensiót / és a gipszet is/ csak a törés megfelelő helyzetében szabad felhelyezni, mert 
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olyan helyzetek adódhatnak, amikor a későbbi repositiót már nem tudjuk elvégezni!
A gipszelés / vagy a korszerübb anyagokkal készült sinek, tokok/ segitségével a megfelelő helyzetü törés / priméren, vagy 
repositió után/, és várható stabilitás esetén rögzitjük a végtagot. A stabilitás helyes megitéléséhez gyakorlat kell! Szükséges a 
korai rtg. kontrol, hogy a redislokációkat idejében észrevegyük!
Ismertetjük a “tipusos” gipszeket. Hangsúlyozzuk, hogy a gipszek alkalmazása során lehetnek eltérések az “iskolák” között!Az 
alap elveket / stabilitás megitélése, a kötelező keringés kontrol, a beteg panaszait a gipszben komolyan kell venni stb.// azonban 
mindenkinek be kell tartania. 
A gipsztechnikában és anyagok terén alkalmazott újitásokat a későbbi workshopban mutatjuk be. 

Szekció V. | 2009-10-17 12:00
A-0023 
KONZERVATÍV TÖRÉSKEZELÉS GYERNEKKORBAN 
Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

A konzervatív töréskezelés lényegének megértéséhez kb. 10 perc szükséges:
három pontos megtámasztás, a töréstől számított egy-egy izülettel túlérő rögzítés, melyet 2-10 hétig tartunk fenn.
A megértett anyag korrekt kivitelezéséhez kell még legalább 10 év gyakorlat.
Az előadás ezen gyakorlati idő lerövidítését célozza meg az apró, ám lényeges fogások, trükkök megemlítésével. 

Szekció V. | 2009-10-17 12:00
A-0008 
AZ ALKAR ÉS CSUKLÓTÁJI TÖRÉSEK KONZERVATÍV KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI, A STABILITÁS ÉS INSTABILITÁS 
MEGÍTÉLÉSE 
Varga Marcell - Kassai Tamás - Hargitai Ernő - Molitorisz Dániel - Gloviczki Balázs 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, 
Budapest 

CéLKITűZéS
 Az utóbbi években hatalmas fejlődést mutató minimál invazív - modern műtéti technikák előtérbe kerülése jelentős mértékben 
átalakította a a gyermektraumatológia addig hagyományosan konzervatívnak tekintett területét. Az új operatív irányelvek 
megjelenésével egy időben sajnos egyre jobban érezhető tendencia az egykori hagyományos módszerek háttérbe szorulása. A 
gyermekkori konzervatív töréskezelés véleményünk szerint nem „ósdi” alternatívája a műtéti technikáknak - hanem gyakorlást, 
képzést, folyamatos fejlesztést és kutatást igénylő precíz tudomány.
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MóDSzER
Előadásunkban klinikai példákkal illusztrálva szeretnénk bemutatni osztályunk alkar illetve csuklótáji törések kezelése 
során alkalmazott gyakorlatát. Az egyértelműen operatív kezelést igénylő durván dislocált, reponálhatatlan, valamint az 
elmozdulás nélküli konzervatív kezelést igénylő töréseken kívül számos olyan olyan „határterületi” esettel is találkozhatunk 
ahol az ellátási taktika kezdetben kérdéses lehet..A problémát számos esetben a potenciális instabilitás megítélése, illetve az 
ezzel járó későbbi dislocatio, rossz helyzetben való törésgyógyulás jelenti. Alkartörések esetében különösen kell törekedni az 
anatómiai repozíció elérésére és megtartására. A sikertelenséget a rossz indikáción kívül gyakran a helytelenül alkalmazott 
gipsztechnika, a kontrollvizsgálatok elmulasztása, a törés nem standardizált RTG-felvételek alapján történő téves megítélése, 
vagy a remodellációs kapacitás nem kellő ismerete okozza. 
Konzervatív töréskezelés esetén a kialakuló szövődmények azonnali felismerése különösen fontos, hiszen a gyors, kis 
megterhelést jelentő sikeres módszerváltás (legyen az opratív vagy továbbra is konzervatív) csak a kezelés korai, egy-két hetes 
szakaszában képzelhető el. 
EREDMéNyEK
Tudatosan megtervezett, egyénre szabott konzervatív kezeléssel számos esetben kitűnő eredmény érhető el, sokszor még 
dislocalt alkartörések esetében is. A szabályosan elvégzett korai kontrollvizsgálatok mellett az esetleges szövődmények még 
időben felismerhetőek, korrigálhatóak , így a módszer biztonságosan alkalmazható. 
KÖVETKEZTETéS: A gyermekkori csukló és alkartörések konzervatív kezelésének sikeréhez a kezelőorvos gyermektraumatológiai 
jártassága, a folyamatos korai kontroll vizsgálat, a pontos beállításokkal készült standard RTG-felvételek, valamint egy esetleges 
operatív módszerváltás gyors lehetőségének feltételei egyaránt elengedhetetlenek. 
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Kiállítók, támogatók 

Karl Storz
Medimetál Kft.

Orkrisz Kft.
Sanatmetal Kft.

Synthes Medical Kft.
Variomedic Kft.

Köszönjük a támogatást!
A felsorolás a lapzártánkig beérkezett információkat tartalmazza.






