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XIX. GyermektraumatolóGIaI VándorGyűlés

KEDVES KOLLÉGÁK!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a XIX. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlést 2012. őszén Szegeden 
rendezhetjük meg. Reméljük, hűek tudunk maradni a korábbi magas szakmai színvonal és kellemes 
társasági programok hagyományához! 

Dr. Tornyos Szabolcs
Gyermeksebészeti Osztály osztályvezető főorvosa, Szeged 

KEDVES BARÁTAIM!

Az Esztergomban megtartott első gyermektraumatológiai jártassági vizsgák után, előreláthatólag a 
szegedi kongresszus, a dörgicseihez hasonlóan, mérföldkő lesz a gyermektraumatológia számára. 
Reményeink szerint akkreditált, pontszerző kongresszuson tudunk részt venni, és elkezdődnek az 
első, jelentkezés alapján történő gyermektraumatológiai jártassági vizsgák. 

A kongresszus témái igen érdekesek, mind a diagnosztika, mind a terápia szempontjából nagy 
szakértelmet és odafigyelést igényelnek. Igazi gyermektraumatológiai csemege. Biztos vagyok 
benne, hogy sok érdekes, tanulságos előadást fogunk hallani, megszívlelendő tanácsokkal. 

A hely és a szervezők garancia arra, hogy a szellem táplálása mellett a test sem fog hiányt 
szenvedni. Mindenkit bátorítok, hogy minél több előadással jelentkezzen, és aki teheti, vegyen 
részt a jártassági vizsgán is. 

Dr. Novoth Béla
Gyermektraumatológiai Szekció elnöke 
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SZERVEZŐK

FŐVÉDNÖK
Prof. Dr. Szabó Gábor, Szegedi Tudományegyetem Rektora

VÉDNÖKÖK
Prof. Dr. Pál Attila, SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöke
Prof. Dr. Túri Sándor, SZTE ÁOK Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, tanszékvezető 
egyetemi tanár

SZERVEZŐK
SZTE ÁOK Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészeti Osztály
Gyermeksebészet a Műtétre Váró Gyermekekért Alapítvány

KONGRESSZUS ELNÖKEI
Dr. Tornyos Szabolcs, SZTE ÁOK Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, 
Gyermeksebészet, osztályvezető főorvos
Dr. Novoth Béla, Gyermektraumatológiai Szekció elnöke

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Prof. Dr. Simonka János Aurél
Prof. Dr. Varga Endre
Dr. Tornyos Szabolcs
Dr. Ács Géza
Dr. Farkas András
Dr. Hargitai Ernő
Dr. Kassai Tamás
Dr. Novoth Béla

SZAKMAI INFORMÁCIÓ
Dr. Kovács Tamás
kovacs.tamas@med.u-szeged.hu
Dr. Vizi András 
dr.andras.vizi@gmail.com

SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Dr. Bán Gyula
Dr. Kovács Tamás
Dr. Juhász László
Dr. Vizi András

SZERVEZŐ TITKÁRSÁG
ASSZISZTENCIA Szervező Kft. 
1055 Budapest, Szent István krt. 7.
Tel: +36 1 350-1854
Fax: +36 1 350-0929
E-mail: gyermektrauma@asszisztencia.hu
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A KONGRESSZUS IDEJE
2012. szeptember 6-8.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Novotel Szeged
6721 Szeged, Maros utca 1.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ
2012. szeptember 6. (csütörtök)  11.00 – 18.00
2012. szeptember 7. (péntek) 8.00 – 18.00
2012. szeptember 8. (szombat)  8.30 – 12.00

HELYSZÍNI RÉSZVÉTELI DÍJAK
Orvosoknak 24.000 Ft
Szakdolgozók, nyugdíjasok 13.500 Ft
Workshop részvétel 2.000 Ft

RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMA
Résztvevőknek
- Előadásokon való részvétel
- Kongresszusi táska
- Programfüzet
- Részvételi igazolás
- Ebéd pénteken
- Kávészünetek
- Péntek esti vacsora
- Névkitűző
- ÁFA
 

PROGRAMFÜZET
A kongresszusi programfüzet a helyszínen kerül átadásra. A programról addig is tájékozódhat a 
folyamatosan frissülő weboldalon.

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus orvosi (Oftex) akkreditációja megtörtént, 22 kreditpontot ér. A szakdolgozói (ETI) 
akkreditáció még folyamatban van, amint rendelkezünk a megfelelő információval, közzétesszük a 
weboldalon. Minden regisztrált vendég részvételi igazolást kap a helyszínen.

Kísérőknek: 
- Kávészünetek
- Péntek esti vacsora
- Névkitűző
- ÁFA
- Kísérői program pénteken

HELySZíNI KíSÉRŐI Díj
Kísérők 13.500 Ft
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NAPI PROGRAM ÁTTEKINTŐ

2012. SZEPTEMBER 6. | CSÜTÖRTÖK

11:00-18:00 Helyszíni regisztráció, kiállítás 

14:00-18:00 
DePuySynthes Symposium
Külső fixateurok használata gyermeksérülteknél

19:00 Állófogadás & Coctail (DePuy Synthes)

2012. SZEPTEMBER 7. | PÉNTEK

8:00-18:00 Helyszíni regisztráció, kiállítás

9 : 0 0 - 9 : 30 Megnyitó     

9:30-11:00 Polytraumatisatio I.     

11:00-11:30 Kávészünet

11:30-12:30 Polytraumatisatio II.     

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-15:00 Súlyos lágyrészsérülések I.     

15:00-15:15 Szünet

15:15-16:15 Súlyos lágyrészsérülések II.     

16:15-16:45 Kávészünet

16:45-18:15 Súlyos lágyrészfertözések, szeptikus csontfolyamatok     

18:30-19:30 Gyermektraumatológiai Vezetőségi Ülés

20:00 Bankett vacsora

2012. SZEPTEMBER 8. | SZOMBAT

8:30-12:00 Helyszíni regisztráció

9:00-10:30 Varia I.     

10:30-11:00 Kávészünet

11:00-12:30 Varia II.     

12:30-13:00 Kongresszus zárása és tesztírás     

13:00 Program vége
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK

Bankett vacsora
2012. szeptember 7. | péntek  20:00
Pick Söröző és Étterem

A szervezők szeretettel meghívják a kongresszus résztvevőit egy kellemes hangulatú vacsorára 
és az azt követő zenés mulatságra.
A Pick Söröző és Étterem a Tisza-parton, a Novotel Szeged Hotel szomszédságában helyezkedik el. 
A kongresszus vendégeinek lehetőségük nyílik a bankett vacsora helyszínén a Pick Szalámi és 
Szegedi Paprika Múzeum megtekintésére. A múzeum a bankett estjén 19 és 22 óra között fogadja 
az érdeklődőket. A tárlat egyénileg tekinthető meg írásos tárlatvezetés segítségével. 

A bankett vacsorán való részvételt a részvételi és kísérői díjak tartalmazzák.

Kísérői program
2012. szeptember 7. | péntek   13:00-17:00

Találkozó: 12:45-kor a regisztrációs pultnál

A szegedi Víztorony és a Munkácsy-kiállítás látogatása

Víztorony látogatás szakképzett idegenvezetővel
A szegedi Szent István téren áll már 1904 óta hazánk legrégebbi vasbeton víztornya, amelyet a 
helybéliek „Öreg Hölgy”-nek becéznek. 
A torony legfelső kilátószintjére csigalépcsőn lehet feljutni ahonnan csodálatos kilátás nyílik Szeged 
városára és a környező vidékekre. (Figyelem: Lift nincs!)
A Víztoronyban két kiállítást is megtekinthetnek a látogatók: 
- A Szódamúzeum kiállítása: a kiállítás színes anyagát Bánffi István szegedi szikvizes gyűjtötte 
össze. Az állandó kiállításon az érdeklődő megismerkedhet a szikvíz történetével, Jedlik Ányos 
találmányától egészen napjainkig.
- Fizikatörténeti kiállítás: a víztorony első szintjén a torony építéséről és felújításáról tájékozódhat a 
látogató. A torony második szintje is különböző időszaki kiállításoknak biztosít, helyet.  

Munkácsy-kiállítás tárlatvezetéssel
A Móra Ferenc Múzeum három termében látható tárlaton összesen 41 Munkácsy-festményt 
mutatnak be: kiállítják a gigantikus méretű, több mint 7 méter széles és 4,5 méter magas Golgotát, 
illetve két olyan művet is, melyet Magyarországon most csodálhat meg először a nagyközönség.

A kísérői program a múzeumban ér véget, az érdeklődők a múzeum többi kiállítását is megtekinthetik 
egyénileg. 
A programot a kísérői díj tartalmazza. 
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TUDOMÁNYOS PROGRAM

2012. SZEPTEMBER 6. | CSÜTÖRTÖK

14:00-18:00
DePuySynthes Symposium 
Külső fixateurok használata gyermeksérülteknél

14:00-14:05 Köszöntő

14:05-14:20 Synthes External Fixators – Termékismertető (Virág Emese – DePuySynthes)

14:20-14:35 Tippek és trükkök külső fixateurok használatakor gyermekeknél (Kádas István)

14:35-14:50 Súlyos végtagsérülés kezelése külső rögzítő használatával (Kassai Tamás)

14:50-15:00 Kérdések, diszkusszió, vita

15:00-16:25

Workshop  
- Synthes Small Külső Fixatőrök 
- Gyermek femur csonton  
- Unilatrális rendszer  
- V montage  
- Epiphysis közeli törések rögzítés (ha már nincs elég hely)
Asztali Instruktorok: Kádas István, Kassai Tamás 

16:25-16:30 Zárszó

16:30-18:00 Problémás esetek megbeszélése egyéni konzultáció, esetbemutatás

19:00 Állófogadás & Coctail (DePuy Synthes) - Novotel Hotel terasz
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2012. SZEPTEMBER 7. | PÉNTEK
09:00-09:30 Megnyitó
09:30-11:00 Polytraumatisatio I.

Üléselnökök: Simonka János Aurél, Farkas András

1. REFERÁTUM: GONDOLATOK A POLyTRAUMATIZÁLT GyERMEKEK 
KóRHÁZI ELLÁTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRőL
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0032
20’ 

2. VÉGTAGMENTÉS HATÁRAI POLITRAUMATIZÁCIó ESETÉN
Novoth Béla - Sárközy Sándor - Kassai Tamás* 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 
*Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0012
8’ 

3. TÖMEGES BALESET GyERMEKSÉRÜLTJEINEK HELySZíNI ELLÁTÁSA 
(ESETISMERTETÉS)
Nyeste Zsolt - Zentay Attila - Mártai István 
Országos Mentőszolgálat 
A-0047
8’ 

4. ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) IRÁNyELVEK ALKALMAZÁSA 
POLyTRAUMATIZÁLT GyERMEK ELLÁTÁSÁBAN. ESETBEMUTATÁS
Gyura Erika* - Kiss Hajnalka* - Tánczos Tamás* - Kószó Balázs** - Török László** 
- Varga Endre** 
*SZTE ÁOK, AITI, Szeged 
**SZTE ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged 
A-0052
8'   
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5. 'TÖRÖK GyEREK MEGJÁRJA, MAGyAR GyEREK GyóGyíTJA' – 
TÖMEGBALESETBEN SÉRÜLT POLyTRAUMATIZÁLT GyERMEKEK 
ELLÁTÁSA EGyETEMÜNKÖN
Vizi András* - Bán Gyula* - Mogyorósi Lilla** - Gál Péter** - Kószó Balázs*** 
- Török László*** - Tánczos Tamás**** - Kiss Hajnalka**** - Gyura Erika**** - 
Lődi Ágnes**** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, 
Szeged 
**SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Intenzív 
Osztály, Szeged 
***SZTE ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged 
****SZTE ÁOK, AITI, Szeged 
A-0028

8'   
6. A SúLyOS HASI ÉS MELLKASI GyERMEKSÉRÜLTEK PREAHOSPITALIS 

ELLÁTÁSI ELVEINEK VÁLTOZÁSA: KIHíVÁS A KóRHÁZI ELLÁTóK 
RÉSZÉRE
Kassai Tamás* - Gesztes Éva** - Gorove László*** - Éva Zsuzsanna*** 
*Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
**Országos Mentőszolgálat 
***Magyar Gyermekmentő Alapítvány, Gyermek-mentőorvosi kocsi 
A-0034

8'   
7. PROTOKOLL ÉS EGyÉNI DÖNTÉS GyERMEKSÉRÜLT ELLÁTÁSA 

SORÁN
Urbán Ferenc* – Kovács Marianna** – Csató Gábor*** 
*DE, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti 
Tanszék, Debrecen 
**Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika, Debrecen 
***Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztály, 
Debrecen 
A-0009
8'   
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8. POLyTRAUMATISALT GyERMEK ELLÁTÁSA OSZTÁLyUNKON 
(ESETISMERTETÉS)
Gera László - Kertész Gábor - Pócs Levente - Vásárhelyi Ferenc 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti 
Osztály, Kecskemét 
A-0030
8'   

Diszkusszió

11:00-11:30 Kávészünet

11:30-12:30 Polytraumatisatio II.
Üléselnökök: Hargitai Ernő, Ács Géza

1. SúLyOS HASI SZERVSÉRÜLÉST SZENVEDETT GyEREKEK LUMBALIS 
GERINCSÉRÜLÉSE
Kassai Tamás - Zsolczai Sándor - Molitorisz Dániel 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0035
8'   

2. TOMPA HASI SÉRÜLTEK KEZELÉSE KLINIKÁNKON
juhász László - Füzesi Kristóf - Szabó Mihály - Bán Gyula - Németh Péter -  
Kovács Tamás - Vizi András - Milassin Tamás - Balogh Brigitta - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Szeged
A-0045 
8'   

3. GyERMEKKORI TOMPA HASI SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA íRORSZÁGBAN 
Milassin Tamás - juhász László - Alan Mortell 
SZTE, Gyermekklinika, Szeged / CUH Temple Street, Dublin, Ireland 
A-0027
8'   

4. A DEKOMPRESSZIV CRANIECTOMIA KÖRÜLI VITA, MINT A MODERN 
ORVOSTUDOMÁNy TELJES CSőDJE
Csókay András - Fügedi L. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Idegsebészeti 
Osztály, Miskolc 
A-0026
8'   
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5. ARTÉRIASÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA PRIMER VARRATTAL ILLETVE 
STENTIMPLANTÁCIóVAL
Szabó Attila - Hüttl Kálmán - Tasnádi Géza 
SE, Érsebészeti Klinika, Budapest Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
A-0020 
8'   

6. EGy ROSSZUL SIKERÜLT SZÜLETÉSNAP – BARACKSZEDÉS 
TRACHEARUPTURÁVAL
Vizi András* - Kovács Tamás* - Tornyos Szabolcs* - Rácz Katalin** - 
Furák józsef*** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, 
Szeged 
**SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Intenzív Osztály, Szeged 
***SZTE ÁOK, Sebészeti Klinika, Mellkassebészet, Szeged 
A-0005
8'   

Diszkusszió

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-15:00 Súlyos lágyrészsérülések I.
Üléselnökök: Kassai Tamás, Novoth Béla

1. REFERÁTUM: KÉZ LÁGyRÉSZ SÉRÜLÉSEINEK ELLÁTÁSA
Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 
A-0014
20'   

2. REFERÁTUM: SúLyOS LÁGyRÉSZ SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSI ELVEI
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0033
20'   
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3. REFERÁTUM: TRAUMÁS SZÖVETHIÁNyOK ELLÁTÁSI LEHETőSÉGEI 
Papp Rózsa 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László 
Gyermekegészségügyi Központ, Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési 
Osztály, Miskolc 
A-0010
20'   

4. AZ EGyIPTOMI BUSZBALESETBEN POLyTRAUMATIZÁLT GyEREKEK 
KIMENTÉSE ÉS ELLÁTÁSA
Kassai Tamás - Molitorisz Dániel - Varga Marcell - Hetthéssy judit - 
Csapodi Marcell - Nardai Gábor - Szentrimai Annamária - Tamás Róbert 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
MH Honvédkórház, Plasztikai Sebészeti Osztály, Budapest 
A-0037
8'   

5. POLITRAUMATIZÁLT GyERMEK ÁPOLÁSI FELADATAI: AZ EGyIPTOMI 
BUSZBALESETBEN MEGSÉRÜLT GyERMEKEK ELLÁTÁSA
Páll Nikoletta - Hegyközi jánosné - Kassai Tamás - Varga Marcell 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0022
8'   

6. A SúLyOS LÁGyRÉSZ KÁROSODÁSSAL JÁRó ALSó VÉGTAGI SÉ-
RÜLÉSEK KEZELÉSÉRőL
Mikóczi Márió* - Sárközy S.* - Kassai T.** - Hargitai E.** - Fényes L.** - Egri L.** 
- Novoth B.* 
*Heim Pál Gyermekkórház, Sebészet-Traumatológia, Budapest 
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0046
8'   

Diszkusszió

15:00-15:15 Szünet
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15:15-16:15 
 Súlyos lágyrészsérülések II.
Üléselnökök: Kassai Tamás, Novoth Béla

1. LÁGyRÉSZELLÁTÁSI PROTOKOLL NyíLT LÁBSZÁRTÖRÉSEK ELLÁ-
TÁSA KAPCSÁN - OTRI 15 ÉV 658 ESET
Kádas István - Sashegyi Mihály - Kocsis András - Kádas Dániel 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0042
8'   

2. FEJEN KIALAKULT LÁGyRÉSZ HIÁNyOK
Füle István - Novoth Béla - Mikóczi Márió 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 
A-0029
8'   

3. HAJLíTó- ÉS FESZíTőíN EGyIDEJű SÉRÜLÉSÉNEK ELLÁTÁSA 
KÉZEN
józsa Gergő* - Vámhidy László** - Vástyán Attila* 
*PTE, Klinikai Központ, Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 
**PTE, Klinikai Központ, Mozgásszervi Sebészeti Intézet, Traumatológiai és Kéz-
sebészeti Klinikai Tanszék, Pécs 
A-0011
8'   

4. ÁLLATHARAPÁS OKOZTA LÁGyRÉSZ SÉRÜLÉSEK KEZELÉSE 
OSZTÁLyUNKON
Varga Ágnes - Vizi András - Kovács Tamás - juhász László - Bán Gyula - 
Balogh Brigitta - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi  Centrum, Gyermeksebészet, 
Szeged 
A-0003
8'   
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5. BICIKLIZNI Jó, DE VESZÉLyES
Sükösd Zita - Virág Balázs - Bognár jános - Végh György - Molitorisz Dániel 
- Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0041
8'   

6. RADIUSNyAK TÖRÉST KÖVETőEN KIALAKULT VOLARIS ALKARI 
COMPARTMENT SyNDROMA GyERMEKBEN
Mester Sándor - Kandár Zoltán 
Fejér Megyei Szent György Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Központ, 
Traumatológiai Osztály, Székesfehérvár 
A-0025
8'   

Diszkusszió

16:15-16:45 Kávészünet

16:45-18:15 
 Súlyos lágyrészfertözések, szeptikus csontfolyamatok
 Üléselnökök: Fényes László, Sárközy Sándor

1. REFERÁTUM: GONDOLATOK GyERMEKKORI CSONT ÉS íZÜLETI 
FERTőZÉSEK KEZELÉSÉNÉL 
Fényes László 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0049
15'   

2. REFERÁTUM: AKUT ÉS SZUBAKUT HEMATOGÉN OSZTEOMIELITISZ 
GyERMEKKORBAN 
Karsza Levente 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest 
A-0023
15'   

3. LOKÁLIS ANTIBIOTIKUM HASZNÁLATA NyíLT TÖRÉSEK ÉS SZEPTIKUS 
FOLyAMATOK ESETÉBEN
Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
A-0013 
8'   
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4. INFEKCIóS RÁTA PERCUTAN TűZőDRóT BőR FELETT HAGyÁSA 
ESETÉN
Balogh Brigitta - Vizi András - Milassin Tamás - juhász László - Kovács Tamás - 
Bán Gyula - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Sebészeti 
Osztály, Szeged 
A-0017
8'   

5. COMPARTMENT SZINDRóMÁT OKOZó LÁGyRÉSZ INFEKCIó 
(SSTI)
jórász Zsolt* - Nagy Gyula* - Fényes László** - Bene Ruzsena*** - 
Threton András**** 
*MRE Bethesda Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest 
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Szeptikus Sebészeti Osztály, Budapset 
***Égéssérülteket Gyógyító Országos Központ 
****Szent László Kórház, Gyermekosztály, Budapest 
A-0021
8'   

6. SZEPTIKUS FOLyAMATOK ELLÁTÁSÁHOZ TÁRSULó ÁPOLÁSI 
FELADATOK
Hajduné Németh Anna Csilla - Vásárhelyi Péterné - Hetthéssi judit Réka - 
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0024
8'   

7. HyPEROSTOSIS ÉS OSTEITIS, DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKAI 
NEHÉZSÉGET OKOZó SAPHO SyNDROMA ELőFORDULÁSA 
GyERMEKKORBAN
Farkas Tamás - Kiss Ákos 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László 
Gyermekegészségügyi Központ DE, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 
Gyermekegészségügyi Továbbképző Intézet, Gyermeksebészeti Traumatológiai 
és Égési Osztály, Miskolc 
A-0015
8'   
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8. ARTHROSZKóPIA SZEREPE A SZEPTIKUS íZÜLETI ELVÁLTOZÁSOK 
KEZELÉSÉBEN
jórász Zsolt 
MRE Bethesda Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest 
A-0040
8'   

Diszkusszió

18:30-19:30 Gyermektraumatológiai Vezetőségi Ülés

20:00 Bankett vacsora - Pick Söröző és Étterem



2012. szeptember 6-8. I Szeged, Novotel Szeged Hotel

17

XIX. GyermektraumatolóGIaI VándorGyűlés

2012. SZEPTEMBER 8. | SZOMBAT

09:00-10:30
 Varia I. 
 Üléselnökök: Tornyos Szabolcs, Gera László

1. REFERÁTUM: GyERMEKKORI ACETABULUM ÉS MEDENCE SÉRÜ-
LÉSEK ELLÁTÁSA 
Szita jános 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest
A-0050
15'   

2. REFERÁTUM: GyERMEKKORI MAXILLO-FACIALIS SÉRÜLÉSEK 
KEZELÉSE
Szentirmai Annamária 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0051
15'   

3. GyERMEKKORI PATOLóGIÁS LÁBSZÁRTÖRÉS ÉS ÁLíZÜLET – 
DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS NEHÉZSÉGEK. OSTEOGENESIS 
IMPERFECTA VAGy VALAMI MÁS?
Noviczki Miklós* - Kántor Irén**
Jósa András Oktatókórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály*, Gyermek-
osztály**, Nyíregyháza 
A-0043
8'   

4. CLUBHAND DEFORMITÁS KEZELÉSE OSZTÁLyUNKON
Hetthéssy judit Réka - Renner Antal - Egri László - Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Budapest 
A-0019
8'   
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5. GyERMEKKORI CSUKLóTÁJI- ÉS ALKARTÖRÉSEK ULTRAHANG 
SEGíTSÉGÉVEL VÉGZETT DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE 
Varga Marcell 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest
A-0002 
8'   

6. NE BíZZUNK A NEGATíV RÖNTGENLELETBEN. EGy RITKA SÉRÜLÉS RITKA 
SZÖVőDMÉNyE
Vizi András* - S. Tewari** - Z. Balogh** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, 
Szeged 
**John Hunter Hospital and Hunter New England Area Health Service, Newcastle, 
Australia 
A-0004
8'   

7. HUMERUS DISTALIS VÉG RITKA SÉRÜLÉSE: TROCHLEA TÖRÉS
Bársony Péter - Kiss Ákos 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház DE, Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, 
Gyermeksebészeti Osztály, Miskolc 
A-0044
8'   

8. PATHOLOGIAS TÖRÉST OKOZó VERTEBRALIS LOKALIZÁCIóJú 
EOSINOPHyL GRANULOMA (LCH) ÉS KOMPLEX KEZELÉSE
Sült Tamás Péter* - Zsolczai Sándor** - Péter György*** - Karádi Zoltán**** 
*Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórháza, Sebészeti Osztály, Budapest 
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Idegsebészeti Osztály, Budapest 
***Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórháza, Onkológiai Osztály, Budapest 
****Semmelweis Egyetem, II. Gyermekgyógyászati Klinika, Radiológiai Osztály, 
Budapest 
A-0031
8'   

Diszkusszió

10:30-11:00 Kávészünet

2012. szeptember 8.  I  szombat
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11:00-12:30
Varia II. 
 Üléselnökök: Fekete Károly, Noviczki Miklós, Kiss Ákos

1. AZ ELÉGTELEN COMBCSONTTÖRÉS RÖGZíTÉSEK 
Kassai Tamás - Varga Marcell - Molitorisz Dániel - Kalóz Erika - Hargitai Ernő 
- Kővári Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0038
8'   

2. HA A TEN NEM ELÉG: NAGy GyEREKEK TÖRÉSEINEK RÖGZíTÉSI 
LEHETőSÉGEI
Kassai Tamás - Varga Marcell - Molitorisz Dániel - Kalóz Erika - Hargitai Ernő 
- Kővári Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0039
8'   

3. PROBLÉMÁS DISZTÁLIS HARMADI ÉS NAGy DISZLOKÁCIóVAL JÁRó 
GyERMEKKORI ALKARTÖRÉSEK KEZELÉSE RÖVID ELASZTIKUS 
SZEG ('SHORT-TEN') TECHNIKA ALKALMAZÁSÁVAL 
Varga Marcell 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
A-0001
8'   

4. GONDOLATAIM ÉS KÉRDÉSEIM EGy CIKK KAPCSÁN – VÁLTOZÁS A KÖ-
ZÉPSő HARMADI 'ZÖLDGALLy' ALKARTÖRÉSEK KEZELÉSÉBEN?
Vizi András - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebé-
szet, Szeged 
A-0006
8'   

5. KAMASZKORI LÁBSZÁRTÖRÉSEK VELőűRSZEGEZÉSE (UTN)
Kretzer András - Tömböl Ferenc 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai Osztály, Győr 
A-0008
8'   

2012. szeptember 8.  I  szombat
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6. 2004 ÉS 2012 KÖZÖTT TITÁN ELASZTIKUS VELőűRSZEGGEL (ESIN) 
SZERZETT MűTÉTI TAPASZTALATAINK
Balogh Brigitta - Vizi András - Milassin Tamás - juhász László - Kovács Tamás 
- Bán Gyula - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Sebészeti 
Osztály, Szeged 
A-0016
8'   

7. A GyERMEKKORI SUPRACONDyLARIS HUMERUS TÖRÉSEK KEZE-
LÉSE EGy LEVEL 1. TRAUMA CENTERBEN
Vizi András* - Balogh Zsolt** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebé-
szet, Szeged 
**John Hunter Hospital and Hunter New England Area Health Service, Newcastle, 
Australia 
A-0007
8'   

8. GyERMEKBARÁT SÜRGőSSÉGI ELLÁTÁS
Baranyi Krisztina 
Heim Pál Gyermekkórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály, Budapest
A-0018 
8'   

9. GyERMEKBARÁT KÖRNyEZET KIALAKíTÁSA EGy 'FELNőTT' KóR-
HÁZBAN - MEGHíVó
Kassai Tamás - Garamszegi Beáta - Flanek Edina - Sajó Bori 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ, Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 
Máltai Szeretetszolgálat Mesefalfestő program 
A-0036
8'   

Diszkusszió

12:30-13:00 Kongresszus zárása és tesztírás

13:00 Program vége

2012. szeptember 8.  I  szombat
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ABSZTRAKTOK

A-0001 
PROBLÉMÁS DISZTÁLIS HARMADI ÉS NAGy DISZLOKÁCIóVAL JÁRó GyERMEKKORI 
ALKARTÖRÉSEK KEZELÉSE RÖVID ELASZTIKUS SZEG (‘SHORT-TEN’) TECHNIKA 
ALKALMAZÁSÁVAL 
Varga Marcell 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Gyer-
mektraumatológiai Osztály, Budapest 

BEVEZETÉS: A gyermekkori alkartörések speciális fajtája a disztális harmad határán lévõ nagy 
diszlokációval járó törésforma. A sokak által határterületi törésnek is nevezett sérülés kezelése 
azért különösen nehéz, mert mind tûzõdrótos oszteoszintézisre, mind a hagyományos elasztikus 
velõûrszegezésre a törés konfiguárciója illetve elhelyezkedése miatt biomechanikailag alkalmatlan. 
Az irodalomban több módszert is találunk a porbléma kiküszöbölésére (mini-fixateur rendszer, 
esetleges lemezes szintézis), ideális megoldás azonban nincs.
ANyAG ÉS MóDSZER: A módszer lényege, hogy egy , az ilyen alkartörések esetén a hagyományos 
elasztikus szegezésnél alkalmazottnál jóval vastagabb rövid titán elasztikus szeget választva, azt 
„C”-alakban görbítve, a Lister tuberculum felõli dorzalis behatolásból speciális repozíciós manõvert 
alkalmazva nagy stabilitású szintézis érhetõ el, még a rendkívül instabil, disztális alkartörések 
esetén is. Az ulna szegezését annak diszlokációja esetén a stabilitás fokozása érdekében szintén 
elvégezzük (akár egészen disztális törések esetén is) a hagyományos technika alkalmazásával 
proximális irányból. Osztályunk gyakorlatában 2010 november és 2012 január közötti idõszakban 
8 ilyen töréstípust találtunk, melyek közül hat esetben a speciálisan meggörbített „rövid elasztikus 
szeg” technikával a fenti problémás töréstípusokat kitûnõ eredménnyel tudtuk kezelni. Egyik 
esetben sem vált szükségessé direkt feltárás, egy esetben kellett percután repozíciós technikával 
segíteni a szintézist. 2 esetben “hagyományos” elasztikus velõûrszegezés technikát alkalmazva 
egy alkalommal a szegvég perforációja miatt annak korai eltávolítását kellett elvégeznünk, 
egy alkalommal a törés konszolidációja csak kielégítõ helyzetben (a remodellációs kapacitást 
figyelembe véve még éppen elfogadható határon belül) következett be. 
KÖVETKEZTETÉS: A disztális harmadi, nagy diszlokációval járó gyermekkori alkartörések 
elõfordulása szerencsére ritka. Az ilyen töréstípusok kezelése során a „hagyományos” elasztikus 
szegezéssel nem mindig érhetõ el igazán jó eredmény. A felnõttkorban alkalmazható megoldások (pl. 
lemezes szintézis) alternatíva, de növekedési porcok közelsége miatt nem optimális eljárás. A fenti 
tûzõdrótos és elasztikus szegzés filozófiájának kombinációjaként felfogható módszer segítségével 
az ilyen töréstípusok is jól kezelhetõek. Bár a rövid elasztikus szegzéshez hasonló módszerrõl 
találunk irodalmi hivatkozást is, a módszer alkalmazása semmiképpen nem rutinszerûen törénik, 
hanem egyedi esetekben és gondos tervezést követõen.
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A-0002 
GyERMEKKORI CSUKLóTÁJI- ÉS ALKARTÖRÉSEK ULTRAHANG SEGíTSÉGÉVEL 
VÉGZETT DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSE 
Varga Marcell 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

BEVEZETÉS: A felsõ végtagi, fõleg alkar illetve csuklótáji sérülések a gyermekkor egyik leggyakoribb 
sérülés típusai közé tartoznak. Bár klinikailag az esetek túlnyomó többségében megközelítõleges 
pontossággal megítélhetõ, hogy adott végtagon csonttörés kialakult-e, a pontosabb diagnózishoz, 
illetve a további terápiás terv felállításához a RTG vizsgálat általában nélkülözhetetlen. A RTG 
vizsgálat jelen gyakorlat szerint nélkülözhetetlen a törés diagnosztikájában, illetve a késõbbi terápiás 
konzekvenciák meghatározásában. , (rögzítési, idõ, repozíció szükségessége, , esetleges mûtét, 
stb.) A diagnosztika és a kezelés során (gyermekkor esetében 4-6 hét kezelés) a gyermeknél több 
alkalommal is szükséges lehet RTG vizsgálat elvégzése. Konzervatívan kezelt elmozdulás nélküli 
töréses esetekben általában 1-3 alkalommal történik RTG vizsgálat, míg elmozdulással járó, 
repozíciót igénylõ, de szintén konzervatívan kezelt esetekben ez a szám akár 3-7 RTG felvételt 
is jelenthet a kezelési idõszak során. Operatív ellátást igénylõ esetekben 4-10 RTG felvételes 
igénye is lehet a kezelésnek. Bár a mai gépekkel a RTG-felvételek jelentette radiológiai expozíció 
jelentette kockázat elhanyagolható, világszerte ismert törekvés a RTG-felvételek lehetõség szerinti 
minimalizálása.
ANyAG ÉS MóDSZER: A Péterfy Kórház Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályán 
2011 októbere óta alkalmazunk felsõ végtag sérült gyermekek esetében ultrahang vizsgálatot 
is. A nagy forgalmú gyermektraumatológiai ambulancián az ultrahang vizsgálat az elsõ fizikális 
vizsgálattal térben és idõben egyszerre, gyermektraumatológus által történik, 1-2 percnél többet 
nem vesz igénybe. A klinikumot és az ultrahang eredményét figyelembe véve célzottan döntünk a 
RTG felvételek idõpontjáról és mennyiségének a szükségességérõl. A kontroll vizsgálatra érkezõ 
betegek esetén hasonlóan járunk el. Az ultrahang alkalmazásával nemcsak a diagnosztika, hanem 
a kezelés (repozíció) során is a röntgen sugár expozíció jelentõs redukciója érhetõ el. Elméletileg 
bizonyos esetekben a röntgen felvétel alkalmazása akár teljesen elhagyható is lenne, erre jelenleg 
az érvényes szakmai protokollok miatt lehetõség nincs. A módszer elõnye, hogy gyors, nonivazív 
és gyermekek kitûnõen tolerálják. Hátrány lehet, hogy bizonyos töréstípusok pontos tipizálásának 
lehetõsége elvész, de ennek inkább elméleti, mint terápiás vagy klinikai konzekvenciája van. 
Elõadásunkban az ultrahang vizsgálat bevezetése óta nyert tapasztalatainkról szeretnénk 
beszámolni. 
ÖSSZEFOGLALÁS: Az ultrahang vizsgálat gyermeksérültek ellátásában jártas traumatológus által 
is jól alkalmazható kiegészítõ módszer lehet a gyermekkori felsõ végtagi törések diagnosztikájában, 
mert non-invazív, olcsó és megfelelõ szervezés esetén mind a diagnózist, mind a kezelést 
megkönnyíti, a röntgen jelentõs redukciója érhetõ el. Alkalmazása megfelelõ gyakorlatot, és kellõ 
szakmai kritikát igényel. 
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A-0003 
ÁLLATHARAPÁS OKOZTA LÁGyRÉSZ SÉRÜLÉSEK KEZELÉSE OSZTÁLyUNKON 
Varga Ágnes - Vizi András - Kovács Tamás - juhász László - Bán Gyula - Balogh Brigitta - 
Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, Szeged 

BEVEZETÉS: Gyermekkori balesetek között gyakran fordul elő harapott sérülés, amelyek súlyos 
lágyrész károsodással járhatnak együtt.
CÉL: Retrospektív módon 5 évre visszamenőleg vizsgáltuk a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika 
és Gyermekegészségügyi Központ Gyermeksebészeti Osztályán kezelt eseteket. 293 kutya vagy 
egyéb emlős állat által harapott járóbeteg került ellátásra, míg a fekvőbetegek száma 14 volt. 
A sérültek nemét, korát, a baleset körülményeit, az állat oltottságát, a sérülés mechanizmusát, 
típusát, kezelését és a szövődményeket elemeztük.
EREDMÉNyEK: A fiú és lány betegek aránya megegyezett. A járóbetegek száma 3 különböző 
korcsoportban (0-5 év, 6-10év, 11 év felett) vizsgálva szignifikáns eltérést nem mutatott, azonban 
a fekvőbetegek száma az 5 évesnél fiatalabb korcsoportban lényegesen magasabb volt, náluk 
tapasztaltuk a legsúlyosabb lágyrész sérüléseket.
KÖVETKEZTETÉS: Az állatharapásos sérülések gyermekkorban gyakoriak, de zömében nem 
súlyos sérülések, ambulanter kezelhetőek, ugyanakkor kifejezetten súlyos, akár életveszélyes 
sérülések is keletkezhetnek, melyek ellátása multidiszciplináris kezelést is igényelhet. 

A-0004 
NE BíZZUNK A NEGATíV RÖNTGENLELETBEN. EGy RITKA SÉRÜLÉS RITKA SZÖ-
VőDMÉNyE 
Vizi András* - S. Tewari** - Z. Balogh** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, Szeged
**John Hunter Hospital and Hunter New England Area Health Service, Newcastle, Australia

BEVEZETÉS: Előadásunkban egy sandboardozás közben sérült lány ritka sérülését és annak 
ellátását szeretnénk ismertetni.
ESETBEMUTATÁS: A betegünk vállát és mellkasát ütötte meg az eséskor, mentővel érkezett a 
sürgősségi részlegre. Fizikális vizsgálatkor sternum körüli nyomásérzékenységet észleltünk. Az 
elvégzett 2 irányú mellkas röntgenfelvétel kóros elváltozást nem mutatott. A további sürgősségi 
megfigyelés alatt mellkasi szúró fájdalmat jelzett, és masszív vérhányást tapasztaltunk. Tekintettel 
a panaszokra és az új tünetre mellkas CT elvégzése mellett döntöttünk, melyen sternoclavicularis 
dislocatio volt megfigyelhető a nyelőcső összenyomásával. Sürgősséggel véres repositio és fixálás 
történt.
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KÖVETKEZTETÉSEK: Esetünkkel egy ritka sérülésre szeretnénk felhívni a figyelmet, mely 
fizikálisan és hagyományos röntgenfelvétellel nehezen diagnosztizálható. A pontos diagnózis 
felállításához mellkas CT vizsgálatra van szükség, mely kimutatja az elmozdulás mértékét és az 
esetleges társsérüléseket is.

A-0005 
EGy ROSSZUL SIKERÜLT SZÜLETÉSNAP – BARACKSZEDÉS TRACHEARUPTURÁVAL 
Vizi András* - Kovács Tamás* - Tornyos Szabolcs* - Rácz Katalin** - Furák józsef*** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, Szeged
**SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Intenzív Osztály, Szeged
***SZTE ÁOK, Sebészeti Klinika, Mellkassebészet, Szeged

BEVEZETÉS: Előadásunkban egy 12 éves lány sérülését és annak ellátását szeretnénk ismertetni. 
Betegünk 12. születésnapján egy kiskertben - barackszedést követően - utánfutóról esett le.
ESETBEMUTATÁS: OMSZ a helyszínen még a beteggel kommunikált, majd a vizsgálat közben 
lány kollabált. Jobb oldalon légmellet észleltek, melynek punctiója a helyszínen megtörtént, és 
tekintettel rossz szaturációs értékekre az intubáció mellett döntöttek, majd klinikánkra szállították 
a sérültet.
Klinikánk intenzív osztályára érkezve, a beteg ellátását ATLS protokoll szerint végeztük. A primery 
survey során, bal oldalon nem észleltünk légzési hangot, tachicardiát, sápadt bőrszínt és tág nyaki 
vénákat találtunk, ezért sürgőséggel mellkascső behelyezés történt. A primery surveyt újraértékelve 
jobb oldali gyengült légzés miatt a beavatkozást a jobb oldalon is elvégeztük. A secundary survey 
során a jobb váll, jelentős deformitását észleltük, az elkészült röntgen felvétel a jobb humerus 
sebészi nyak törését igazolta, melynek, tekintettel a nagy dislocatióra, sürgősségi velőűrszegezését 
elvégeztük. Betegünket ezt követően CT vizsgálatra küldtük, ahol a mellasi scanneken felmerült a 
trachea sérülés lehetősége. Videofiberoscoppal a tracheát megvizsgáltuk, a bifurcationál egy éles 
szélű ruptura volt látható. 
Tekintettel a sérülés helyére és a méretére, műtéti ellátás mellett döntöttünk, mely során jobb 
oldali thoracotomiás behatolásból a trachea reconstructiója megtörtént. A postoperatív szakban 
trachealis leszívást kellett alkalmaznunk, majd folyamatos fizikoterápiás segítséggel betegünk 13. 
postoperatív napon otthonába távozott. 
KÖVETKEZTETÉSEK: Az ATLS protokoll alkalmazása nemcsak felnőtteknél hasznos, segítségével 
gyermekkorban is gyorsan és hatékonyan tudjuk felismerni az egyes szervrendszereket érintő 
problémákat. A betegvizsgálat lépéseit betartva az életet veszélyeztető problémákra időben tudunk 
reagálni, és általuk a súlyos sérültek ellátása hatékonyabbá válik.
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A-0006 
GONDOLATAIM ÉS KÉRDÉSEIM EGy CIKK KAPCSÁN – VÁLTOZÁS A KÖZÉPSő 
HARMADI ‘ZÖLDGALLy’ ALKARTÖRÉSEK KEZELÉSÉBEN? 
Vizi András - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, Szeged 

BEVEZETÉS: Ez év januárjában egy 2011-ben megjelent cikk került a kezembe, melyet a University 
of Bern munkatársa, Z. Zachariou jegyez Svájcból. A cikk címe „A gyermekkori végtagtörések 
modern kezelése”. A cikk egy összefoglaló, gyakorlatilag egy módszertani ajánlás a törések 
kezelésére. Részletes információt ad a kezelés időtartamáról, a műtéti indikációról, a remodellációs 
képességről, stb. Meglepődve tapasztaltam, hogy a gyermekkori középső harmadi zöldgally törések 
esetén 20 fokos elmozdulás alatt csak gipszrögzítést ajánl. Felmerült bennem, hogy ez talán túl 
sokat vár el a növekedéstől, és az esetleges refractura valószínűségét növelheti.
CÉLKITűZÉS: Célom az előadással az, hogy saját adatainkat átvizsgálva a hasonló törések 
kezelésének eredményeit áttekintsem osztályunk anyagában, és az esetleges refracturák illetve 
ismételt törések számát meghatározzam.
METóDUS: az elmúlt 5 év eseteit vizsgáltam retrospektív módon. Az adatgyűjtéshez a Medsol 
programot használtam. 
EREDMÉNyEINK: Az elmúlt 5 évben Klinikánkon alkartörés fedett repozíciója után 7 alkalommal 
fordult elő refractura illetve ismételt törés. Ezen törések kezelése ESIN technikával történt. A 
műtét során az előző törés miatt a velőűr beszűkült, ezért kisebb titán elasztikus szeget kellett 
választanunk, a műtéti idő hosszabb volt, és a fémeket tovább kellett bent hagynunk a teljes 
gyógyulásig.
KÖVETKEZTETÉS: Az ESIN technika a gyermekkori középső harmadi „zöldgally” alkartörések 
kezelésében egy kiválóan bevált minimálinvazív technika, mely kiválthatja a gipszrögzítés okozta 
nehézségeket, csökkentheti a refractura esélyét és a korai mobilizálásnak köszönhetően a gyermek 
hamarabb aktív részese lehet társadalomnak. Nem mellesleg a kevesebb kontrollvizsgálat miatt - a 
jelen nehéz helyzetben - a gyermektraumával foglalkozó kollégák terhelése is csökkenhet

A-0007 
A GyERMEKKORI SUPRACONDyLARIS HUMERUS TÖRÉSEK KEZELÉSE EGy 
LEVEL 1. TRAUMA CENTERBEN 
Vizi András* - Balogh Zsolt** 
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, Szeged
**John Hunter Hospital and Hunter New England Area Health Service, Newcastle, Australia

BEVEZETÉS: 2012-ben két hónapot tölthettem el Newcastleban, a John Hunter Hospitalban, 
Ausztráliában, mint Visiting Surgeon. Angolszász hagyományokhoz hűen a Hunter-ban a felnőtt 



2012. szeptember 6-8. I Szeged, Novotel Szeged Hotel

26

XIX. GyermektraumatolóGIaI VándorGyűlés

traumatológusok látják el a gyermek baleseti sérülteket is. 
CÉLKITűZÉS: Előadásunk célja, hogy a gyermekkori supracondylaris törések ausztráliai kezelési 
elvét és annak eredményeit ismertessük. Próbáltunk választ keresni arra a kérdésre, hogy 
előzetesen meg tudjuk e határozni azon töréseket melyek véres repozíciót igényelnek az ellátás 
során.
METóDUS: Retrospektív módon dolgoztuk fel 2005 Márciusa és 2010 Decembere között a 0-18 éves 
korig, fekvőbetegként supracondylaris humerus töréssel kezelt betegek adatait. Az adatgyűjtéshez 
az osztály AO törés klasszifikációját, a betegek adataihoz pedig a CAP medical register programot 
használtuk. A törések klasszifikációjához az összes röntgen kép elemzése megtörtént a PACS 
rendszerrel és Baumann és Gartland szerinti osztályozást végeztünk. Vizsgáltuk a betegek 
demográfiai adatait, a sérülések okát, a fedett és a nyílt repozíciós rátát, a társsérülések arányát, a 
neurovascularis tünetek számát. Kutatásunk során külön vizsgáltuk azon eseteket melyek feltárást 
igényeltek.
EREDMÉNyEINK: A vizsgálati idő alatt 256 beteget találtunk a medical register programban, 22 
beteg kizárásra került hiányos vagy hibás adatok miatt. 4 betegnek a vizsgálat alatt többször volt 
supracondylaris humerus törése, így 238 esetet vizsgáltunk. A sérülés leggyakoribb oka magasból 
leesés és a trambulin voltak. A sérülések súlyosságának eloszlása: 2 Baumann I, 108 Baumann II, 
63 Baumann III, 63 Baumann IV és 2 db Flexiós típus. A Baumann II-es sérülések 94 % ( 100/108) 
fedett repozícióval és gipszrögzítéssel kezelhető volt, a Baumann III törések 65% (41/63) fedett 
repozíció és 2 db Kirschner drótos fixálással, míg a Baumann IV-es sérülések csak 43 % volt 
kezelhető fedett repozícióval és 2 db K-dróttal. Az összes eset 90%-a fedett technikával sikeres 
ellátásban részesült (214/238). 24 esetben feltárást kellet végeznünk, ami az összes eset 10 %-a, 
azonban minden sérülés a Baumann IV-es csoportból került ki így azoknak 38 %-a (24/63) igényelt 
véres repozíciót. 62,5 %-ban (15/24) valamilyen primer prediktív faktort találtunk, mint például a 
pulzus nélküli végtag, neurológiai eltérés illetve nyílt sérülés.
KÖVETKEZTETÉS: A supracondylaris humerus törés a gyermekkor egyik legsúlyosabb 
szövődményekkel járó sérülésformája. Kezelésében a fedett eljárás 90 %-ban sikerre vezet, 
azonban a sérülés súlyosbodásával megnövekszik a véres repozíciók száma. Az eredményeink 
alapján kijelenthetjük, hogy amennyiben Baumann IV-es típusú töréssel neurológiai deficit, pulzus 
gyengeség vagy hiány, és nyílt sérülés társul a véres repozíció a primeren választandó eljárás.

A-0008 
KAMASZKORI LÁBSZÁRTÖRÉSEK VELőűRSZEGEZÉSE (UTN) 
Kretzer András - Tömböl Ferenc
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Traumatológiai Osztály, Győr

BEVEZETÉS: Osztályunkon a lábszártörések kezelése a nemzetközi trendnek megfelelően 
történik. A gyermekkori törések 80-90%-át konzervatívan kezeltük, a fennmaradó hányad igényelt 
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műtétet. Kamaszkorban - amikor a testméretek (hossz, súly) már megközelítik, vagy elérik a 
felnőttét - a TEN-nél nagyobb stabilitást biztosító módszer igénye merült fel.
ANyAG: 2006-2012-ig 1579 lábszártörést láttunk el Osztályunkon, ebből 237 volt gyermekkori 
(15%).237 gyermekkori törésből 36-ot operáltunk (15%).A 36 esetből 9 kamasznál (25%) 
alkalmaztuk az általunk preferált módszert.
MóDSZER: Kamaszkorban, aktív növekedési zónák mellett a tíbia felfúrás nélküli velőűrszegezését 
(UTN) végeztük módosított bevezetési hellyel.Eredmények:Valamennyi esetben elértük a korai 
mobilizálást, terhelhetőséget és a teljes gyógyulást.
KÖVETKEZTETÉS: Az alacsony esetszám statisztikai feldolgozásra nem alkalmas, de a módszer 
bízvást ajánlható, mert a TEN-nél nagyobb stabilitást ad, lehetővé téve a külső rögzítő elhagyása 
mellett a korai mobilizálást, terhelhetőséget.

A-0009 
PROTOKOLL ÉS EGyÉNI DÖNTÉS GyERMEKSÉRÜLT ELLÁTÁSA SORÁN 
Urbán Ferenc* – Kovács Marianna** – Csató Gábor*** 
*DE, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen
**Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika, Debrecen
***Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztály, Debrecen

BEVEZETÉS: A súlyos sérültek intézeti ellátása az utóbbi években biztonságosabbá vált az 
egységes ellátási elvek, protokollok alkalmazásának köszönhetően. A szerzők egyetértenek 
az ATLS (Advanced Trauma Life Support) irányelveivel, de egy eset kapcsán fel kívánják hívni 
a figyelmet arra, hogy különösen gyermeksérültek esetében, a standardokat nem célszerű 
mechanikusan alkalmazni.
ESETISMERTETÉS: 2012. április 26-án 13:38-kor négy személygépkocsi karambolozott a 4. sz. 
főúton. A mentőszolgálat előzetes telefon értesítését követően a könnyebb sérültek mellett két 
súlyos sérültet szállított a kórházba. Az elhúzódó műszaki mentésnek köszönhetően a 13 éves, 
eszméletlen, intubált gyermeksérült 14:35-kor érkezett a sokktalanítóba. A mentők elmondása 
szerint nagy valószínűséggel aspirált a baleset helyszínén. Bal oldali felső metszőfogai kitörtek, 
a gingiván kiterjedt, vérző, lacerocontundált seb felvetette az arckoponyasérülés lehetőségét. 
Mellkasa stabil, de mindkét oldalon és az epigastriumban kiterjedt felületes suffusiok, excoriatiok 
láthatók. A gyermek állapota stabil, vérnyomása 130/90 Hgmm, pulzus 70/min, PO2 100%. Az 
intézet gyakorlatának megfelelően a helyszíni ultrahangvizsgálatot radiológus szakorvos végzi, aki 
a lép körül és a hepatorenalis szögletben 5-5 mm szabad folyadékot ír le, és úgy nyilatkozik, hogy 
a lép egészében inhomogén, képe sérülésnek megfelel. Mindkét oldali pleura sinusban néhány 
milliméter szabad folyadék detektálható. A hólyagkatéteren kevés tiszta vizelet ürül, a medence 
stabil. Végtagok alakilag épek. Annak ellenére, hogy a gyermek hemodinamikailag stabil, és további 
CT vizsgálatok indokoltak, a sonographiás leletre támaszkodva a döntés azonnali laparotomia az 
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általános sebészeti team bevonásával. 
A gyermek relaxánst csak a műtőben, az izolálás után kap. Ekkor tenzióját rapidan ejti. Műtét során 
a hasüregből nagy mennyiségű vér ürül, a lép megtartására nincs lehetőség, és a környezetével 
összekapaszkodott cseplesz replantációt sem tesz lehetővé. Vérzéscsillapítás után, az alkalmazott 
folyadékpótlás és transfusio hatására a gyermek állapota stabilizálódik, így a laparotomia után már 
biztonsággal elvégezhető a koponya és nyaki gerinc natív, valamint a mellkas kontrasztanyagos CT 
vizsgálata. Beérkezése után két órával a gyermek a DE OEC Gyermekgyógyászati Klinikájának 
Intenzív Osztályára kerül. 
KONKLúZIóK: A gyermeksérültek a vérvesztést jól, és gyakran tovább kompenzálják, mint a 
felnőttek, azonban keringésük gyorsabban omlik össze, amit az ellátás során szem előtt kell tartani. 
III. szintű traumatológiai centrumban célszerű, hogy az ultrahangvizsgálatot ne traumatológus 
vagy sürgősségi orvos, hanem sonographiában jártas radiológus szakorvos végezze, ami a 
FAST vizsgálat mellett nyilatkozni tud a parenchymás szervek sérüléséről is. Az ellátás optimális 
sorrendjét a diagnoszta, a traumatológus és az intenzív szakorvos hatékony együttműködése 
alapján lehet meghatározni.

A-0010 
REFERÁTUM: TRAUMÁS SZÖVETHIÁNyOK ELLÁTÁSI LEHETőSÉGEI 
Papp Rózsa 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermek-
egészségügyi Központ, Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztály, Miskolc

A traumás szövetdefectusok többségét kolonizaltnak vagy infektnek kell tekinteni a sérülési 
mechanizmustól, az eltelt időtől, az érintett régiótól függően.
A sebészi ténykedést megszabja a beteg általános állapota, társsérülései, a seb jellegzetességei, 
az operáló team lehetőségei. Mielőbbi definitív ellátásra, primér vagy halasztott pótlásra 
törekszünk, hiszen a fedetlenül maradt, bizonytalan vitalitású szövetek pusztulnak, a defektus 
mélyül. A nekrotikus szövet a seb legfőbb infekciós forrása, amelyből felszabaduló aktív anyagok 
a sebgyógyulás befolyásolásán túl szisztémás gyulladásos válaszreakcióval kritikus állapothoz 
vezethetnek. A választható eljárások sora bővült. Elérhetővé vált a negatív nyomásterápia 
gyermekgyakorlatban is. A lebenyplasztikák nemcsak funkcionálisan és esztétikailag jelentenek 
jó megoldást, de a gyerekkel együtt nőnek és az esetleges szóba jövő késői rekonstrukciókhoz 
is megfelelő lágyrész viszonyokat teremthetnek. A traumás szövetpótlásoknál a szabad 
bőrátültetések hosszútávon bizonytalan eredményt adnak, a hegesedés miatt a növekedés során 
korrekciót igényelhetnek. Kényszerülhetünk ideiglenes bőrpótlásra melyre részvastag bőrt, mesh-
graftot alkalmazunk. Szövetexpanderrel, esetleg mesterséges irhára transzplatalt félvastag bőrrel 
hosszútávon is jó minőségű bőrpótlás biztosítható.Terápiás megfontolásainkat néhány betegünk 
példájával ismertetjük. 
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A-0011 
HAJLíTó- ÉS FESZíTőíN EGyIDEJű SÉRÜLÉSÉNEK ELLÁTÁSA KÉZEN 
józsa Gergő* - Vámhidy László** - Vástyán Attila*
*PTE, Klinikai Központ, Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs
**PTE, Klinikai Központ, Mozgásszervi Sebészeti Intézet, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai 
Tanszék, Pécs 

BEVEZETÉS: Egyidejűleg egy ujjon keletkező flexor és extensor ín sérülés kombinációja ritka. 
Ellátása során egyénre szabott kezelési terv szükséges. Esetbemutatásunkkal erre szeretnénk 
felhívni a figyelmet. 
ESETISMERTETÉS: 2,5 éves fiúgyermek bal kéz III-as, IV-es ujja sérült miközben testvérével 
fejszével játszott. A primer vizsgálat során a bal kéz dorsális felszínén a III-as, IV-es 
metacarpophalangealis (MCP) ízület vonalában éles szélű bőrfolytonosság megszakadást 
észleltünk. A sérülés kiterjedése, az extensor ín érintettsége és a gyermek életkora miatt részletes 
vizsgálatot, sebfeltárást narcosisban végeztünk. A vágott seb pontosan a III-as és részben a IV-
es MCP ízület vonalát érintette, így csontsérülést a fejsze nem okozott. A dorsalis seb feltárása 
során észleltük az ízületi tok megnyílását, valamint a palmaris oldalon a mély flexor ín sérülését. 
A gyűrűsujj MCP ízület radialis felszínén az extensor ín intaktsága mellett a tok sérülését 
azonosítottuk. Kézsebészeti konzílium alapján primer extensor ín rekonstrukciót végeztük, a flexor 
ín rekonstrukcióját halasztottan kb. 2 héttel későbbre terveztük, melyet kézsebésszel közösen 
végeztük. A 2. műtétet követően 8 hónappal a III-as ujj flexiója beszűkült, környezetéhez hegesen 
letapadt, emiatt tendolysis történt, gyűrűszalag pótlással. A tendolysist követően 8 hónappal az 
aktív gyógytorna ellenére a III-as ujj flexiója ismételten beszűkült, emiatt ismételt tendolysisre volt 
szükség. 
MEGBESZÉLÉS: Betegünkben a ritka, kombinált sérülés miatt kompromisszumos ellátásra 
kényszerültünk. Ez a tény és a beteg igen fiatal életkora jelentősen nehezítette a kezelést, 
elsősorban a komplex fizikoterápia alkalmazását. 

A-0012 
VÉGTAGMENTÉS HATÁRAI POLITRAUMATIZÁCIó ESETÉN 
Novoth Béla - Sárközy Sándor - Kassai Tamás*
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
*Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

BEVEZETÉS: Polytraumatizáltak esetén a nagy végtag replantáció, illetve a súlyosan sérült, 
roncsolt, amputáció határán lévő végtag megtartása általában kontraindikált. Gyermekkorban 
hasonló megfontolások szerint járunk el, de mindig mérlegelni kell az adott esetet, és a várható 
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eredményeket.
ANyAG: Két gyermek esetében merült fel a végtag amputáció, vagy megtartás kérdése. Egyiknél 
a megtartás, másiknál az eltávolítás mellett döntöttünk.
EREDMÉNyEK: 14 éves fiú, hév gázolta, műszaki mentést követően került felvételre kb. 2 órával 
a sérülést követően. Sérülések: agykontúzió, jobb oldali felkar és alkar törések, bal oldali belboka 
törés, bal oldali kulcscsont, lapocka, ablakos sorozat bordatörések haemo ptx-el. Bal oldali 
felkar proximális harmadi szubtotális amputációja. Hasűri sérülése nem volt, keringése stabil. A 
bal felső végtagot bőrhíd tartotta, ezért a könnyebb vizsgálhatóság céljából levágtuk és hűtőte 
tettük. Elvégeztük a továbbra is stabil állapotú gyermeknél a törések stabilizálását és a mellkas 
csövezését. A kb. 6-8 órás meleg és hideg ischemiás szak miatt a beteg stabil keringése mellett is 
az amputáció befejezése mellett döntöttünk. 
8 éves fiú, személy gépkocsi karambol során sérült. Sérülései: darabos, nyílt könyöktáji sérülés, 
bal femur és lábszár törés, bal alsó végtag 1/3-ára kiterjedő lágyrész sérülés és bőrhiány, nagy 
fokú agykontúzió és ödéma. 
Első ellátás során megtörtént a könyöktáji törés rögzítése K drótokkal és fixateur externe-nel, a 
femur és lábszártörés rögzítése fixateurral. A gravis agyödéma miatt bilateralis decompresszív 
kraniektomia történt. Kezelése során több alkalommal végeztünk second look műtétet. A bal 
lábszár dist. harmadi lágyrész hiányát csak a végtag szegment rezekciójával tudtuk megoldani, de 
amputációra nem volt szükség. 
KÖVETKEZTETÉSEK: A két eset kapcsán arra világítunk rá, hogy politraumatizáltak esetében 
a nagy végtag replantiáció még jó általános állapotú gyermeknél sem indokolt a csekély 
funkcionális eredmény és az életet veszélyeztető nagy rizikótényező miatt. A későbbi ellátás során 
azonban törekedjünk a végtag megtartására, akár rövidítés árán is, mivel a gyógyulást követően, 
gyermekkorban, a végtag hosszabbítással jó funkcionális eredmény várható.

A-0013 
LOKÁLIS ANTIBIOTIKUM HASZNÁLATA NyíLT TÖRÉSEK ÉS SZEPTIKUS FOLyAMATOK 
ESETÉBEN 
Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

BEVEZETÉS: A nyílt töréseknél a fertőzés megelőzése, a szeptikus folyamatokban pedig a már 
kialakult gyulladás megszűntetése a cél minél gyorsabban és minél hatásosabban. Az ellátás 3 
részre tagolható. A törés stabilizálása, alapos debridement és az antibiotikum terápia.
ANyAG: A szisztémás antibiotikum terápia kiegészítése lokális antibiotikummal sokszor szükséges 
lenne, azonban nem mindig érhető el a megfelelő anyag. A lokális antibiotikum instillálás helyet 
beszerezhető hazánkban is Collatamp néven a gentamycin szivacs, mely sokkal jobb eloszlást és 
felszívódást biztosít. 
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EREDMÉNy: A Collatamp tulajdonképpen gentamycinnel átitatott collagén. A 200 mg Gentamycint 
tartalmazó szivacsok darabolhatók, illetve szükség szerint több is behelyezhető az adott területre 
9mg/tskg dózisig. Az összes nekrotikus rész eltávolítása után a Collatamp szivacsot a sérülésre 
fektetjük és zárjuk a felette lévő bőrt, vagy magára a gyulladt, bőr nélküli területre helyezzük. 
A lokálisan elérhető antibiotikum koncentráció sokszorosa a szisztémásan adhatónak, és a 
felszívódó hatóanyag sohasem éri el a szérumban a maximális szintet. Ezzel nem alakulnak ki a 
magas szérumszint okozta mellékhatások, viszont a magas helyi koncentráció biztosítja, hogy ne 
alakulhasson ki az antibiotikum rezisztencia. A hatóanyag kiáramlás kb. 1 hétig tart, a legmagasabb 
szint az első 2 napban észlelhető, majd folyamatosan csökken. Közlemények szerint a lokális 
antibiotikum koncentráció olyan magas, hogy az MRSA fertőzéseket is képes uralni.
KÖVETKEZTETÉS: A gentamycinnek, mint lokálisan használt antibiotikumnak a hatékonyságáról 
már régen megbizonyosodtunk. A PMMA lánc használata szintén jó volt. A Collatamp mindezeket 
hatékonyan helyettesítheti, illetve ezekhez képest továbblépést jelent, mivel nem csak a megfelelő 
hatóanyag koncentrációt biztosítja a megfelelő ideig, hanem térkitöltésre, és a granulációs szövet 
kialakulásának elősegítésére is alkalmas. 2 hét alatt felszívódik, nem szükséges második műtét 
az eltávolításhoz, mint a PMMA láncnál.Sajnos, csak néhány esetben volt szerencsénk kipróbálni, 
akkor azonban teljes megelégedéssel tettük.

A-0014 
REFERÁTUM: KÉZ LÁGyRÉSZ SÉRÜLÉSEINEK ELLÁTÁSA 
Novoth Béla 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

A kéz lágyrész sérüléseinek ellátása gyakran nagy szakmai kihívást jelent. Az alapos anatómiai 
ismeretek, a megfelelő gyakorlat, és improvizációs képesség elengedhetetlen a jó eredmény 
elérésében. 

A-0015 
HyPEROSTOSIS ÉS OSTEITIS, DIFFERENCIÁL DIAGNOSZTIKAI NEHÉZSÉGET 
OKOZó SAPHO SyNDROMA ELőFORDULÁSA GyERMEKKORBAN 
Farkas Tamás - Kiss Ákos 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Velkey László Gyermek-
egészségügyi Központ 
DE, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekegészségügyi Továbbképző Intézet, Gyer-
meksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály, Miskolc 

A SAPHO syndroma mozgásszervi panaszokat és bőrelváltozásokat magába foglaló tünet 
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együttes. A betűszó összetevői: Synovitis, Acne, Pustulosis, Hyperostosis, Osteitis. A csont-ízületi 
és bőrtünetek társulását 1987-ben publikálta Chamot AM és Kahn MF. 
Az elváltozás gyermekkorban ritka, előfordulásáról pontos számadat nincs, általában serdülőkor után 
jelentkezik. A betegek között férfiak és nők 1:1 arányban fordulnak elő. Oka ismeretlen, feltehetően 
multifaktoriális. A betegeknél magasabb arányban mutattak ki HLA B27 antigént. Csontérintettség 
esetén a leggyakoribb lokalizáció (70-90%) az elülső csontos mellkasfal, valamint a csigolyatestek. 
Hosszú csöves csontokon ritkán fordul elő, az osteoscleroticus és osteoilyticus elváltozásokat 
gyakran periostealis reakciók is kísérik. A csontfolyamat differenciál diagnózisa nehéz, malignus 
folyamatoktól és gyulladásos csontelváltozásoktól elkülönítendő. A syndromát egy 11 éves leány 
betegünk kapcsán észleltük, akinél az elváltozás térdízületi fájdalommal kezdődött, majd kiterjedt 
destruktív csontfolyamatot észleltünk a tibia felső harmadában. Konzervatív kezelésre a panaszai 
csökkentek, de acut exacerbatiok miatt csontbiopsiára, majd műtéti kezelésre kényszerültünk. A 
SAPHO syndroma gyermekkorban ritkán fordul elő, ezért és a folyamat atípusos lokalizációja miatt 
tartjuk közlésre érdemesnek. 

A-0016 
2004 ÉS 2012 KÖZÖTT TITÁN ELASZTIKUS VELőűRSZEGGEL (ESIN) SZERZETT 
MűTÉTI TAPASZTALATAINK 
Balogh Brigitta - Vizi András - Milassin Tamás - juhász László - Kovács Tamás - Bán Gyula 
- Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Sebészeti Osztály, Szeged 

BEVEZETÉS: A Szegedi Gyermeksebészeti osztályon 2004-ben vezettük be a titán elasztikus 
velőűrszeggel történő fixálást a töréskezelésben. Az elmúlt 8 év során tapasztalataink folyamatosan 
bővültek, évről évre több betegnél alkalmazzuk ezt a műtéti módszert.
CÉLKITűZÉS: 2004 április és 2012 június között végzett műtéteink adatait dolgoztuk fel retrospektív 
módon. Előadásunk célja e technikával szerzett tapasztalataink áttekintése és összegzése. 
EREDMÉNyEK: Ez időszak alatt 137 műtétről adhatunk számot, melyek közül 17 humerus, 70 
alkar, 34 femur, és 15 lábszár törés esetén alkalmaztunk elasztikus velőűrszegezést. Az esetek 
99 %-ában akut törések ellátására használtuk ezt az eljárást (5 esetben refractura kezelésére), 
1 esetben csontcysta detenzionálásra és preventív rögzítésére használtuk a velőűrszegezést. 
0-4 éves kor között 11 esetben, 4-8 év között 33 esetben alkalmaztuk, míg 8-12 év között 59 
gyermeknél és 12 év felett 34 sérültnél rögzítettük a törést velőűrszegezéssel.
KÖVETKEZTETÉSEK: A gyermektraumatológiai gyakorlatban az ESIN technikát jó eredménnyel 
és biztonsággal használhatjuk a hosszú csöves csontok törésének kezelésében. A minimálinvazív 
beavatkozás lehetővé teszi a sérült végtag korai mobilizálását, mindemellett a csontnövekedésben 
sem okoz zavart.
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A-0017 
INFEKCIóS RÁTA PERCUTAN TűZőDRóT BőR FELETT HAGyÁSA ESETÉN 
Balogh Brigitta - Vizi András - Milassin Tamás - juhász László - Kovács Tamás - Bán Gyula 
- Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Sebészeti Osztály, Szeged 

BEVEZETÉS: A Szegedi Gyermekklinika Sebészeti osztályán a fedett és véres repositio utáni 
Kirschner drótos fixálás esetén a tűződrót végét a bőr szintje felett hagyjuk, ellentétben azzal a 
gyakorlattal, hogy a drótvéget a bőr alá süllyesztjük.
CÉLKITűZÉS: Előadásunk célja 2007-2012 között előfordult percutan Kirschner drótos fixálások 
esetén kialakult infekciók és a tűződrót(ok) bőrön kívül hagyásából származó egyéb szövődmények 
összegyűjtése és bemutatása.
EREDMÉNyEK: Az 5 éves intervallum alatt 137 műtétet végeztünk a fent említett technikával, 
melyből mindössze néhány esetben találkoztunk a szúrcsatornából származó néhány napon belül 
szűnő serosus váladékozással. Nem fordult elő gennyes váladékozás, suppuratio, mély lágyrész 
infekció, septicus szövődmény, illetve osteomyelitis. 
KÖVETKEZTETÉS: Konklúzióként levonhatjuk, hogy a bőr felett hagyott drótok megfelelő ápolása 
esetén az infekciók kialakulásának esélye elhanyagolható. Ezzel a technikával a rögzítő fémek 
ambulánsan, érzéstelenítés nélkül, fájdalommentesen eltávolíthatóak, megkímélve a betegünket 
az eltávolításhoz szükséges beavatkozástól. 

A-0018 
GyERMEKBARÁT SÜRGőSSÉGI ELLÁTÁS 
Baranyi Krisztina 
Heim Pál Gyermekkórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály, Budapest 

Az ország legnagyobb, gyermekek ellátására specializálódott kórházának sürgősségi betegellátó 
osztályának triage szolgálata évente mintegy 4500 gyermeksebészeti beteg elsődleges osztályozó 
vizsgálatát végzi el. Az adatok munkaszervezési okok miatt munkaszüneti és hétvégi napokon 
ellátott betegszámokat mutatják, értelemszerűen a valós betegszám ennél magasabb. Ezzel a 
hatalmas beteganyaggal szerzett tapasztalataim alapján merült fel bennem a következő kérdés.
Szabad-e sírni a gyermekeknek az ellátásuk során a vizsgálóban? Természetesen szabad, de nem 
szükséges velejárója ennek a speciális ellátási formának sem, a legtöbb esetben kis figyelmességgel 
könnyen elkerülhető. A gyermekbarát koncepció egyik lényeges eleme a barátságos környezet, 
ami inkább hasonlít egy játékokkal teli vidám óvodára, mint kórházra. Az infrastrukturális kiépítés 
megoldható akár egy felnőtt osztály különálló blokkjaként is, így a diagnosztikai és más egységek 
jelentős része közösen használható, amint erre már találhatunk példát a különböző intézményekben. 
A másik fontos összetevője az ápolók, orvosok gondolkodásmódja, kommunikációja, vizsgálati 
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technikája, és az eszközök minősége. Nagy jelentőséggel bír a szülők bevonása az ellátásba, 
ápolásba egy traumatológiai osztályon is. Előadásomban szeretnék néhány jól használható ápolói 
technikát bemutatni, melyek alkalmazásával a célunk nem csupán az, hogy a félelem és könnyek 
helyett mosolyt csaljunk a rossz állapotú, sürgős ellátást igénylő gyermekek arcára is, hanem hogy 
elkerüljük az ijedtségből, sírásból adódó állapotromlást. Az ijedt, a vizsgálattól elzárkózó gyermek 
ellátása több időt és több energiát igényel mind a szakszemélyzet, mind a beteg részéről.

A-0019 
CLUBHAND DEFORMITÁS KEZELÉSE OSZTÁLyUNKON 
Hetthéssy judit Réka - Renner Antal - Egri László - Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Budapest 

CÉLKITűZÉS: Radiális Clubhand deformitás főbb jellegzetességeinek, illetve osztályunkon 
alkalmazott kezelési stratégia bemutatásaA clubhand deformitás megjelölés számos, a felső 
végtagot érintő preaxiális, a kéz csuklótáji deviációjával járó elváltozást foglal magába. A radialis 
clubhand deformitás etiológiája nem tisztázott azonban gyakran társul egyéb szindrómákhoz 
(TAR szindróma, Fanconi anaemia, Holt-Oram szindróma, VATER valamint Kippel-Feil szindróma) 
illetve egyes kromoszómarendellaneségekhez (18, 21, 13 triszómia). Megjelenése tehát súlyosabb 
patológiákra hívhatja fel a figyelmet. Clubhand észlelése esetén fontos, hogy a gyermeket gondosan 
kivizsgáljuk mind vérképzési zavarok, szívfejlődési rendellenességek mind craniofaciális eltérés 
illetve scoliosis tekintetében.
A rendellenességek mértéke a hypoplasiás hüvelyujjtól, ugyanezen ujj illetve metacarpusának 
hiányán keresztül az os scaphoideum, valamint az os trapezium aplasián át a radius teljes hiányáig 
terjedhet. A lágyrészrendellenességek nagyskálájú variációi, melyek az izmokon és az inakon túl 
a végtag ér- idegképleteit is érintheti, különösen funkcionális-rekonstruktív szempontokból nagy 
horderejűek. Az említett rendellenességek funkcionális következményeinek megfelelően a clubhand 
deformitás kezelési elveinek felállításánál feltétlenül figyelembe kell vennünk, hogy nem arról van 
szó, hogy egy fiziológiás kéz ül egy rendellenes csuklón, illetve alkaron, hanem egy rendellenes 
csukló csatlakozik egy rendellenes kézhez, illetve egy rendellenes felső végtaghoz. Bilaterális 
érintettség esetén a mindennapi tevékenységek rendkívül nehézkessé válhatnak. Az ulnaris két ujj 
fejlődése gyakran fiziológiás, így a gyemekek gyakran ezekkel az ujjaikkal fognak. A hypoplasiás 
hüvelyk megléte általában nem javít szignifikánsan a kéz funkcióján, mivel az oppositió szinte 
mindig gyenge, és a hüvelyk mozgástartománya is különböző mértékben beszűkült. A hypoplasiás 
hüvelykujjal rendelkező gyermekek képesek lehetnek a számos alapvető manuális tevékenység 
végrehajtására, azonban ilyenkor gyakran nem a klasszikus funkcionális mintákat követik. 
MóDSZEREK: A kezelés tervezésénél a funkcionális illetve esztétikai szempotokat egyensúlyba 
kell hozni, illetve időben az iskolás kort megelőző időszakra érdemes tempírozni a gyermek műtéti 
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sorozatát, ezzel adhatunk a legjobb esélyt arra, hogy a gyermek a kezét minél inkább a klasszikus 
funkcionális mintázatoknak megfelelően használhassa.
A lágyrészek nyújtását, a csukló radialdeviatiójának kezdeti korrekcióját Habenicht fixateur 
felhelyezésével végezzük, melyet 2 éves kor körül helyezünk fel, és a kezelést 10-12 hétig 
folytatjuk.
A fixateur eltávolítását követően az elért centralizált helyzetet az ulnába, illetve a III-as illetve II-es 
metacarpusba helyezett elasztikus velőűrsínnel, illetve az együlésben végzett íntranszpozíciókkal 
tartjuk meg. Funkcionálisan értékes hüvelykujj hiányában 3-4 éves korban elvégezzük a mutatóujj 
pollicizációját, amennyiben a többi hosszú ujjak flexiója elfogadható.
EREDMÉNyEK: A fenti irányelveket alkalmazva Osztályunkon 15 éves periódus alatt 14 különböző 
súlyosságú, esetenként komplex fejlődési rendellenesség részeként (TAR szindróma) megjelenő 
radiális clubhand deformitással született gyermeket kezeltünk jó funkcionális eredménnyel.
KÖVETKEZTETÉSEK: A radiális clubhand deformitás tehát egy ritka, de komplex fejlődési 
rendellenesség, melynek kezelése gondosságot és nagy körültekintést igényel. Műtéti sorozattal a 
funkció jelentősen javítható, a gyermekek a későbbiekben önellátóvá válhatnak.

A-0020 
ARTÉRIASÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA PRIMER VARRATTAL ILLETVE STENTIMPLANTÁ-
CIóVAL 
Szabó Attila - Hüttl Kálmán - Tasnádi Géza 
SE, Érsebészeti Klinika, BudapestHeim Pál Gyermekkórház, Budapest 

BEVEZETÉS: Az artériasérülések korszerű ellátását mutatjuk be, irányelveket és módszereket 
ismertetünk.
IRÁNyELVEK ÉS MóDSZEREK: Polytraumatizációnál a keringés és légzés egyensúlyban 
tártásának kezdetével egyidőben történjen az arteriás vérzés ellátása.
Csecsemők esetében különösen sürgős a vérzés helyének lezárása - a vérvesztés miatt gyorsan 
kialakuló keringéslabilitás miatt. Az artériasérülés specifikus tünetei esetén azonnali sürgős 
beavatkozásra van szükség. 
Diagnosztikai bizonytalanság esetén UH /Doppler, Duplex/ vizsgálat ill. angiográphia is szóbajön. A 
sérülés ellátható műtéti feltárással illetve érkatéteres elzárással.
A műtéti ellátás szempontjai: széles feltárás, sérült roncsolt szövetek eltávolitása, a distalis érpálya 
átjárhatóságának biztositása, érrekonstrukció /varrattechnika/
ESETBEMUTATÁS: Az érkatéteres eljárás angiographia alapján lehetséges.A sebészi feltárás 
nehézségei és kockázatos sebészi rekonstrukció esetén alkalmazzuk. A stentimplantáció 
technikáját esetbemutatással ismertetjük.
KÖVETKEZTETÉSEK: A gyermekek artériasérülésének korszerű ellátása hozzájárulhat a jobb 
gyógyulási eredményekhez. 
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A-0021 
COMPARTMENT SZINDRóMÁT OKOZó LÁGyRÉSZ INFEKCIó (SSTI) 
jórász Zsolt* - Nagy Gyula* - Fényes László** - Bene Ruzsena*** - Threton András**** 
*MRE Bethesda Gyermekkórház, Sebészeti Osztály, Budapest
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Szeptikus Sebészeti Osztály, Budapset
***Égéssérülteket Gyógyító Országos Központ
****Szent László Kórház, Gyermekosztály, Budapest 

BEVEZETÉS: A trauma nélküli compartment szindróma ritka kórkép, a szakirodalomban néhány 
eset került közlésre. Előadásunkban egy általunk kezelt esetet szeretnénk bemutatni.
ESETLEíRÁS: A beteg két napos lábszárfájdalom, lázas állapot miatt került osztályunkra. 
Trauma az előzményekben nem szerepelt. Felvétele után néhány órával progrediáló szeptikus 
folyamatot, manifeszt compartment szindróma kialakulását észleltük, fasciotómiát végeztünk. 
Kombinált antibiotikus kezelést indítottunk. A sebváladékából Sterpocossus pyogenes tenyészett. 
A beteg panaszai átmenetileg csökkentek, azonban a szeptikus folyamatok újabb fellángolása 
miatt ismételt feltárást, debridement végeztünk. Célzott antibiotikus kezelés, majd vákum terápiát 
követően félvastag bőrrel fedtük a területet. A gyermek rehabilitációja sikeres volt. 
KÖVETKEZTETÉSEK: Annak ellenére, hogy a trauma nélküli compartment szindróma, fasciitis 
necrotisans ritka kórkép, adekvát tünetek esetén gondolni kell rá. A folyamat gyógyulása a kellő 
időben végzett sebészeti beavatkozások nélkül eredménytelen. 

A-0022 
POLITRAUMATIZÁLT GyERMEK ÁPOLÁSI FELADATAI: AZ EGyIPTOMI BUSZBALESETBEN 
MEGSÉRÜLT GyERMEKEK ELLÁTÁSA 
Páll Nikoletta - Hegyközi jánosné - Kassai Tamás - Varga Marcell 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Budapest 

Egy tömeges baleset során megsérült gyermekek esetén keresztül szeretnénk bemutatni a 
politraumatizált beteg általános és speciális ápolási feladatait. 2011. novemberében Egyiptomban 
egy magyar turistákat szállító busz borult fel, amely több halálos áldozatot és sérültet követelt. Négy 
nagyon súlyos állapotú gyermek érkezett intézetünkbe, akik hetekig kórházi ellátást igényeltek. 
Az eset jól példázza, hogy a politraumatizált gyermekek esetében milyen fontos a hatékony 
mindennapi ápolási terv készítése, a személyre szabott ápolás, és hogy az ápolási folyamatok 
megvalósításában milyen összetett feladatoknak kell teljesülnie. A gyermekek ápolását nem csak a 
nagyfokú lágyrész- és végtagsérülések, a lelki trauma, hanem a súlyos fertőzések is nehezítették, 
kiemelve itt a nosocomiális fertőzések kivédésének jelentőségét.
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Egy politraumatizált gyermek ápolása minden esetben kihívást jelent, viszont egy időben több sérült 
ellátása még pontosabb, körültekintőbb és összehangoltabb munkát kíván meg egy teamtől. 

A-0023 
REFERÁTUM: AKUT ÉS SZUBAKUT HEMATOGÉN OSZTEOMIELITISZ GyERMEK-
KORBAN 
Karsza Levente 
Heim Pál Gyermekkórház, Sebészeti és Traumatológiai Osztály, Budapest 

A gyermekkori akut oszteomielitisz diagnózisában és kezelésében több jelentős változás történt az 
utóbbi 10-15 évben. Ugyanakkor az alapvető ellentmondások továbbra is léteznek a terminológia, a 
diagnosztikai kritériumok és a kezelés területén. A régóta ismert betegségnek a patomechanizmusa 
sem teljesen tisztázott. rnA gyermekkori akut hematogén oszteomielitisz incidenciája a fejlett 
államokban jelentősen – néhol 50 %-al - csökkent, míg a fejlődő országokban továbbra is növekvő 
tendenciát mutat. Mindkét régióban észrevehetően nő a primer szubakut esetek száma.rn A 
hematogén oszteomielitisz kórokozói között újak (Kingella kingae) jelentek meg, míg több régi 
kórokozó (Haemophilus influenzae, Pneumococcus) szerepe jelentősen csökkent a védőoltások 
következményeként. új kihívást jelent az un. “Community Associated-MRSA” elterjedése, amely 
jóval virulensebb, mint a hagyományos baktérium, megjelenésével az oszteomileitisznek ismét 
van halálozása.rnTovábbra is nehéz a diagnózis felállítása a nagyszámú negatív mikrobiológiai 
eredmény és a képalkotó vizsgálatok alacsony specificitása miatt. Bár a kezelés elvei egyre 
koherensebbekké válnak, továbbra is nagy viták folynak mind az antibiotikumos, mind a sebészeti 
kezelés területén.rnA szerző a legújabb eredményeket kiemelve próbálja összefoglalni az akut 
osteomielitisz modern diagnosztikai eljárásait és kezelési elveit.rn 

A-0024 
SZEPTIKUS FOLyAMATOK ELLÁTÁSÁHOZ TÁRSULó ÁPOLÁSI FELADATOK 
Hajduné Németh Anna Csilla - Vásárhelyi Péterné - Hetthéssi judit Réka - Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Budapest 

Intézetünk Gyermektraumatológiai Osztályán az elmúlt évben 46 gyermeket kezeltünk szeptikus 
folyamat miatt. Ennek hátterében akut térdsérülés, bőrön áthatoló idegentest, iatrogén noxa állhat.
Osztályunkon az ilyen jellegű sérülések ellátási protokollja alapján a gyermekeknél korai feltárást 
végzünk narkózisban, ezt követően szívó-öblítő drainage kerül behelyezésre a gyulladásos 
folyamat regressziójáig, illetve az esetleges következő feltárásig.
A műtétei feltárás során tenyésztést veszünk a fertőzött területről, így a kezdetben adott széles 
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spektrumú antibiotikum terápiát célzottan módosíthatjuk. A műtét előtt vett laborminták eredménye 
a beteg általános állapotára vonatkozó vizsgálatok mellett a gyulladásos folyamatokat követő 
paraméterekre is kiterjednek (CRP, Procalcitonin). így lehetőségünk van a klinikum mellett objektív 
labordiagnosztikai módszerekkel is követni a gyulladásos folyamat alakulását.
A gyulladásos folyamat regressziójával párhuzamosan gyógytornász segítségével mobilizáljuk a 
beteget. Az ápolás teljes időtartama alatt rendkívül fontos az ide vonatkozó hygienes rendszabályok 
szigorú betartása.
Az ambuláns akut szak: orvosi feladatok: betegvizsgálat, anamnézis, képalkotó, illetve 
laborvizsgálatok, fájdalomcsillapítás, szükség szerinti folyadékterápia, antibiotikum terápia, végtag 
nyugalomba helyezésének elrendelése. Ápolási feladatok: ápolási anamnézis felvétele, labor-, 
illetve adott esetben tenyésztési minták levételénél való segédkezés, a minták mielőbbi eljuttatása 
a laboratóriumba, testhőmérséklet ellenőrzése, branül szúrása, fájdalomcsillapítás, végtag 
nyugalomba helyezése, a gyermek illetve a hozzátartozó pszichés vezetése. Műtéti előkészítéssel 
kapcsolatos ápolási feladatok az osztályon: A műtéti terület előkészítése, fájdalomcsillapítás, 
folyadékterápia, vénás antibiotikum beadása, a gyulladt terület hűtése, a végtag nyugalomban 
tartása.
A korai post-operatív szak (első 24-72 óra) ápolási feladatai: vitális paraméterek monitorizálása 
(vérnyomás, pulzus, testhőmérséklet, légzésszám, oxigén szaturáció, tudat), fájdalomcsillapítás, 
folyadékterápia, vénás antibiotikum beadása, végtag nyugalomba helyezése, a szívó drain 
csatlakoztatása a központi szívórendszerre, részvétel a beteg sebének kötözésében, kontroll 
laborvizsgálatok levétele (vérkép, gyulladásos paraméterek), a fájdalom mérése (vas), adekvát 
csillapítása. A gyermek illetve a hozzátartozó pszichés vezetése, hygienes feladatok ellátása. 
A késői post-operatív szak ápolási feladatai: Fájdalomcsillapítás, orális antibiotikum beadása, 
testhőmérséklet monitorizálása, végtag nyugalomba helyezése, a gyermek mobilizálásának 
segítése, részvétel a beteg sebének kötözésében, szükség szerinti hygienes feladatok ellátása, 
gyermek illetve a hozzátartozó pszichés vezetése.
A szeptikus folyamatok sikeres ellátásának előfeltétele a diagnózis minél korábbi felállítása, a 
fertőzött terület időben történő feltárása, a célzott antibiotikum terápia, valamint az ápolási feladatok 
gondos, körültekintő kivitelezése. 

A-0025 
RADIUSNyAK TÖRÉST KÖVETőEN KIALAKULT VOLARIS ALKARI COMPARTMENT 
SyNDROMA GyERMEKBEN 
Mester Sándor - Kandár Zoltán 
Fejér Megyei Szent György Kórház, Mozgásszervi Sebészeti Központ, Traumatológiai Osztály, 
Székesfehérvár 

Gyermekkorban az alkari compartment syndroma felléptének leggyakoribb okai a supracondylaer 
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humerustörés és az alkar csontjainak törései. Kisebb számban fordul elő külső kompresszió, 
fertőzés, érsérülés, kígyómarás és rovarcsípés következtében. Az angol nyelvű irodalomban négy 
esetről találtunk közlést, amikor az alkari compartment syndroma radiusfej és -nyak töréshez 
társult.
9 éves fiúgyermek iskolában esett el úgy, hogy bal alkarja a mellkasa alá került. Két órával később 
történt vizsgálatakor a könyöktájék duzzadt, lateralisan nyomásérzékeny volt, a könyök mozgásai 
a fájdalom miatt igen korlátozottak voltak. Az alkarról készített rtg-felvételeken a radiusnyak 2 mm-
es oldalirányú elmozdulásával járó Salter-Harris II típusú törését észleltük. Az alkari hajlítóizomzat 
tömött tapintata, a hosszú ujjak nyújtásra fokozódó fájdalma és a medianus ellátási területében 
észlelhető hypoaesthesia a flexor compartment nyomásnövekedésére utalt. Az elvégzett volaris 
alkari fasciotomia során a mély rekeszt érintő kiterjedt bevérzést találtunk, mely a carpalis 
alagútba is beterjedt. Míg az összes többi látótérbe hozott izom az alkari hajlítórekeszben livid 
elszíneződést, illetve bevérzést mutatott, addig a flexor carpi radialison kóros elváltozást nem 
észleltünk. A műtétet követő napon az ujjak zsibbadása megszűnt. Három hónappal később 20 
fokos könyökizületi extensios elmaradáson kívül egyéb funkcionális kiesés nem volt észlelhető.
Esetünk bemutatásával a gyermekkori alkari compartment syndroma egyik ritka okára szeretnénk 
felhívni a figyelmet. A nyomásnövekedést okozó kiterjedt bevérzés eredete nem vált nyilvánvalóvá. 
A feltáráskor aktív vérzést nem észleltünk. Könyökficam, mint oki tényező a fizikális leletek 
alapján nem merült fel. Egyedüli okként a radiusfej, -nyak törést tételezhetjük biztonsággal. 
Esetünk érdekessége még, hogy a flexor carpi radialis izomhasa a többi alkari flexortól elkülönült 
compartmentben elhelyezkedőnek imponált.

A-0026 
A DEKOMPRESSZIV CRANIECTOMIA KÖRÜLI VITA, MINT A MODERN ORVOS-
TUDOMÁNy TELJES CSőDJE 
Csókay András - Fügedi L. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály, Miskolc 

BEVEZETÉS: Világos és logikus a bioetika állásfoglalása az életet közvetlenül veszélyeztető 
kórképekben egy- egy eljárás alkalmazásáról. Gyakorlatilag csak a “nil nocere” elv mellett tör 
lándzsát, egyebekben bármit lehet. “Soha nem fogadható el az a halál mely ellen a legkisebbet is 
megtehettük volna” (Prof Papp L.) A polytraumatizáció vagy a súlyos koponyasérült ellátás sajnos 
tálcán kínálja ezeket a döntéseket. Hogyan juthat el a tudomány, hogy fittyet hányva a bioetikának 
az Evidence Based Medicine dörgedelmes fegyverét a prospectiv randomizált vizsgálatot követeli 
a válságos helyzetek kezelésében is.
Jó példa minderre ami a DC körül kialakult az utóbbi 100 évben.
MóDSZER: Egyre drasztikusabban fogalmazó előadásokban ill. cikkekben próbáljuk a 
koponyasérülésekkel foglalkozó ellátóhelyek figyelmét felhívni a tévedésre ill. a kérdés 
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fontosságára.
EREDMÉNyEK: Rendkívül nehéz elfogadtatni, hogy a bioetika az orvostudományok felett áll. Apró 
előrelépések vannak több nemzetközi munkacsoporttal együttműködve, de még sok felesleges 
gyermekhalál történik az elmaradt DC miatt.
KONKLúZIó: Mindez figyelemfelhívó lehet a polytraumával foglalkozó szakembereknek, az 
innovációk megítélésében való bátrabb döntések segítségére.

A-0027 
GyERMEKKORI TOMPA HASI SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA íRORSZÁGBAN 
Milassin Tamás - juhász László - Alan Mortell 
SZTE, Gyermekklinika, Szeged / CUH Temple Street, Dublin, Ireland

Előadásomban röviden vázolom a gyermeksebészek feladatait az írországi baleseti sebészeti 
ellátásban. 
Az irodalmi ajánlásokat a helyi protokollt, és néhány esetet áttekintve részletesen bemutatom a 
tompa hasi traumák, a lép és máj sérültek helyi ellátási rendjét.

A-0028 
‘TÖRÖK GyEREK MEGJÁRJA, MAGyAR GyEREK GyóGyíTJA’ – TÖMEGBALESETBEN 
SÉRÜLT POLyTRAUMATIZÁLT GyERMEKEK ELLÁTÁSA EGyETEMÜNKÖN 
Vizi András* - Bán Gyula* - Mogyorósi Lilla** - Gál Péter** - Kószó Balázs*** - Török László*** 
- Tánczos Tamás**** - Kiss Hajnalka**** - Gyura Erika**** - Lődi Ágnes****
*SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Gyermeksebészet, Szeged
**SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Intenzív Osztály, Szeged
***SZTE ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged
****SZTE ÁOK, AITI, Szeged

BEVEZETÉS: A polytraumatizált sérültek ellátása nemcsak a sérülések súlyossága miatt, hanem 
kellő rutin megszerzésének hiánya miatt is nehéz feladat. Gyermekkori polytraumatizált sérültek 
kezelésében megfelelő tapasztalatot szerezni Magyarországon az esetek kis száma miatt szinte 
lehetetlen, ezért életveszélyes sérüléseket szenvedett gyermek(ek) érkezése nagy kihívás elé 
állítja az ellátó személyzetet. A csapatmunkának mindig kiemelkedően nagy szerepe van az 
ellátás sikerében.
ESETISMERTETÉS: 2012.06.30-án a hajnali órákban egy török kamionos a volán mögött elaudt, 
és az M5-ös autópályán a határátkelésre várakozó, feltorlódott kocsisorba rohant. A prehospitális 
ellátást a helyszín megközelítése megnehezítette. A mentésirányító súlyos sérült gyermekekről 
számolt be, akiket a CT vizsgáló helyszíne miatt, a Traumatológiai Klinika vizsgálójában fogadtunk. 
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3 gyermeket vizsgáltunk ATLS protokoll szerint Team rendszerben.
Az 1. sérült kislánynál A, B és C problémát nem észleltünk, maszkon kapott oxigénnel állapota 
kielégítő volt, ezért felügyelet alatt a CT vizsgálóba indult. A 2. sérült kisfiú, intubálva, lélegeztetve, 
egy perifériás vénával érkezett a vizsgálóba. Mentős kollégák elmondása alapján a kocsiból 
kerepült, az árokparton találtak rá. Nála C problémát tapasztaltunk, tompa hasi sérülés képében. 
Masszív folyadékterápiát követően, állapotát sikerült stabilizálni, így ő is felügyelet alatt indult 
CT vizsgálatra. A 3. sérült lány, mellkasán biztonsági öv lenyomatát találtuk és B problémát 
észleltünk. Gyengült légzési hang miatt jobb oldali mellkascső behelyezés történt - az elsődleges 
állapotfelmérés során - melyen masszív vér ürülését észleltük. Masszív Transzfúziós protokoll 
alkalmazása után állapota stabil volt, így ő is teljes test CT vizsgálaton esett át.
A kielégítő állapotuk miatt betegeink a Gyermekklinika Intenzív Osztályára kerültek áthelyezésre, 
további ellátás céljából, melyet előadásunkban részletezünk.
KÖVETKEZTETÉS: A polytraumatizált gyermekek ellátásában alapvető jelentősége van az ellátási 
protokollok használatának és a multidiszciplináris csapatmunkának. Ezek használata nélkül az 
ellátás ideje jelentősen megnyúlik, és így annak sikere jelentősen csökkenhet.

A-0029 
FEJEN KIALAKULT LÁGyRÉSZ HIÁNyOK 
Füle István - Novoth Béla - Mikóczi Márió 
Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 

A fejen kialakult lágyrész hiányok helyreállítása speciális szempontok figyelembe vétele mellett 
vihető véghez, az egyéb testtájakon alkalmazott elvek nem minden esetben használhatóak. A 
hajas fejbőrön a vékony subcutan réteg miatt a minőségi, az arcon értelemszerűen az esztétikai 
szempontok dominálnak. Ez alapján mindkét területen háttérbe szorul a máshonnan vett bőr 
átültetése, ajánlatosabb a lokális lehetőségek mérlegelése. Általános ellátási stratégiák a fej területén 
módosulhatnak, például harapott sérülések esetén. Az előadásban az ellátási szempontokat és 
megoldásokat ismertetjük. 

A-0030 
POLyTRAUMATISALT GyERMEK ELLÁTÁSA OSZTÁLyUNKON (ESETISMERTETÉS) 
Gera László - Kertész Gábor - Pócs Levente - Vásárhelyi Ferenc 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kecskemét 

12 éves gyermek közúti baleset során személygépkocsi utasaként sérült. Praeschockos állapotban 
érkezik. Ambulanciánkra érkezéskor intubáció, sokktalanítás megkezdése (a kórházhoz közel 
történt a baleset, intubáció a helyszínen nem történt), vérvétel, vércsoport meghatározás, 
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katéterezés és tájékozódó hasi UH vizsgálat történt. A hasüregben a májszél alatt kevés 
szabad folyadékot és a máj jobb lebenyében kiterjedtebb contusios sérülésre utaló elváltozást 
észleltünk. A rutin- és sérülések területéről készült rtg-ek többek között a bal felkar proximalis 
vég, a jobb alkar distalis vég, valamint a lumbalis I. csigolya subluxatioval járó törését a lumbalis 
gerincszakasz balra convex traumas scoliosisat gibbus képződéssel mutatta. Ennek pontosítására 
CT vizsgálatot végeztünk, majd sokktalanítás folytatása mellett szoros observatio történt, 1 óra 
múlva kontroll hasi UH: jelentős szabad folyadék a hasüregben, tensio megingás, laparatomia 
mellett döntöttünk, melynek során a hasüregben kb. 1600 ml. vért találtunk, melyet Celsiverbe 
reservaltunk, majd az Intenzív vérzést okozó colon ascdens és a transversus mesenterium 
szakadását, valamint a jobb máj lebeny kb. 10 cm-es mély rupturajat elláttuk. A reservalt vért 
autotransfusioként visszaadtuk. Az állapota stabilizálódott. A bal felkar proximalisvég törését csak 
nyílt repositioval sikerült reponálni és két menetes tűződróttal stabilizálni. Ennek során észleltük a 
kálcium anyagcsere zavar következtében a teljesen felpuhult csontállományt. A jobb alkar törését 
reponáltuk és gipszben rögzítettük. A felfedezett kálcium anyagcsere zavar miatt a tervezett gerinc 
stabilizáló műtéttől eltekintettünk és képerősítő alatt fedett repositiot és gipsz corsettet helyeztünk 
fel. Az alsóvégtagban motoros kiesés nem volt. A comb és a lábszár területén lévő paraestasia 
is csaknem teljesen regrediált a 2. napon. Az absztrakt írásakor a post.op. 3. napján tartunk. A 
vizsgálat eredményeit és az elért eredményeket a Kongresszuson presentáljuk. 

A-0031 
PATHOLOGIAS TÖRÉST OKOZó VERTEBRALIS LOKALIZÁCIóJú EOSINOPHyL 
GRANULOMA (LCH) ÉS KOMPLEX KEZELÉSE 
Sült Tamás Péter* - Zsolczai Sándor** - Péter György*** - Karádi Zoltán**** 
*Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórháza, Sebészeti Osztály, Budapest
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Idegsebészeti Osztály, Budapest
***Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórháza, Onkológiai Osztály, Budapest
****Semmelweis Egyetem, II. Gyermekgyógyászati Klinika, Radiológiai Osztály, Budapest 

A szerzők esetismertetésükben általuk sikeresen kezelt, a L-I. csigolyatesten pathologiás törést 
okozó, multifocalis csont-lokalizációjú LCH (Langerhans Cell Histiocytosis) komplex ellátásáról 
számolnak be.
A 4 éves fiúgyermek 2010.03. hóban elesést követő egy hetes bizonytalan deréktáji fájdalom, 
rendellenes testtartás, antalgia miatt került sebészeti vizsgálatra. Az elvégzett primer röntgen, majd 
CT vizsgálat a L-I. csigolyatest elülső 2/3 részére terjedő pathologias törést igazolt. A morfológiai 
eltérés alapján eosinophyl granuloma (LCH) lehetősége merült fel. 
Az imminens haránt-laesio veszélye miatt a gerincet korzettel tehermentesítették. Az idegsebészeti 
konzílium tervezett időpontban gerincsebészeti stabilizáló műtétet indikált. 
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A gyermek teljes kivizsgálás (staging) céljából a Belgyógyászati-Onkologiai osztályra került. 
A kiterjesztett röntgen, valamint CT vizsgálat a korábban talált eltérés mellett a bal I. borda és 
a bal os pubis lyticus csontfolyamatát fedte fel, a kép alapján több csontgóccal járó eosinophyl 
granuloma fennállása vált valószínűvé. A 2010.03.18-án készült csont-szcintigráfia a már kimutatott 
elváltozásokon túl egyéb kóros osteoblast tevékenységre utaló fokozott izotópfelvételt nem igazolt. 
2010.04.16-án került sor a gerincsebészeti műtétre, melynél eltávolították a kóros csigolyatestet, a 
keletkezett hiányt a bal oldali XI. borda csontanyagának felhasználásával, Ti-cage beültetésével 
pótolták, a gerincoszlopot Ti-frame felhelyezésével stabilizálták. A szövettani vizsgálat igazolta az 
eosinophyl granulomát (LCH). Postoperatív neurologiai szövődmény nem alakult ki, a sebgyógyulást 
követően a beteget korzett viselése mellett mobilizálták, egyidejűleg az LCH protokoll „alacsony 
rizikó csoportú, több gócú csontfolyamat” ága szerint 2010.05. hóban kombinált Vinblastin-
Prednisolon kemoterápiát kezdtek („initial treatment course 1”). A hat hetes kezelést követően 
készült kontroll képalkotó vizsgálatoknál érdemi regressio nem mutatkozott („intermediate 
response”, mely alapján az állapot klasszifikációja „stable disease”), így a protokoll szerint a 
Vinblastin-Prendisolon kezelést megismételték („initial treatment course 2”). Ezután viszont már 
jó volt a terápiás válasz, így további 6 ciklusban Prednisolon monotherapiával folytatták a kezelést 
(„continuation treatment”). Az ezt követően 2011.03.18-án készült kontroll MR vizsgálattal a L-I. 
szegmentumban konszolidált postoperatív viszonyokat, a Ti-cage és a bordacsont csigolyaköz-
csökkenés nélküli beépülését, valamint a korábban talált lytikus elváltozások recidívamentes teljes 
morfológiai regressioját találták, így a kezelés ismétlésére a továbbiakban nem volt szükség. 
2011.05.11-én a Ti-frame eltávolítása megtörtént. A korzett viselését 2011.09. hóban fokozatosan 
megszüntették, a gerinc mozgásai a gyógytorna mellett visszatértek. Azóta a beteg klinikai állapota 
jó, tünet- és panaszmentes, komplett remissióját folyamatosan tartja.
Megállapítható, hogy banálisnak tűnő panaszok, bizonytalan trauma esetén is megfelelő 
diagnosztikus gondossággal kell eljárni. A képalkotó eljárások nagyszámú felhasználásának 
kritikája elleni érv a ritka elváltozások, szövődmények felfedhetősége azok segítségével. A fent 
ismertetett beteg sikeres gyógyulásának alapja a sokat hangoztatott team-munka volt, mely nem 
csak az osztályok, hanem az intézmények között is összehangoltan, gondolkodó együttműködéssel 
és konstruktivitással határozta meg a betegség kezelésének algoritmusát. 

A-0032 
REFERÁTUM: GONDOLATOK A POLyTRAUMATIZÁLT GyERMEKEK KóRHÁZI 
ELLÁTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRőL 
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

A rövid összefoglalás során csupán a most forrongó kérdésekről szeretnék beszélni.
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A magyar 1 évesnél idősebb gyerekek életét elsősorban a külső ok miatt bekövetkező halálos baleset 
fenyegeti. Nem csak az ISS 20 feletti, vagy a két üreges szerv sérüléssel járó polytraumatizáltakat 
kell az első ellátás során megfelelő diagnosztikai és ellátási protokoll szerint kezelni. A baleset 
mechanizmusa alapján súlyos sérülés lehetősége, tudatzavar, vagy a vitális paraméterek eltérése 
esetén a legjobb kimenetel a strukturált diagnosztika és ellátás során érhető el.
Az ITLS, ATLS ETC ellátási elvei mentén szükséges az intézményi súlyos sérült ellátási protokoll 
bevezetése. Jobb helyzetben vannak a nagy trauma centrumok, mert a felnőtt súlyos sérülteken 
gyakorlatot szerezhetnek, viszont számukra a gyermek eltérő fiziológiai patho-fiziológiai értékelése 
jelent kihívást.
A primery survey során a módosított ABC elveinek ismerete és betartása fontos.
ACC: A légút biztosítással egy időben elvégzett vérzéscsillapítás, és nyaki gerinc stabilizálás alapvető. 
B: Az oxigenizáció biztosítása részben az azonnali oxigén terápia megkezdése, és a szöveti 
oxigenizációra utaló pulsoximetria alkalmazása fontos. A korai ballon maszk lélegeztetés, illetve a 
magasabb szintű légút biztosítás, mellett nem szabad elfelednünk a feszülő PTX re utaló tünetek 
felismerését.
C: A szöveti perfúzió vizsgálata során a pulzusszám változása illetve a szöveti perfúzió vizsgálata 
(CRT, vizelet, tudat) fontosabb, mint a sokáig kompenzáló vérnyomás mérése.A keringési instabilitás 
esetén a vérzés forrás megtalálása az elsődleges, ezért a FAST Uh. a mellkas és medence AP rtg. 
még a shoktalanító asztalon elvégzendő.
D: A gyermekek életét a súlyos koponya agysérülés veszélyezteti. A GCS illetve ennek változása 
segít felismerni az agysérülés mértékét. Célunk a másodlagos károsodások elkerülése.
Súlyos keringési instabilitás esetén a korai folyadék terápia, transzfúzió, és a véralvadási elemek 
pótlása azonnali feladat. Súlyos sérülés esetén akár két intraosszeális út elsőként választandó. Ha 
nem sikerül a keringést stabilizálni akkor a műtéti vérzéscsillapítás damage kontroll elvei alapján 
azonnali feladat. Ha lehetőség van, törekedjünk szervmegtartásra.
A másodlagos vizsgálat csak stabilizált keringés esetén kezdhető meg, a fejtetőtől-lábujjig tartó akár 
többször ismételt vizsgálat fontos kiegészítése az egész test CT vizsgálata.
Az egésztest CT vizsgálata csökkenti az elnézett sérülések számát, de jelentős sugárterheléssel jár. 
Az ellátás során, ABCD elveket követjük, de ma már nem fogadjuk el az életet, vagy végtagot elvet, 
hanem törekszünk az életet azonnal nem veszélyeztető végtagsérülések minimalinazív ellátására is.

A-0033 
REFERÁTUM: SúLyOS LÁGyRÉSZ SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSI ELVEI 
Kassai Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

Ritka és nagy kihívást jelentős feladat a súlyos kiterjedt lágyrész sérülések kezelése.
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Elsősorban nagy energiájú, gyakran közlekedési baleset során tangencionális erőhatásra, 
csiszolás, gyalulás mechanizmussal nagy kiterjedésű, bőr és egyéb szövetvesztés jön létre.
A súlyos sérült ellátási protokoll során az életveszélyes társsérülések kizárása az első lépés.
Az elsődleges vizsgálat során azonnal gondolni kell a vérzéscsillapításra, akár torniquet 
alkalmazásával.
Szinte mindig felmerült a súlyos lágyrész károsodással járó nyílt AO III. végtagtörések esetén a 
végtagmegtartás kérdése.
A felnőtteknél használatos elvek score rendszerek nehezen alkalmazhatóak a gyerekekre.
Általában 5 (bőr, ér, ideg, izom, csont) alapszövetből, 3 sérülése esetén a korai amputáció javasolt. 
Gyermeknél az 5 alapszöveten kívül a növekedés egy nagyon fontos kérdés, és több olyan eset 
ismert ahol, teljes revascularizáció esetén is hasznos végtag nyerhető.
Szinte nincs típusos esetés nincsen típusos ellátás, de néhány elv hangsúlyozása fontos.
A korai gyors diagnosztika egyik hasznos eleme az angio CT vizsgálat, mely néhány perc alatt 3D 
képen mutatja a sérült erek, csont, szennyeződések viszonyait. Az UH, rtg. angio sokszor csak 
felesleges időpocsékolás.
A műtéti ellátás során, a keringés ideiglenes biztosítása az erek közötti temporer kapcsolat 
helyreállításával csökkenti a disztális darab ischémiáját.
A nagyon radikális debridement nagyon fontos, a szeptikus szövődmények elkerülése érdekében.
Az egész végtagot funkcionális helyzetben külső rögzítővel kell stabilizálni.
A szövethiányok kezelésére a vacuum sealing kezelés nagyon jól vált be.
Az estleges leszakadt bőrt kifeszítve félvastag bőr nyerhető és ezzel akár azonnali hálósított fedés 
kezdhető.
A szervezet egészét érintő általános válaszreakció, több szervrendszer zavarát okozhatja, ennek 
kezelése csak az intenzív-anaeszth. kollégák együttműködésével lehetséges.

A-0034 
A SúLyOS HASI ÉS MELLKASI GyERMEKSÉRÜLTEK PREAHOSPITALIS ELLÁTÁSI 
ELVEINEK VÁLTOZÁSA: KIHíVÁS A KóRHÁZI ELLÁTóK RÉSZÉRE 
Kassai Tamás* - Gesztes Éva** - Gorove László*** - Éva Zsuzsanna*** 
*Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest
**Országos Mentőszolgálat
***Magyar Gyermekmentő Alapítvány, Gyermek-mentőorvosi kocsi

ITLS, PTLS, EPLS, ETC, tanfolyamok ellátási elveinek ismertetésével szeretném bemutatni, hogy a 
prahospitális ellátási elvek megváltoztak. A baleseti mechanizmus alapján feltételezhetően súlyos 
belső sérülés lehetősége esetén, a helyszínen töltött idő minimalizálása és gyors kórházi ellátás 
jelentősen csökkenti a korai és késői halálozást is.
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A korábbi gyakorlat szerint a helyszínen részletes vizsgálat, vénabiztosítások, fájdalomcsillapítás, 
esetleg intubáció után kezdtük meg a szállítást. Sajnos ez a legnagyobb körültekintés esetében 
is közel egy órás helyszínen töltött idő a - jelentős nem csillapítható belső vérzéseket szenvedett- 
sérült állapotát jelentősen rontotta.
Ha a sérülés mechanizmusa jelentős sérülésre utal, - közlekedési baleset, gázolás, autóból kirepült 
sérült, magasból esés, penetráló trauma-, vagy a sérült panaszai alapján hasi mellkasi vagy 
medence sérülésre utal, akkor a load and go helyzetről döntünk.
A tudat ABC vizsgálat után nyaki gerinc rögzítés Oxigén adása után gyors trauma vizsgálat 
következik, és döntünk a gyors kórházba szállításról. Az egésztest rögzítés után, minden további 
időt vesztegető eljárást mellőzve szállítjuk a gyereket, az előzetesen értesített gyermektrauma 
centrumba.
A célunk az, hogy a súlyos sérülés esetében a helyszínen maximum 10 percet töltsünk, ez alatt az 
alábbiakat végezzük el.:
Acc: Légút biztosítás, a nyaki gerinc védelme, és a látható külső vérzések direkt kompresszióval 
történő csillapítása mellett történik.B: korai 100% Oxigén adásával illetve korai ballonos maszkos 
lélegeztetéssel, feszülő PTX detensionálásával javítjuk az Oxigenizációt. Ha szükséges 
supraglottikus eszközökkel biztosítunk légutat.
Az egész test rögzítése, lehűlés elleni védelme mellett, a legrövidebb időn belül a már tájékoztatott 
kórház shoktalanítójába szállítjuk a sérültet.
A szállítás alatt lehetőségünk nyílik intarvénás, vagy intarosszeális út biztosítása után volumen 
pótlásra 20ml/kg krisztaloid oldat bólusban történő beadására.
A szállítás módjában a leggyorsabb lehetőséget választjuk, sikeres lehet a légi mentés 
lehetőségeinek kihasználása.
Elsősorban külföldi közlemények, de néhány esetben már a saját munkánk során is tapasztaltuk, 
hogy a sérülés után még kompenzált shokban kórházba érkező súlyos sérülteken jobb eséllyel 
segíthetünk, az aranyórán belül.
A megváltozott prehospitális ellátási elvek, komoly kihívást jelentenek az ellátó trauma centrumok 
számára is, hiszen fel kell készülnünk, súlyos instabil állapotú sérültek fogadására, és gyors és 
hatékony ellátására.

A-0035 
SúLyOS HASI SZERVSÉRÜLÉST SZENVEDETT GyEREKEK LUMBALIS GERINC-
SÉRÜLÉSE 
Kassai Tamás - Zsolczai Sándor - Molitorisz Dániel
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

Az elmúlt években négy alkalommal tapasztaltunk speciális sérüléskombinációt. Ezen sérültek 
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kapcsán szeretnénk néhány tanulságra felhívni a figyelmet.
Hátsó ülésen utazó, biztonsági övvel rögzített gyerekek, nagy energiájú, frontális ütközés során 
sérültek. A vezető sérülésük a biztonsági öv haránt szár okozta kompressziós hasi sérülés. A 
parenchymás szervsérülések, bélsérülések ellátása során általában kevesebb figyelem fordítódik 
a többi sérülés lehetőségre. Egy esetben hetekkel később a 3. ellátó intézményben a mobilizáció 
során vették észre a háti gibbuszt.
A többi eset érdekessége, hogy három egymás mellett utazó gyermeknek hasonló sérülése még 
az egész test CT vizsgálatok ellenére is elnézésre került.
Az ágyéki gerinc mobilis szakaszának a lumbalis I- II csigolya dorzális szalagrendszerének 
szakadása, hyperflexió és disztrakció következtében jön létre. Csonttörést nem okoz, de 
discoligamentális sérülés következtében a funkcionális vizsgálatok során igazolható a szekmentális 
instabilitás.
Szerencsére neuróligiai tüneteket nem okozó sérülések miatt, a még növekvő csigolyák hátsó 
feltárását, pontos repozíciót, és titán frame és soft wire rögzítéssel stabil gerincet sikerült 
biztosítani.
Az esetek nagyon jól mutatják, hogy nagy energiájú sérülések esetén a vezető tünetek mellett a 
szisztematikus vizsgálatok során a súlyos sérüléseket kell észrevennünk.
A protokollok által megkövetelt, gerinc rtg felvételek értékelésén kívül, az ismételt vizsgálatokkal 
észlelhetjük a sérüléseket. Az idegsebész, hasi sebész, gyerek-traumatológus, radiológus 
együttműködése elengedhetetlen.

A-0036 
GyERMEKBARÁT KÖRNyEZET KIALAKíTÁSA EGy ‘FELNőTT’ KóRHÁZBAN 
- MEGHíVó 
Kassai Tamás - Garamszegi Beáta - Flanek Edina - Sajó Bori 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, BudapestMáltai Szeretetszolgálat Mesefalfestő program 

Egy kicsit szokatlan prezentációban szeretném azt az elmúlt négy évben végzett munkát bemutatni 
melynek során a Baleseti Központ gyermektrauma ambulancia és osztály átalakítása megtörtént. 
Kell-e sírni, rettegni, szenvedni a gyermeksérülteknek a traumatológiai ellátás során? Vagy korai 
altatással, ki kell kapcsolni a tudatukat a teljes sürgősségi ellátáskor? Vagy minden gyereket 
ambulánsan kell kezelni, hiszen a gyereknek a legjobb otthon?
Véleményünk szerint nem ezt az utat kell követnünk. Természetesen az a célunk, hogy ne féljenek, 
sírjanak a gyerekek, de szerencsére oly sok lehetőségünk van, hogy csak az extrém helyzetekben 
van szükség narkózisra, és bizonyítjuk, hogy rövid kórházi kezeléssel minőségi javulás érhető el 
a sérült gyermek testi és lelki állapotában. Egy felnőtt kórházban olyan gyermekbarát környezetet 
hoztunk létre, ahol a gyerekek olyan interaktív élményelemekkel találkoznak, melyek inkább 
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egy speciális pedagógiai intézményhez – óvodához, élményparkhoz – hasonlítanak. Minimális 
változtatásokkal megváltoztatjuk az ijesztő eszközöket, melyek így a játék részei lesz, amik 
mellékesen segítik a gyógyulást.
A szülők folyamatos jelenlétével, és a kezelésbe történő aktív bevonásával, a korábbi orvos-szülő 
közötti feszültség nagyrészt megszűnt.
Szeretnénk javaslatot tenni az ország többi kórházában hasonló gyermek-traumatológiai 
ambulanciák, és gyermek-traumatológiai részlegek kialakítására. Kérjük a segítségeteket, a 
módszerek elterjesztésére, a jelenlegi szemlélet megváltoztatására.
Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt a Balesti Központ Gyermektraumatológiájára, hogy 
személyesen is lássátok munkánkat.

A-0037 
AZ EGyIPTOMI BUSZBALESETBEN POLyTRAUMATIZÁLT GyEREKEK KIMENTÉSE 
ÉS ELLÁTÁSA 
Kassai Tamás - Molitorisz Dániel - Varga Marcell - Hetthéssy judit - Csapodi Marcell - Nardai 
Gábor - Szentrimai Annamária - Tamás Róbert 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest
MH Honvédkórház, Plasztikai Sebészeti Osztály, Budapest 

2011 novemberében az egyiptomi Hurghadában egy turistabusz felborulása során 11-en meghaltak 
30-an megsérültek. Békeidőben „háborús sérüléseket szenvedtek.
NEFMI miniszteri biztosként részt vettem a helyszíni tájékozódásban és a kimentésben. 
4 súlyosan sérült gyermek kezelését a Baleseti Központ gyermek-traumatológiai osztályán kezdtük meg.
A súlyos sérültek külföldi ellátásának korlátai az angolszász ellátási rendszer sürgősségi ellátás, 
és a komplex traumatológiai ellátás hiányából adódtak.
A súlyos nyílt sérülések szinte ellátatlanok maradtak, kiterjedt sebek remek táptalajt képeztek a multi 
rezisztens törzsek okozta fertőzések számára. Egy testvérpár egyik tagja 11 éves fiú ISS 55 súlyos 
nyílt koponya agysérülés, mellkas hasi sérülés mellett a bal felső végtag nyílt szövetvesztéssel járó 
szennyezett roncsolódását szenvedte el.
9 éves öccse sorozat bordatörést, HPTX, femurtörést szenvedett. A bal vállán, az arc, nyak jobb 
oldalán a jobb fül elvesztésével járó roncsolt szennyezett fertőzött sebbel kezeltük.
14 éves lány mindkét felső végtagja roncsolódott, a jobb karját vitális indikációval amputálták. A bal 
felső végtag megmentése jelentette az egyik legnagyobb kihívást.
Az ő kezelését január óta a -szülők kérésére- Ausztriában folytatták.
8 éves kislány combsebét a helyszínen bevarrták, de a kiterjedt decollement ellátás során elmaradt 
a debridement. A csípőtől a megnyílt térdízületig terjedő szövethiány, és fertőzött seb kezelése volt 
a feladatunk.
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Haza érkezésünk után megkezdett életmentő és végtagmentő kezelési elveket beavatkozásokat 
szeretném bemutatni. 
Az első tíz nap alatt 44 műtétet végezetünk. Párhuzamosan végzett kezeléseket, műtéteket csak 
a társszakmák széles körű segítségével és nagyszerű együtműködésükkel tudtuk elvégezni.
Nehezítette a munkánkat, a gyerekekre, a szülőkre és az ellátókra nehezedő fokozott pszichés 
terhelés. Minden családban volt halálos áldozat. A családok nagy részében korábbi problémák 
is felszínre kerültek. Azonnali pszichológusi, és családok közös elhelyezéséből adódó egymás 
segítése, és nem utolsó sorban a sikeres gyógyulások nagy segítséget jelentettek. 
Végeredményben sokkal jobb gyógyulási eredményeket értünk el, mint reméltük. Természetesen 
további rekonstrukciós műtétekre lesz még szükség.
Itthon már senki sem halt meg, minden gyerek végtagját meg tudtuk menteni, és karácsonyra 
elfogadható funkcionális eredménnyel tértek vissza családjaikhoz.
Elmondhatjuk, hogy a kollégáinkkal és a rendkívül készséges külső konzíliáriusok segítségével, 
háborút nyertünk békeidőben. 

A-0038 
AZ ELÉGTELEN COMBCSONTTÖRÉS RÖGZíTÉSEK 
Kassai Tamás - Varga Marcell - Molitorisz Dániel - Kalóz Erika - Hargitai Ernő - Kővári Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

Az elmúlt években sajnos sok olyan combcsonttörés műtéti ellátásával találkoztunk, melyek csak 
kódolásban minősülnek velőűrszegezésnek.
Szinte rosszabb eredményeket észleltünk, mintha konzervatív kezelést kezdtek volna.Szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy az elasztikus stabil intramedullaris szegezés, nem valamilyen fémnek a csontba 
vagy környékére történő bevezetését jelentik.
A közös tanulság levonása céljából: „más hibáiból tanul az okos” , az operálók megnevezése nélkül 
szeretnék bemutatni néhány esetet.
Kiemeljük, hogy az ESIN egyik határa a jelentős testtömeg, általában 50-60 kg felett már nem 
használható. A másik kontra indikáció a darabos, D2 típusú axiálisan instabil törések.
Alapvető elv, hogy pontos repozíciót kell elérni, ha ez nem érhető el másként csak feltárással, 
akkor a szakma szabályai szerinti a combon laterális retromusculáris behatolást kell választani, 
a transzmusculáris behatolás jelentősebb vérzéssel, a combizomzat proprioceptiv beidegzésének 
károsításával jár, végső esetben jelentős lágyrész károsodást okoz.Ha elasztikus intramedullaris 
szegezést választunk, akkor a megfelelő implantátum anyaggal, és mérettel (a velőüreg legszűkebb 
átmérőjének 40%), előhajlítással és legalább hárompontos megtámaszkodás elvét ismerve kell 
bevezetnünk. Az egymásba csavarodó, vékony drótok csak velőűrsínek, önállóan mozgásstabilitást 
nem biztosítanak.
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Ha axiálisan insatbil a rendszer, akkor lehetőség van az axiális stabilizálás fokozására, például end 
cup, kisbögre végzáró elemek, vagy kiegészítő FE rendszer használatára.
Ha a műtét után észleljük, hogy a rendszer instabil, akkor vagy reoperáció, vagy kiegészítő 
gipszrögzítés mellett dönthetünk. A combcsonttörés gipszrögzítésnél medence gipszet kell 
használni, a kb. törésig tartó plantáris sínek több kárt okoznak, mint hasznot.
Szeretném kiemelni, hogy a combcsonttörés egy súlyos sérülés, de akár még nyílt formájában sem 
okoz azonnali életveszélyt. A nyílt törést 6 órán belül a zárt törést átmeneti rögzítés után 24-72 
órán belül kell megoperálni.
Javaslom, hogy csak olyan helyen és olyan személy kezdjen műtéti ellátásba, akinek megfelelő 
eszközei, gyakorlata van. Kérjünk segítséget, rögzítés mellett a combcsonttörött gyerek szállítható. 
Minimum évi 12-15 (havi egy) gyermekkori combcsonttörés kezelése az a minimum esetszám, mely 
mellett elegendő gyakorlat szerezhető.

A-0039 
HA A TEN NEM ELÉG: NAGy GyEREKEK TÖRÉSEINEK RÖGZíTÉSI LEHETőSÉGEI 
Kassai Tamás - Varga Marcell - Molitorisz Dániel - Kalóz Erika - Hargitai Ernő - Kővári 
Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

Reteszelt velőűrszegezés, szögstabil lemezzel végzett fixaterure interne.
Az elégtelen combcsonttörés rögzítésről szóló előadás folytatásában olyan módszereket szeretnék 
bemutatni amivel az insufficiens femur töréseket végül stabilizáltuk.
A nagy adolescens gyerekek töréseinek rögzítésére gyakran elégtelen a TEN.
Az egyik lehetőség, hogy a TEN stabilitását end cuppal vagy FE rendszerrel fokozzuk.
Ha a velőüreg nagyon szűk, akkor szögstabil lemezzel, minimálinvazív áttolásos technikával, 
fixateure interne elvek használatával érhetünk el mozgás stabil rögzítést.
A lemezes szintézis egyik hibája, ha túl rigid, és a túlzott stabilitás nem kedvez a kallusz 
képződésnek. Egy új dinamikus szögstabil csavarrendszer használatával „dinamizálni” lehet a 
szögstabil rendszereket is, és kontrollált instabilitás mellett a mikro-mozgások megengedésével 
korai terhelhetőséget és konszolidációt enged.
Harmadik lehetőségként a felfúrás nélküli reteszelt velőűrszegezés lehetőségét szeretném 
ismertetni. 70-80kg, vagy még nagyobb gyereknél a laterális indulású a disztális epiphysist nem 
érintő reteszelt velőűrszegezés az optimális megoldás.
Szeretném esetekkel bemutatni, hogy nem egyetlen út van a törések gyógyítására. Ha a gyermekkori 
golden standard az ESIN nem megfelelő, akkor a gyermek tömegét a velőüreg nagyságát is 
figyelembe vevő megoldással kell rögzítenünk. Nem lehet elfogadni, az elégtelen rögzítést, hanem 
módszerváltással kell a mozgásstabilitást biztosítanunk.
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A-0040 
ARTHROSZKóPIA SZEREPE A SZEPTIKUS íZÜLETI ELVÁLTOZÁSOK KEZELÉSÉBEN 
jórász Zsolt 
MRE Bethesda Gyermekkórház Sebészeti Osztály, Budapest 

BEVEZETÉS: A hazai gyakorlat és a nemzetközi közlemények tükrében az akut spetikus ízületi 
folyamatok kezelésében egyre inkább szerepet kap az arthroscopos ellátás. A szerző egy eseten 
keresztül és irodalmiáttekintés alapján számol be ezen módszer lehetőségeiről, eredményéről. 
ESETLEíRÁS: A négy éves gyermek két napos lázas állapot, térdízületi duzzanat, járásképtelenség 
miatt jeletkezett ambulanciánkon. Szeptikus térdízületi gyulladás miatt atrhorscopos debridementet, 
nagy mennyiségű folyadékkal az ízület átöblítését végeztük. Szívó-öblítő draineket hagytunk az 
ízületben, melyeken keresztül intermittálóan öblítettük az ízületet. Az elengedhetetlen sebészeti 
ellátás és antibiotikus kezelés hatására panaszai megszűntek, laborleletei normalizálódtak. 
Radiológiai eltérést a betegség során nem láttunk. A rehabilitációs kezelés után a beteg 
panaszmentes, normál aktivitását éli.
KÖVETKEZTETÉSEK: A szeptikus ízületi gyulladások esetében végzett korai arthroscopos 
beavatkozás elkerülhetővé teheti a kiterjedt sebészeti feltárást, synovectomiát, melyet az irodalmi 
hivatkozások is alátámasztanak.

A-0041 
BICIKLIZNI Jó, DE VESZÉLyES 
Sükösd Zita - Virág Balázs - Bognár jános - Végh György - Molitorisz Dániel - Kassai 
Tamás 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Gyermektraumatológiai Osztály, Budapest 

BEVEZETÉS: A kerékpáros balesetek során bekövetkezett fejsérülés ugyan a mortalitás 
és morbiditás legjelentősebb oka, de a hasi sérülések sem ritkák. A gyermekek tompa hasi 
sérüléseinek 5–14%-áért felelősek a kerékpáros balesetek. Célunk az elmúlt években osztályunkon 
biciklikormány által okozott súlyos sérülésekkel kezelt betegek bemutatása, valamint ezen eseteket 
alapul véve a súlyos, biciklis sérülések esetén alkalmazott kivizsgálási stratégiánk ismertetése. 
ESETBEMUTATÁS: 2006 július és 2012. júliusa között 3 biciklikormány által súlyosan sértett 
beteget emelnénk ki.
1. eset: 9 éves fiúgyermek jobb alhasát 2 héttel felvétele előtt kormány sértette. Angio-CT vizsgálat a 
jobb oldali arteria iliaca externa valamint részlegesen a jobb arteria femoris communis elzáródását 
igazolta. VSM autológ bypass műtét történt.
2. eset: 10 éves fiú gyermek biciklivel bukott. Kivizsgálása során angio-CT vizsgálat a bal oldali 
arteria femoralis spazmusát, valamint a vena femoralis sérülés gyanúját vetette fel. Lokális 
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sympathectomiat valamint a vena femoralis érvarratát végeztük el. 
3. eset: 11 éves fiú. Biciklikormány a köldök felett a bőrön szabályos kokárdajel sérülést okozott, 
melynek hátterében traumás hasfali sérv és mesenterium sérülés igazolódott. Ezek műtéti ellátása 
megtörtént, melyet követően a vékonybeleken paralysis alakult ki. 
EREDMÉNyEK: A gyermekek elsődleges vizsgálata során a három esetben sem a fizikális, sem 
az UH vizsgálat nem mutatott eltérést. Mindhárom esetben angio, illetve kontrasztanyagos CT 
vizsgálat segített a diagnózis felállításában. Mindhárom gyermek meggyógyult.
KÖVETKEZTETÉS: Mind a három esetben az elsődleges vizsgálat során jelentéktelennek tűnő 
sérülés hátterében, gondos kivizsgálással súlyos sérülést észleltünk, így ezen esetekkel arra 
hívnánk fel a figyelmet, hogy biciklis balesetek esetén a gyakori koponya-fejsérülések mellett a 
hasi, illetve egyéb, a kormány által direkt erőbehatásként okozott sérülési típusokat is keresnünk 
kell. A hasonló biciklis sérülések nagy energiájú sérülésnek tekintendők, melyeket lehetőség 
szerint olyan centrumokban kell ellátni, ahol a széleskörű diagnosztikus lehetőségek adottak.

A-0042 
LÁGyRÉSZELLÁTÁSI PROTOKOLL NyíLT LÁBSZÁRTÖRÉSEK ELLÁTÁSA KAPCSÁN 
- OTRI 15 ÉV 658 ESET 
Kádas István - Sashegyi Mihály - Kocsis András - Kádas Dániel 
Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Budapest 

CÉLKITűZÉS: A nyílt lábszártörések ellátása nehéz feladat. Csonttörésekben az ember belső 
statikai váza sérül. Ha a lágyrész sérülés miatt nem kívánatos a belső osteosynthesis, egy külső 
statikai vázat helyezünk fel, a fixateur externe-t. A külső váz statikai szempontból másképp 
viselkedik, mint a belső, kevésbé stabil, de a törésre gyakorolt hatása térben és időben változtatható. 
A töréssel egyidejűleg, nyílt lábszártörésnél, fennáll egy súlyos lágyrész köpenysérülés is, aminek 
elhárítása egyedi protokollt igényel. 
MóDSZER: A nyílt lábszártörések ellátásának legnagyobb kihívása, hogy a különböző fokban 
sérült lágyrész köpeny hogyan hozható helyre. Hogyan lehet elkerülni a mély infekciót, a csontot 
is érintő gyulladást, osteitist. A lágyrész ellátási protokoll mottója az „agresszív sebészi kezelés”. 
Ez röviden azt jelenti, hogy gyakori radikális műtétekkel eltávolítjuk a keringésből kizárt, nekrotikus 
szöveteket. Az első ellátás során legfontosabb a primer debridement. Súlyos lágyrész sérülésnél 
az ismételt debridement (second look) akár 24 óra múlva is megtörténhet. A lágyrész defektus 
fedése gyakorlatunkban, annak nagyságától függően félvastag bőr, elforgatott helyi lebeny vagy 
az érnyeles lebenyek valamelyik formája. Az agresszív sebészi kezelés részeként olykor már a 
sérülést követő 12-24 órán belül érnyeles izom, vagy izom és bőrlebeny kerül a defektus helyére
1. Primer debridement
2. Idéglenes fedés, vagy nyitva kezelés
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3. 24 órán belül „second look” műtét
4. A lágyrész defektus fedése:
4.1. Secunder sutura
4.2. Fél vastag bőr plasztika
4.3. Helyi lebeny plasztika
4.4. Érnyeles bőr, bőr-izom lebeny plasztika
Az Országos Traumatológiai Intézetben (ma Péterfy Kh. Baleseti Központ) 3x5 (A-B-C csoport) év 
658 nyílt lábszártörött betegeinek után vizsgálatát végeztük el. 1988-tól kidolgoztuk a módszerváltás 
protokollját. Az eredményeket 5 év restrospectív és 2x5 év prospectív periódussal hasonlítottunk 
össze. A vizsgált időszakban (15 év) 352 monotherápia történt: Lemez: 74 , F:E:112, VSZ:104, 
UTN:62. Kombinált kezelésként 270 esetet láttunk el: F.E.+VSZ: 100, F.E.+UTN: 57, F.E.+Lemez: 30, 
míg F.E.+Brace: 83 Egyéb ellátásban 36 sérült részesült. 
EREDMÉNyEK: A kezelési taktikának köszönhetően a lágyrészek primer konszolidációja 
fokozatosan javult: A csoport 66 %, B csoport 75,7 %, C csoport 80,9 %. A szeptikus szövődmény 
aránya ennek megfelelően csökkent: A: 15,5 %, B: 9,4 %, C: 6,6 %. A modern stabilizáló eszközök 
hatására a csontos konszolidáció aránya növekedett az idők folyamán. Törésgyógyulási zavar A: 
31,6 %, B: 18 %, C: 8,7 % volt. Az amputációk száma jelentősen csökkent: A: 4,9 %, B: 2,3 %, C: 
0,7 %. 
KÖVETKEZTETÉS: Ezek a kiemelt adatok mutatják, hogy a protokollok kidolgozása, bevezetése 
és következetes betartása javítja a nyílt lábszár törések gyógyulási esélyeit. A 15 éves periódusban 
a protokollok módosultak, megjelentek a kombinált kezelések, mellyel a módszerek előnyeit 
erősítettük és a hátrányokat csökkentettük.

A-0043 
GyERMEKKORI PATOLóGIÁS LÁBSZÁRTÖRÉS ÉS ÁLíZÜLET – DIAGNOSZTIKUS ÉS 
TERÁPIÁS NEHÉZSÉGEK. OSTEOGENESIS IMPERFECTA VAGy VALAMI MÁS? 
Noviczki Miklós* - Kántor Irén** 
Jósa András Oktatókórház, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály*, Gyermekosztály** 
Nyíregyháza

BEVEZETÉS: Inadekvát traumákra bekövetkező, 2-4 éves korban észlelt lábszártörések kezelési 
nehézségeit ismertetjük két eset kapcsán.
ESETISMERTETÉS: Egy 2, illetve 4 éves kislány patológiás lábszártörésének kórlefolyását 
ismertetjük. Mindkét esetben felmerült az osteogenesis imperfecta, mint kórok, de a kórképet 
egyértelműen igazolni nem tudtuk. A tibia törését intramedulláris titán-velőűrszeggel rögzítettük, 
csontos konszolidációt módszerváltással sem sikerült egyik esetben sem elérnünk. A deformitásokat 
egyenlőre az intramedulláris sinezésekkel/szegezésekkel és a gyermekbarát ortézisekkel sikerült 
elkerülni.
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KÖVETKEZTETÉS: A szerzők a kisgyermekkori patológiás csonttörések diagnosztikus és kezelési 
nehézségeire hívják fel a figyelmet, különös tekintettel osteogenesis imperfecta előfordulása 
esetén.

A-0044 
HUMERUS DISTALIS VÉG RITKA SÉRÜLÉSE: TROCHLEA TÖRÉS 
Bársony Péter - Kiss Ákos 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
DE, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, 
Gyermeksebészeti Osztály, Miskolc

11 éves leány focizás közben bal csuklójára esett. A radius distalis metaphysis sérülését a területileg 
illetékes intézetben ellátták. Kontroll vizsgálatok történtek. A baleset után két héttel, 3 napja észlelt 
könyök fájdalom és funciobeszűkülés miatt jelentkeztek. Ekkor került felismerésre a humerus 
medialis condylus területének sérülése. CT vizsgálat igazolta a trochlea törését. Bemutatjuk a 
kezelésünket és beszámolunk a korai functionalis eredményről.
A ritka sérülések esetén a kezelés gondos megtervezése ellenére számtalan esetben módosítani 
kényszerülünk, ezért a kiválasztott stratégia alternatíváit is előre, minél szélesebb körben keresni 
kell.
Rare case of injury in the distal humerus: trochlea fracture11-year-old girl fell on her left wrist while 
playing football. The fracture of the distal metaphysis of the radius was treated at the local surgical 
ambulance. Follow up controll visits were routinely performed.
Two weeks after injury she returned with pain and loss of motion range in her left elbow experienced 
for 3 days. They recognised injury in the region of the medial condyle of the humerus. Computed 
tomography confirmed the fracture of the trochlea.The authors present their treatment and the 
early functional results.
In the treatment of rare cases in spite of highly careful planning modifications are often necessary 
during the operations. To be able to choose the best changes one has to look for the wide range of 
alternatíve pathways of the intended strategy well in advance.

A-0045 
TOMPA HASI SÉRÜLTEK KEZELÉSE KLINIKÁNKON 
juhász László - Füzesi Kristóf - Szabó Mihály - Bán Gyula - Németh Péter - Kovács Tamás - 
Vizi András - Milassin Tamás - Balogh Brigitta - Tornyos Szabolcs 
SZTE ÁOK, Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Centrum, Szeged 

CÉLKITűZÉS: tompa hasi sérülés miatt kezelt betegeink nyomon követése.
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MóDSZER: a szerzők a Szegedi Gyermekklinikára az elmúlt 14 évben tompa hasi sérülés miatt 
felvett gyermekek kórtörténetét dolgozták fel.
EREDMÉNyEK: 1998-2012 között klinikánkon tompa hasi sérülés miatt ápoltak közül 62 beteg 
dokumentációja volt teljes. A hasi szervek közül a máj, a lép és a vese sérülése volt a leggyakoribb, 
hasnyálmirigy és üreges szervek sérülése ritkábban fordult elő. Az esetek nagy többségében 
alkalmazott konzervatív kezelés biztonságos és eredményes volt, mindössze 10 beteg került 
műtétre (közülük öten más intézetben). Konzervatívan kezelt betegeink között nem fordult elő a 
hasi traumához köthető késői panasz.
KÖVETKEZTETÉSEK: A szervmegtartó kezelés rövid távon nyilvánvalóan előnyös, a hosszú távú 
kihatások viszont nem teljesen ismertek. Betegeink nyomon követését felnőttkorban is folytatni 
tervezzük.

A-0046 
A SúLyOS LÁGyRÉSZ KÁROSODÁSSAL JÁRó ALSó VÉGTAGI SÉRÜLÉSEK 
KEZELÉSÉRőL 
Mikóczi Márió* - Sárközy S.* - Kassai T.** - Hargitai E.** - Fényes L.** - Egri L.** - Novoth B.*
*Heim Pál Gyermekkórház, Sebészet-Traumatológia, Budapest
**Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Budapest 

BEVEZETÉS: Előadásunkban az alsó végtagi súlyos lágyrész sérülések kezelésében szerzett 
tapasztalatainkról számolunk be, amelyben hangsúlyozzuk, hogy a csontgyógyulás alapja a 
csonttörés adekvát kezelésén túl a jó minőségű lágyrésszel való fedés.
MóDSZEREK: A két nagy intézet eseteiből válogatva az elmúlt tíz év tapasztalatainak, kezelési 
stratégiáinak összegzése, összevetve a nemzetközi irodalommal.
EREDMÉNyEK: A súlyos végtagsérülések döntő hányada magasból esés (alsó végtagi sérülések 
50-60%-a, felső végtagi sérülések 30%-a), vagy közlekedési baleset következményeként jön létre. 
A klinikai kép összegzésének kezdőpontja a megfelelő ’trauma life support’ alkamazása, az életet 
veszélyeztető sérülések kezelése. Az alsó végtagi sérülések súlyossága az egyszerű abráziótól 
az érsérüléssel járó nyílt törésig változhat. A súlyosságot és így a kezelést befolyásoló tényező a 
sérülés mérete, annak a végtag anatómiai régiójához való viszonya, a seb természete (laceratio, 
avulsio, compressio stb.), a sérülés energiája, a sérült szövet mennyisége, a kontamináció mértéke, a 
beteg általános állapota és esetleges társuló betegsége. A végtag vizsgálatakor fontos szempontok 
tehát: fájdalom, deformitás, mozgás, keringés, beidegzés, szín (compartment szindróma jelei), 
sebek (kiterjedés, mélység, lokalizáció, bőr életképesség). A sérülés súlyosságának értékelésében 
segítséget nyújthatnak a különbözö score rendszerek (MESS, LSI, PSI, Gustilo, Tscherne, 
Hanover, AO). A sérülés jellege, kiterjedtsége nem mindig ítélhető meg az első vizsgálatok 
alkalmával, nemegyszer többszöri debridement, folyamatos damage control, kiegészítő vizsgálatok 
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szükségesek a végtag optimális kezeléséhez, megmentéséhez. A jó minőségű lágyrésszel való 
fedés megfelelő környezetet teremt a gyógyulásra. 
KÖVETKEZTETÉS: A súlyos lágyrész károsodással járó alsó végtagi sérülések ellátásában szem 
előtt tartandó a minél több életképes szövet megőrzése (szükséges – lehetséges megítélése), a 
devitalizált területek eltávolítása, a hiányok fedése, különös tekintettel a csonttörések felett. 

A-0047 
TÖMEGES BALESET GyERMEKSÉRÜLTJEINEK HELySZíNI ELLÁTÁSA (ESETISMER-
TETÉS) 
Nyeste Zsolt - Zentay Attila - Mártai István 
Országos Mentőszolgálat

A nagy sérültszámmal járó balesetek önmagukban is mindig különleges, kihívást jelentő feladatnak 
számítanak, hiszen számos nehezítő körülmény akadályozhatja a mentést, amelyek speciális 
szakmai, szervezési és irányítási problémákat okoznak.
2012.06.30-án hajnalban az M5 autópálya Röszke határátkelő előtti szakaszán kamion rohant a 
várakozó kocsisorba. A balesetben 11 sérültet láttunk el, köztük három gyermeket. Egy áldozat 
meghalt, többségük súlyosan megsérült.
A helyszíni triage során a gyermeksérültek állapotának változása, a roncsból történő kimentés 
és a szükséges szállítókapacitás hiánya miatt több alkalommal módosítani kellett a szervezésen, 
az ellátás és a szállítás sorrendjén. Az esetismertetés során a három súlyosan sérült gyermek 
helyszíni ellátásának és intézetbe szállításának körülményeit részletezzük.

A-0052 
ATLS (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT) IRÁNyELVEK ALKALMAZÁSA 
POLyTRAUMATIZÁLT GyERMEK ELLÁTÁSÁBAN. ESETBEMUTATÁS 
Gyura Erika* - Kiss Hajnalka* - Tánczos Tamás* - Kószó Balázs** - Török László** - Varga Endre** 
*SZTE ÁOK, AITI, Szeged
**SZTE ÁOK, Traumatológiai Klinika, Szeged 

BEVEZETÉS: Az ATLS oktatása 1978-ban Nebraskaból (USA) indult azzal a céllal, hogy súlyos 
traumás sérültek ellátására képezzenek ki olyan orvosokat, akik a napi rutin szintjén nem 
foglalkoznak ilyen betegekkel. Napjainkra a világ számos országában oktatják és hatékonyan 
alkalmazzák az ATLS módszereit, 2003 óta hazánkban is. Az ATLS a kórházon belüli ellátás 
első, arany órájának teendőit, alapelveit egységesíti. Elsődleges prioritásának tekinti, hogy 
a legegyszerűbb eszközökkel, a legrövidebb időn belül az életet potenciálisan veszélyeztető 
állapotokat, sérüléseket felismerjük és elhárítsuk, tekintet nélkül arra, hogy egy alapszintű kis 
kórházban vagy egy traumatológiai centrumban történik az ellátás. 
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ESETISMERTETÉS: Nagy energiájú ütközés során személygépkocsi utasaként sérült a 10 éves 
leány. OMSZ vákummatracban, nyaki gerincvédelemben, perifériás vénabiztosítással, arcmaszkon 
adagolt oxygénnel szállította SZTE Traumatológiai Klinika Ambulanciájára. Légzési- és keringési 
elégtelenség klinikai tüneteit észleltük. Az ATLS irányelveknek megfelelően a primary survey 
során a beteget ABCDE megközelítéssel vizsgáltuk. Az állapotfelméréssel egyidejűleg az 
észlelt , potenciálisan életet veszélyeztető sérüléseket elláttuk ( feszülő PTX detenzionálása tű – 
thoracocentesissel, mellkasi szívódrain behelyezése, in-line intubáció, lélegeztetés, vénabiztosítás 
– folyadék resuscitatio ). A beteg a shocktalanítás során transiens responder-nek bizonyult, 
vitális paramétereinek javulásával további diagnosztikus lépések váltak lehetővé. CT-t követően a 
sérültet a gyermeksebésznek referáltuk és definitív ellátás céljából SZTE Gyermekklinika Intenzív 
Osztályára adtuk át.
KÖVETKEZTETÉS: Súlyos traumás sérült ellátása során több szakma képviselői dolgoznak együtt. 
Fontos, hogy a hatékony működés érdekében egy nyelvet beszéljünk, és a sérült élete ne az őt 
ellátó orvos életkorától, szakmai rutinjától, a kórház felszereltségétől, az egészségügyi személyzet 
létszámától függjön. Az ATLS egy mindenki számára elsajátítható, koncepciózus munkafolyamatot 
biztosít, amellyel valódi, hatékony segítséget kapunk, a betegeink pedig több esélyt a túlélésre.
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KIÁLLíTÓK, TÁMOGATÓK:

DepuySynthes 
GySGy Reha Kft.

Medimetál Kft.
Mölnlycke Health Care

Ortoprofil Kft.
Sanatmetal Kft.
Speeding Kft.

Variomedic Kft.

HELyI, ALAPíTVÁNyI TÁMOGATÓK:
BP Forex Kft.

Kabay Patika, Szeged
Naturtex Kft.

Pick Szeged Zrt. 
PS Medizin Kft.

Szegedért Alapítvány
Szeplast Zrt.

Wunderlich Borászati Kft.

Köszönjük támogatásukat!

Felsorolásunk lapzártánkig beérkezett információkat tartalmazza.
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