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ÖSSZEFOGLALÁS
Az Országos Traumatológiai Intézet, majd Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet öt évtizedes 

fennállása alatt végzett klinikai, kutató, tudományos és oktató munkájával megkísérelte, hogy a 
mellkasi sérültek egyre biztonságosabban, országosan egységes elveken alapuló magas szintű el-
látásban részesüljenek. A traumatológus szakképzés tartalmának megváltozása, a határterületi sé-
rüléseket ellátó specialisták számának csökkenése, valamint a szervezeti, strukturális problémák, 
a súlyos mellkasi sérültek ellátásának biztonságát nagymértékben veszélyeztető tényezők. Ennek 
megoldása sürgetően szükséges feladat. Egy interdiszciplináris együttműködés újraszervezése, és 
ennek keretei között a traumatológusok posztgraduális képzése, a „mellkas-sebészeti jártasság” li-
cenc vizsgával való megszerzése nagyban hozzájárulna a mellkas-sérültek biztonságos ellátásához.  
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Gy. J. Szabó, A. Renner: Treatment of thoracic injuries at a trauma department in Hungary

During the course of its existence for five decades, efforts were made at the National Institute 
for Traumatology, later at National Institute for Traumatology and Emergency Medicine to 
provide patients with chest injuries a safer and high-level treatment based on uniform, national 
principles, preceded by several clinical, research and scientific activities. Changing the content 
of the specialists’ education of trauma surgeons, decreasing number of specialists treating 
borderline cases, furthermore organizational and structural problems are endangering the 
safety of treatment of patients with severe chest injuries. It is extremely urgent and necessary to 
resolve this problem. Reorganization of interdisciplinary cooperation and postgraduate education 
of trauma surgeons, a licence examination for „thoracic surgical skills” would considerably 
contribute to safe treatment of patients with chest injuries. 
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BEVEZETÉS
Egy ismeretlen XVI. századi szerző az ak-

kori általános orvosok, sebellátó „borbélyok” 
részére írt útmutatásában már szakszerűen is-
merteti a mellüregi és a határterületi nyílt át-
hatoló sérüléseknek, a szervsérüléseknek kli-
nikai tüneteit, prognózisát és kezelését (1). 

Az egyes orvosi szakterületek önállóso-
dását követően – a XIX–XX. századtól a II. Vi-
lágháborúig – már a sebészeti tankönyvek ré-
szét képezte a fedett, vagy nyílt sérülések 
klinikuma. Az ebből a korból általunk fellelt 
közlemények tanúsága szerint a mellkasi sé-
rülések magyarországi ellátása a kor európai 
színvonalán álló elveken és gyakorlaton alapult 
(3, 5, 6, 11, 26). 

A II. Világháború után 1952-ben Sebestyén 
Gyula volt az első sebész, aki a mellkasi sérü-
lések igen színes klinikumát egységes rend-
szerbe foglalva tárgyalta. Terápiás irányelve-
inek alapjai ma is érvényesek, modern ko-
runkban az élettani, kórtani stb. ismeretek mé-
lyültek, a diagnosztikai és terápiás eszköztá-
runk bővült, korszerűsödött (10). Tanítványai 
vitték tovább az általa megfogalmazott ellátási 
alapelveket és az országban egymás után ala-
kuló tüdősebészeti osztályokon ennek szelle-
mében látták el a mellkas-sérülteket. 

A múlt század második felében, – a há-
borús tapasztalatok következményeként – lé-
nyeges változás történt a sérültellátás szerve-
zeti struktúrájában. 1956-ban megalakult az 
Országos Traumatológiai Intézet, majd egyre 
több baleseti sebészeti osztály. Az elkövetkező 
évtizedekben az Intézet szakmai irányítása 
alatt működtek a megyei és városi traumato-
lógiai osztályok, kialakult az országos trauma-
tológiai hálózat. 

MEGBESZÉLÉS
Az Országos Traumatológiai Intézet meg-

alakulását követően az 1959 évtől vált a trau-
matológia önálló szakmává, és általános sebé-
szeti szakvizsgára lehetett ráépített traumato-
lógiai szakvizsgát tenni. A traumatológusok el-
méleti és gyakorlati képzése évtizedeken át 
egységes elveken, a mindenkori legkorszerűbb 
hazai és európai – döntően osztrák, német – 
ellátási elvek adaptálásán alapult.

A német nyelvterületen kívüli sérültellátás 

struktúrája és gyakorlata oly mértékben el-
tért a hazai szervezési, szakmai gyakorlattól, 
hogy a szakirodalom naprakész ismeretén túl 
az ottani gyakorlat meghonosítása zavart oko-
zott volna a már jól működő ellátás rendsze-
rében. A sérültellátás elméleti és gyakorlati is-
mereteinek átadására hosszabb-rövidebb kö-
telező és önkéntes kurzusokat szerveztek, köz-
leményeket, módszertani leveleket és köny-
veket adtak ki (23, 24). Az egyes területeken 
elért eredmények ismertetésére, valamint a 
legújabb módszerek megismerése végett az 
Intézet rendszeresen szervezett hazai és nem-
zetközi kongresszusokat és jelen volt más, ha-
sonló kongresszusokon is. Ez a struktúra tette 
lehetővé, hogy Magyarországon a sérültek el-
látása – az adott intézmény szakmai színvona-
lának megfelelően – egységesen magas szín-
vonalon történjen.

Az Intézetben 1961-ben alakult meg az 
önálló mellkas-traumatológiai osztály. Szé-
kely Ottó vezetésével sebészek, anesztezio-
lógusok, patológusok, biokémikusok, élet- és 
kórélettani szakemberek, majd határterü-
leti szakorvosok, szakasszisztensek (gégész, 
bronchológus, röntgenes, laboros, gyógytor-
nász) szakember-csapata 5 év alatt igen részle-
tesen kidolgozta a mellkas-sérülések diagnosz-
tikáját és kezelésük azóta is érvényes elvi alap-
jait. 

Ezeknek az elvárásoknak, elveknek a szel-
lemében alakították ki az osztály infrastruktú-
ráját, amelynek része volt a röntgen átvilágító 
helyiség, a vérgáz-labor, a spirometria, az EKG 
vizsgáló és az intenzív terápia is, később pedig 
a hyperbaricus oxigénkamra. 

A klinikai	 kutatómunkára alapozva kidol-
gozták a mellkas-sérült–ellátás komplex rend-
szerét. 

• Máig érvényes alapelv, hogy a diagnosztika 
alapja a fizikális vizsgálat. A sérülés mechaniz-
musának pontos ismerete, a mellkas hallgatá-
sa, kopogtatása, az anamnesztikus adatok ad-
ják meg azt az alapinformációt, amelyek alap-
ján értékelhetjük a képi, a labor és eszközös 
vizsgálatok eredményeit. Mai, képalkotó cent-
rikus szemléletben nevelkedettek közül sokan 
– tévesen – úgy vélik, a mellkasi CT vizsgálattal 
minden információt megkapnak. 
• A folyamatosan változó élettani, kórélettani 
funkciók értékelésére alapozva megfogalmaz-
ták a dinamikus diagnosztika elvét, ami azt je-
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lenti, hogy mind a fizikális vizsgálatokat, mind 
az azon alapuló eszközös vizsgálatokat rend-
szeresen, a mindenkori klinikai állapot függvé-
nyében ismételve kell értékelni a kórfolyamat 
tendenciáját. 
• A fentiekből következően az alkalmazott te-
rápia: lépcsőzetes. A fájdalomcsillapítástól az 
intenzív terápiáig, vagy műtétig terjedően csak 
az a beavatkozás indikált, amely az adott idő-
pont diagnosztikus értékei alapján indokolt. A 
„nil nocere” és a „nem lövünk ágyúval veréb-
re” elvei érvényesülnek. 
• Ennek a klinikai kutatómunkának eredmé-
nyeként 1958-ban – elsőként Magyarországon 
– bevezették az instabil mellkas-sérültek ke-
zelésében a Boda–Kerekes lélegeztető gépet, 
amelyet később felváltottak a nyomásvezérelt 
Bird és volumenvezérelt Engström gépek. 
• Kidolgozták a komplex resuscitatiós terápiát. 
Az intenzív osztály rendelkezett mindazokkal a 
műtői műszerekkel, tálcákkal és eszközökkel, 
amelyekkel a betegágyban is elvégezhető volt 
a nyitott szív-massage, vagy a tracheostomia.
A súlyos mellkas-sérültek intenzív osztá-

lyos kezelésében a mellkas-sebész koordinálta 
és irányította az ellátást.

A tudományos	 munka részeként kísér-
letes kutatómunkát végző munkacsoportok a 
hypoxiás állapotok klinikai, élettani, kórtani 
hatásait, a sejtek ultrastrukturális, biokémiai 
változásait vizsgálták klinikai és kísérletes kö-
rülmények között. Több kutatási téma tárgya 
volt a polytraumatizált sérültek, mellkas-sé-
rültek ellátása, dokumentálása. Az elért, meg-
ismert tudományos eredményeket hazai és 
nemzetközi kongresszusokon, számos közle-
ményben, szakkönyvekben publikálták (25). 

Az oktatói tevékenység része volt a szak-
orvos-képzésben való részvétel (a szakorvos 
jelöltek forgó rendszerben vettek részt az osz-
tály munkájában), illetve rendszeresen ren-
deztek továbbképző kurzusokat traumatológus 
szakorvosok részére. 

Az Országos Traumatológiai Intézet 1978. 
évi kényszerű leállása miatt ez a sokoldalú 
munka átmenetileg szünetelt. 

1985-ben az újjáépült Intézetben létesített 
Mellkas- és Arcsérülések Osztályán folytató-
dott az előző évtizedek klinikai tapasztalatai 
alapján, szűkösebb személyi, de jobb technikai 
háttérrel a mellkas-sérültek ellátása. (Amerikai 

acél tüdővarrógépek, komputeres spirográf, 
flexibilis bronchoscop, modern röntgen átvi-
lágító stb.). Amíg az Intézet rekonstrukciója 
előtti időben 7–8 fő mellkas-sebész képzett-
ségű sebész végezte a mellkas-sérültek ellá-
tását, a rekonstruált Intézetben két, illetve 
három főállású mellkas-sebész szakorvosra, 
valamint 2–3 traumatológus szakorvosra há-
rult ez a feladat. 

A klinikai	 kutatómunka során a fedett 
mellkas-sérülések sebészi ellátásában két terü-
leten történt továbblépés. 

• Az instabil mellkas műtéti stabilizálásához 
OTKA kutatás keretében kerültek kifejlesztés-
re az első hazai gyártású és forgalmazású mell-
kasfal-stabilizáló fémsínek és a kapcsos borda-
lemezek. Alkalmazásuk indikációját és tech-
nikáját az első 61 mellkasfal-stabilizáló műtét 
eredményeit elemző közleményben és előadá-
sokon ismertették (15). 
• A 90-es években hazánkban elsőként, ideg-
sebészekkel közösen adaptálták és vezették 
be a thoracalis és a thoraco-lumbalis gerinc-
sérülések ventralis, transthoracalis és thoraco-
laparo-phrenotomián át való feltárását, ellátá-
sának műtéti technikáját (8) (1. a–b ábra). 
• A fedett mellkas-sérülések esetén a 
thoracotomia azonnali, korai, vagy halasztott 
műtéti indikációinak tankönyvi megfogalmazá-
sa az európai, - német, osztrák, - elvek és gya-
korlat hazai adaptálásán alapul (4, 17–19) (2. 
ábra). 
• A nyílt sérülések diagnosztikája és terápiája 
a testtájék határain, még a legkorszerűbb diag-
nosztikai eszközök birtokában is gyakran prob-
lematikus. A nagyszámú sérült ellátásának ta-
pasztalatai alapján alakították ki a műtéti indi-
káció döntését segítő testfelszíni zóna-felosz-
tást és a szív-sérülések ellátásának protokoll-
ját. Ennek alapján a szív- és mediastinum-tájék, 
valamint a cervico-thoracalis és a thoraco-
abdominalis határzónák áthatoló, nyílt sérü-
lése esetén azonnali műtét végzését indikál-
ják. Az 1. ábrán látható, hogy a szívtájéki átha-
toló sérülések esetén milyen magas arányban 
sérültek a szomszédos régió szervei, melyet az 
intraoperatív diagnosztika tisztázott (3. ábra). 
• Országos interdiszciplináris konferenciákat 
szerveztek a mellkas-sérült ellátás vitás kérdé-
seinek tisztázására, ahol kidolgozták és megfo-
galmazták az egységes ellátási elveket (7, 14). 
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Tudományos kutatómunka 
IKTA program keretében kutatócsoport 

dolgozta ki a polytraumatizált mellkas-sérültek 
ellátási protokollját, multimédiás dokumentá-
lási rendszerének alapjait (TRAMIR rendszer) 
(2, 21). 

Oktatás, továbbképzés
• A traumatológus szakorvosok posztgraduális 
képzés keretei között, évente 1–3 hetes kurzu-
sokon került sor a mellkasi sérülések minden-
kori korszerű, modern ellátási elveinek és gya-
korlatának megismertetésére. 
• A hazai mellkas-sebészeti osztályokkal kiépí-
tett szoros szakmai kapcsolat eredményeként 
közös hazai és külföldi kongresszusokon került 
sor egymás legújabb szakmai eredményeinek 
megvitatására. 

• Az Intézet már a hatvanas évektől egyre szo-
rosabb szakmai kapcsolatot tartott az osztrák, 
német baleseti sebészeti osztályokkal. A fedett 
és nyílt mellkasi sérülések ellátási elveiről, ta-
pasztalatiról szóló előadások szövegét közle-
ményben is megjelentették (12, 13, 27). 
A mellkas-sérült ellátás több évtized alatt 

folyamatosan aktualizált ellátási elveinek és 
gyakorlatának legutolsó összefoglalását tar-
talmazzák a 2010-ben megjelent Gaál Csaba 
szerkesztette Sebészetben, a 2011-ben megje-
lent Renner szerkesztette Traumatológiában és 
a Vadász Pál szerkesztette Általános mellkas-
sebészet tankönyvekben megjelent fejezetek 
(17–19). 

Ezzel zárul le az a korszak, amikor egy in-
tézetbe integrálva, szoros klinikai együttmű-
ködés eredményeként, sikerült	 a	 traumato-
lógiai	 és	 mellkas-sebészeti	 elveken	 alapuló	

1.	a		ábra   Mellkasfal műtéti stabilizálása 1.	b		ábra   Gerinc-stabilizálás ventralis feltárásból és 
bordastabilizálás 

2.	ábra   Fedett bronchus ruptura 
műtéti és röntgenképei 

3.	ábra   Szívtáji áthatoló sérülések 
okozta szervsérülések  
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egységes ellátási elveket és gyakorlatot kidol-
gozni és az előbb említett tankönyveken ke-
resztül átvinni mind a medikusok, mind a trau-
matológusok szakképzésébe, oktatásába. 

Az Országos Traumatológiai Intézet mellett 
az egyetemi klinikákon is végeztek a sérültel-
látás egyes területeire irányuló, magas szintű 
klinikai kutatómunkát. Kiemelkedik a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Traumato-
lógiai Klinikája, ahol országos adatgyűjtésre 
alapozva széles spektrumú klinikai kutató-
munkát végezve vizsgálták a polytraumatizált 
sérültek – ezen belül a mellkas-sérültek – kor-
szerű, biztonságosabb ellátásának módjait (9). 

Betegellátás 
2006-ban megszűnt az Országos Bal-

eseti és Sürgőségi Intézet és az országos adat-
gyűjtés. Ezt megelőzően 2003–2005-ig a sé-
rültellátás struktúrája lényegében nem válto-
zott, ezért Szerzők véleménye szerint az 1996 
év adatainak aránya jól tükrözi a mellkas-sé-
rültek traumatológiai osztályokon való ellátá-
sának elveit és gyakorlatát. 

Az 1996 évben végzett országos részletes 
adatgyűjtés elemzése kimutatta, hogy a sé-
rültek többségét, 4/5-ét traumatológiai, 1/5-ét 
mellkas-sebészeti osztályokon látták el. Ez az 
arány – a már részletes adatokat nem tartal-
mazó – 2003. évi összesített adatok szerint vál-
tozott, a traumatológián ellátott mellkas-sé-
rültek száma emelkedett (I. táblázat). 

A mellkas-sérülések túlnyomó többsége 
monotrauma volt, a fedett sérülések körül-
belül 20–30%-ában alakult ki pleuralis, vagy 
pulmonalis szövődmény, amelynek több-
sége a szakszerű mellkasi szívó drenázs keze-
lésre szövődménymentesen gyógyult. A fe-
dett sérülések körülbelül 5–8%-ában ke-
rült sor azonnali, korai vagy halasztott, késői 
indikáció alapján thoracotomiára, illetve 
thoracotomiára és laparotomiára, nem szá-
mítva a gerincsérülések miatt végzett feltárá-
sokat (II–III. táblázatok). 

A nyílt mellkasi sérültek ellátásában mu-
tatkozott meg a szakmai tapasztalatok jelen-
tősége. A traumatológiai osztályokon maga-
sabb arányban végeztek első beavatkozásként 

drenázst, és csak később műtétet, a mellkas-
sebészeti osztályra került körülbelül 10% nyílt 
sérültnek csak körülbelül harmadát drenálták. 
A műtéti ellátásra került sérültek aránya 
azonban már közel azonos volt. Ez az eltérés 
vélhetően a mellkas-sebészeknek a mellkasi 
státusz megítélésében, a beavatkozás indikáci-
ójának felállításában való nagyobb szakmai ta-
pasztalat eredménye (IV. táblázat). 

A traumatológiai osztályokon ellátott mell-
kasi sérültek körülbelül harmadában lépett 
fel szövődmény. A szövődményes esetek kö-
rülbelül ötödének ellátásába kellett bevonni 
más szakterületek specialistáit. Ez az együtt-
működés személyes szakmaközi kapcsolatokon 
alapult, mivel nem volt meg a szervezeti struk-
túrája a határterületi sérülések progresszivi-
tási szint szerinti ellátásának. A mellkas-sebé-
szekkel konszenzusban kialakított egységes el-
látási elveknek a traumatológus képzésben 
való érvényesülésére utal, hogy az összes szö-
vődményes eset mintegy 80%-át a traumato-
lógiai osztályokon kezelték (V. táblázat). 

A 2005–2006 évek után kezdődött struk-
turális és személyi változások következménye-
ként jelentősen változtak a mellkasi sérültek 
ellátási körülményei. A helyzet stabilizálódása 
után csak egy újabb, részletes, országos adat-
gyűjtés adhat majd választ a mellkas-sérült el-
látás jelenlegi magyarországi elveiről és gya-
korlatáról.

Az Országos	 Traumatológiai	 Intézetben 
1985-től 2005-ig évi	450–550	–	összességében	
mintegy	9–10000	–	mellkasi	sérült került ellá-
tásra, továbbá az országos feladatnak megfe-
lelően felvállalták a régió súlyos, vagy szövőd-
ményes mellkas sérültjének helyszíni ellátását, 
vagy átvételét. 

Az Országos Traumatológiai Intézetben el-
látott mellkasi sérülések számát, típusát, el-
látásának módját két adatbázis rögzítette: a 
több évtizeden át évente kiadott országos tra-
umatológiai adatbázis, valamint a Korányi Bul-
letin, amely 1985-től 2005-ig az Országos Tra-
umatológiai Intézet Mellkassebészeti Osztálya 
által átadott sérült-ellátási adatokat is tartal-
mazza. 
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1996 2003

43	traumatológiai	osztály	+	OBSI 4470 ↑

15	mellkas-sebészeti	osztályon 1021 ↓

Intenzívterápiás	osztályon ismeretlen

I.	táblázat   Mellkas-sérültek száma 

43	traumatológiai	osztály	+	OBSI 1996

Összes	mellkas-sérült 4470

Ebből	monotrauma 3091 69%

										Multitrauma 1027 23%

										Polytrauma 352 7,8%

II.	táblázat   Mellkas-sérültek sérüléseinek jellege

43	traumatológiai	osztály	+	OBSI 1996

Összes	mellkas-sérült 4470

Ebből	fedett	sérülés 4169 93%

									Ebből	drenált 763 18%

																			operált 82 2%

																			gépi	lélegeztetett 222 5,3%

III.	táblázat   Fedett mellkasi sérülések 

1996 43	traumatológiai	 
osztály	+	OBSI

15	mellkas-sebészeti	
osztályon

Összesen 4470 1021

Ebből nyílt sérülés 301 (7%) 104 (10%)

         Ebből drenált 127 (42%) 336 (33%)

                   operált 183 (61%) 581 (57%)

IV.	táblázat   Nyílt mellkasi sérülések 

43	traumatológiai	osztály	+	OBSI 1996

Összes mellkas-sérült 4470

Ebből szövődmény 1428 32%

     Ebből áthelyezve 272 19%

             Mellkas-sebészetre 73

             Intenzív osztályra 106

             Más kórházba 93

      Traumatológiai osztályon kezelt 1156 81%

      Ebből mellkas-sebészeti konzílium 64
V.	táblázat   Szövődményes esetek ellátása 
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Hogyan tovább?
1984-ben ismerték el a baleseti sebészetet 

alapszakvizsgaként. A szűkebb keretek között 
az általános sebészeti képzés minősége csök-
kent, intézménytől függően változott. Már 
2001-ben látható volt, hogy ez a testüregi sé-
rülések gyakorlati ellátásának súlyos problé-
máit indukálja. A későbbi években a trauma-
tológiának az európai modell felé való elmoz-
dulása, majd az ortopédiával való egyre szo-
rosabb kapcsolódás következményeként a 
mellkasi sérülések ellátása területén egyre 
súlyosabb problémák merültek fel. Mind-
ezeket a tendenciákat érzékelve a Traumato-
lógus Szakmai Kollégium és a Mellkassebészeti 
Szakmai Kollégiumi Csoport több éves egyez-
tetés után kidolgozta a mellkas-sérültek	 biz-
tonságos	 ellátásának	 konszenzusos	 javas-
latát, amelyet felterjesztettek az akkori mi-
nisztériumba. Ezt a programot kongresszusi 
előadáson és lapunkban is részletesen ismer-
tettük (16, 20). Ennek egyik mellékletében ke-
rült megfogalmazásra a mellkasi sérüléseket 
ellátó traumatológus és mellkas-sebész szak-
orvosok ellátási kompetenciája, a másikban 
pedig a traumatológus és mellkas-sebész szak-
orvosok posztgraduális képzésére tett javaslat. 
Ez a program dominánsan a beteg érdekét, de 
az ellátó orvos jogi védelmét is szolgálhatja. 

A fenti vázlatos program megvalósítása 
a megváltozott szervezeti és személyi, tárgyi 

feltételek között/és ellenére is, sürgetően 
szükséges. A traumatológusok licenc vizsgával 
lezárt posztgraduális képzésének szervezeti, 
személyi, tárgyi, munkajogi stb. feltételeinek 
mielőbbi kidolgozása, gyakorlati megvalósítása 
egy többlépcsős, sokszereplős feladat, ahol a 
vezető az állami egészségirányítás. 

Az ortopéd-traumatológia „házasság” 
egyéb következményeinek megoldására 
Szendrői Professzor is – mint az European 
Federation of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology, EFORT el-
nöke – lapunk VITA rovatában „licenc dip-
lomák” bevezettetését javasolja (22). 

Ennek az országos hatású, széles spekt-
rumú programnak kidolgozása, megvalósítása 
ott és akkor lehet eredményes, ahol és amikor, 
egyetemi bázison, egy, a progresszivitás leg-
felső szintjén működő, a sérültellátásban nagy 
tapasztalatokkal rendelkező traumatológiai	és	
mellkassebészeti	osztály együttműködést tud 
kialakítani. 

Egy ilyen széles klinikai bázison alapuló 
szakmai együttműködés eredményeként van 
esély kialakítani a XX. századi alapokon épít-
kezve, a graduális és posztgraduális képzés 
tananyagában megjeleníthető, XXI. századi is-
mereteken alapuló egységes ellátási elveket és 
gyakorlatot. Rájuk vár a mellkasi sérülések or-
szágos adatbázisának újraszervezési feladata 
is, mivel a HBCs-n alapuló statisztikai ada-
toknak nincs szakmai tartalma. 
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HOZZÁSZÓLÁS

Minden traumatológusnak örömet jelent, ha hazai szerzők tollából színvonalas szak-
könyv jelenik meg. Ilyen volt számomra Kádas István: „Nyílt lábszártörések” című kiadványa is 
(KADIX Press, Traumatológia Témakörök sorozat). 

A szakkönyveknek a legújabb és elfogadott ismereteket kell tartalmazni és ez a fenti kiadvány 
„Thrombosis profilaxis” fejezetében (17–20. o.) nem teljesen valósul meg, ezért kiegészítésül en-
gedjék meg, hogy az alábbi észrevételeket tegyem: 

A „Haemostasis, a fokozott alvadékonyság okai” részek tartalma korrekt, a heparin alkalmazá-
sáról szóló fejezet azonban azt sugallhatja az olvasónak, hogy még ma is, MVT profilaxis céljából, 
illetve PE kezelésekor Heparint adjunk.

A fejezet utolsó két sora utal ugyan az LMWH-k lehetőségére, azonban azt gondolom, hogy 
az érvényes szakmai irányelveknek megfelelően hangsúlyozni kell, hogy a traumatológiában, nyílt 
lábszártörések esetében is thrombosis profilaxis céljából elsődlegesen LMWH választandó, illetve 
MVT és PE esetében is az LMWH-k alkalmazhatók terápiás dózisban. (Lásd: Az Egészségügyi Mi-
nisztérium szakmai irányelve a thromboemboliák kockázatának csökkentéséről és kezeléséről, 1. 
módosított változat, 7. és 7.3. fejezeteit). 

A jelenleg érvényes irányelveket összefoglalva az alábbiakat tartom fontosnak:
Traumatológiában, így nyílt lábszártörések esetében is, általában nagy a VTE veszélye, magas 

kockázattal kell számolnunk. Thrombosis profilaxis eredményesen úgy végezhető, ha a több szerző 
által javasolt hármas stratégiát alkalmazzuk: 

1. Primer, definitív műtéteket végzünk, korszerű eszközökkel, amik terhelés, vagy legalább 
mozgásstabil szintéziseket jelentenek. 
2. Korszerű utókezelést alkalmazunk, ami korai mobilizálást, az alsó végtagok mozgatását 
(aktív, passzív) jelenti, kiegészítve kompressziós gradiens harisnyák alkalmazásával (nem ru-
galmas pólya!), ahol lehetőség van intermittáló pneumatikus kompresszió végzésével. 
3. Az előző kettőt kiegészítve gyógyszeres profilaxissal, ami LMWH adását jelenti prolongáltan. 
Így lesz teljes a profilaxisunk! 
Az LMWH-k a hagyományos heparinnal megegyezően hatékonyak thromboprofilaxis és te-

rápiás kezelés esetén is, azonban kevesebb a vérzéses szövődmény, nagyságrendekkel kisebb a 
heparin indukálta thrombocytopenia (HIT) veszélye, a heparinnal szemben különös laborkont-
rollok nem szükségesek (kivéve thrombocytaszám). Így megrövidül a kórházi kezelés ideje, prolon-
gált alkalmazás esetén az öninjekciózási kivitelezhetősége miatt biztonságos védelmet is jelent. 

Fontos tudni: 
100%-os védettség nincs! (felvilágosítás: beteg, hozzátartozó)
Az LMWH-k nem helyettesíthetők egymással! 
A thrombocyta szám ellenőrizendő! (HIT) 
Egyéni kockázatfelmérés: kérdőív, anamnézis! 
A dokumentáció elengedhetetlen, különösen, ha eltérünk a szakmai irányelvektől! 

További sikereket kívánva minden szerzőnek, tisztelettel: 

Dr. Korcsmár József


