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BESZÁMOLÓ

Mottó:
„Tell me and I will forget
Show me and I will remember
Involve me and I will understand“

        Confucius

Bevezetés
Ez év májusában meghívást kaptam az 

Egyesült Államokbeli Iowa Citybe. A meghívás 
célja az volt, hogy a számomra alkalmas idő-
pontban és időtartamban látogató orvosként 
(visitor physisian) az ottani dongaláb kezelés 
folyamatát tanulmányozzam, a konkrét kezelé-
si nehézségek ellátási taktikáját megértsem és 
elsajátítsam. A kórházi munkán túl a tartózko-
dásom ideje alatt gyakorlati képzésen (training 
course) és az azt követő nemzetközi szimpóziu-
mon is lehetőségem volt részt venni. 

A Ponseti technika gyakorlati alkalmazását, 
a dongalábkezelés aktuális gyakorlatát ismerte-
tő, egyben problémáit feszegető néhány hazai 
cikk után, a 2005 novemberében Dubrovnikban 
megrendezett POSNA kurzuson való részvé-
telünk után vetettük fel dr. Terebessy Tamás 
barátommal. Ezt követően két centrumban, 
a Heim Pál Gyermekkórház Ortopéd Osztá-
lyán és a Semmelweis Egyetem Ortopéd Klini-
ka Gyermekortopéd Osztályán egyszerre kezd-
tük meg alkalmazását. A technika elterjedése 
a mostoha hazai körülmények, az adekvát se-
gédeszköz hiánya, és a jórészt ismerethiány-
ból fakadó szakmai ellenállás miatt igen las-
san haladt. Kétségtelenül a technika folytán al-
kalmazott teljes, haránt Achillotomia – főként 
helyi érzéstelenítésben – jelentős szemlélet-
beli újdonságnak számított. 2008-ban az első 
két előadás a technikáról a MOT éves kong-
resszusán még parázs vitát szított, 2011-ben 
azonban a MOT kongresszuson már 136 eset 

kezelési eredményéről számolhattunk be és a 
relapsusok alakulását ismertettük. 2012 júni-
usában a MOT Gyermekortopéd Szekciója ke-
retében másfél napos Ponseti kurzust szervez-
tünk két angol előadóval, 62 regisztrált résztve-
vővel. 

Program 
2012. október 3. Ponseti trainingcourse/

workshop 
2012. október 4–6. Ponseti International 

Clubfoot Symposium
2012. október 8–26. Klinikai Gyakorlat 
Ezen előzmények, azaz hét év itthoni gya-

korlat után jutottam ki a fenti továbbképzésre. 
Az egynapos kurzus délelőttje és kora délutánja 
a technika elméleti alapjait mutatta be, ismer-
tette a gipszelések előtt alkalmazandó nyújtá-
si módszereket, a gipsz felhelyezésének alap-
elveit. Kitértek az utókezelés során a sínhor-
dás jelentőségére, a szülőkkel való kapcsolat-
tartás és a betegekkel való kommunikáció fon-
tosságára. Érdekes és kifejezetten hasznos volt 
a relapsusok és az úgynevezett atípusos, vagy 
más néven komplex dongalábdeformitás keze-
lési stratégiája. Ezt követően a hazai kongresz-
szusról is ismert gumi lábmodelleken gyakorol-
tuk a gipszelést, amely során nemzetközileg is-
mert, a gipszelésben jól képzett kollegák mutat-
ták meg lépésről-lépésre a technika sarokpont-
jait és a leggyakoribb hibázási lehetőségeket. 

Az elméleti és gyakorlati oktatást követő-
en a Ponseti International Association (a to-
vábbiakban PIA) által szervezett éves szimpó-
ziumon vettem részt. Meglepetést azok az elő-
adások okoztak, amelyek a sebészileg korábban 
már korrigált, a súlyos, kezeletlen dongalábak 
kezelési stratégiájáról, valamint a két technika 
(Ponseti vs. Kite) összehasonlításáról szóltak. 
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Az előbbi két témában egyértelmű az állás-
pont, amely szerint mindkettő sikeresen ke-
zelhető Ponseti szerinti gipszeléssel és limitált 
sebészi beavatkozásokkal, az utóbbiban pedig 
arra a következtetésre jutottak, hogy bár egyik 
kezelés sem ad teljesen fiziológiás lábat ered-
ményül, a Ponseti technikával kezelt lábak a 
mozgástartományt, a pedobarográfiás vizsgá-
latot és a késői panaszokat tekintve is a Kite 
módszernél lényegesen jobb eredménnyel 
büszkélkednek. Ezt olyan szakember szájából 
hallani, aki klasszikus sebészi hozzáállásáról is-
mert, mindenképpen sokat jelent.

A kongresszust követő három hétben al-
kalmam volt a technikát kidolgozó Ignacio 
Ponseti mellett húsz évig gyakorló, jelenleg az 
ő praxisát folytató José Morcuende mellett az 
általa kezelt gyermekek utánkövetését, a fris-
sen érkezett dongalábas kiscsecsemők gipsze-
lését, valamint a jelentkező relapsusok kezelé-
sét megfigyelni. Több beteget elkísérhettem az 
első jelentkezéstől az Achillotomiáig. 

Gipsztechnika
A gipszeléshez az általunk használtnál lé-

nyegesen vékonyabb alábélelést használnak, a 
hosszú gipszeket két részletben a gipszmene-
tek folyamatos kíméletes feszítés mellett he-
lyezik fel. A gipszelést két ember végzi, állandó 
gipszelő-asszisztenssel dolgoznak. Az Achilles 
mögött a sarokcsont felett, a külboka alatt ha-
tározott, de folyamatos mozdulatokkal a láb-
ra igazítják, modellálják a gipszet, az előlábon 
az öt sugárnak megfelelően lapított helyzettel 
adnak helyet a lábujjaknak, megakadályozva 
azok egymásra torlódását. 

Járóképes gyermekeknél recidíva esetén 
csak térd alatti, combközépig érő 45 fokos fle-
xiót tartó, és combtőig érő, 90 fokban hajlított 
gipszet is alkalmaznak. Rövid gipsz esetén a jól 
modellált gipszrétegre egy tekercs műanyag 
gipszet helyeznek fel ezzel stabilizálva és ellen-
állóvá téve a korrekciós „eszközt“. Speciális pa-
puccsal így nem kell végig hosszú gipszben ke-
zelni a beteget.

Műtéttechnika
A műtői jelenlét során elsősorban a recidív 

dongalábas eseteknél szükségessé váló és al-
kalmazott műtéti technikákba kaptam betekin-
tést. Percutan Achillotomiát, tibialis anterior 

áthelyezést, cuboid záróék osteotomiát, 
distalis tibia záróék osteotomiát láttam, s mi-
vel nem csak dongalábakkal foglalkoznak, más 
műtéti típust (pl. shelf plasztika, scoliosis mű-
tét, csonttumor sebészi ellátás, rádiófrekveciás 
tumorablatio) is módom volt megtekinte-
ni. A Heim Pál kórházban az Achillotomia be-
vezetésekor az altató orvosi csapattal egyez-
tetve altatásban, 2012 nyara óta helyi érzés-
telenítésben végeztük a műtéteket. Az Orto-
péd Klinika elejétől fogva ez utóbbi gyakorla-
tot részesítette előnyben. Kint létem alatt több 
Achillotomiát is láttam, ezek mindegyikénél 
1%-os Lidokain infiltrációval érték el a fájda-
lommentességet, a műtéti körülmények (szülő 
a gyermek mellett, ambuláns helységben vég-
zett beavatkozás) így is eltértek az itthon meg-
szokottaktól. 

A dongalábkezelésben alkalmazott mű-
téti eljárások eszközigénye minimális. Speci-
ális anyagokra, drága eszközökre nincs szük-
ség, a hazánk legtöbb műtőjében elérhető 
instrumentáriummal elvégezhetőek. A tibialis 
anteriort a lateralis cuneiforméra ültetik át, 
amelyen kézi fúróval készítenek helyet az ín-
nak, végül a talpon keresztül gombbal rögzítik 
azt. Imponáló a műtősnő asztalán látható tel-
jes vésősorozat, a Volkmann–kanál választék, 
vagy a többfajta akkumulátoros eszköz, még-
is úgy vélem, hogy a dongaláb műtéti kezelése 
szempontjából e körülmények lényegtelenek.

Sínhordás
Szerencsés helyzetben vannak a Ponseti 

Központ által gondozott betegek, mert a 
Mitchell–Ponseti abductiós eszköz – amely a 
jelenlegi legjobb eszköz – számukra lényegé-
ben térítésmentesen elérhető, noha ára ott 
sem alacsony, mintegy 350 dollár. Hazánk-
ban a legnagyobb problémát a megfelelő 
abductiós sínezet hiánya okozza. Ezen némi-
leg enyhít a jelenleg alkalmazott BeBax–Tibax 
brace, de ez a sínrendszer sem optimális. A 
sínhordás jelenlegi protokollja szerint a műtét 
utáni gipszlevételt követően 3 hónap folyama-
tos (23 óra/nap), ezt követően 5 éves korig éj-
szakai viselés javasolt. Ennek fényében világos, 
hogy az optimális sín biztosítása az egyik leg-
fontosabb kérdés.
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Adatbázis, regisztráció
Fontos eszköz lehetne egy egységes adat-

bázis kialakítása. Ezt a PIA már létrehozta, el-
készítette, működteti. A magyarországi ese-
tek adatainak beviteléhez szükséges internetes 
felület elkészítéséhez a szükséges segítséget 
megadja. Ez a magyar vagy – az esetek száma 
miatt kiterjesztett – közép- kelet-európai por-
tál lehetőséget ad arra, hogy minden dongalá-
bas esetünk adatait rögzíthessük, fényképpel, 
kiértékeléssel együtt tárolni tudjuk. A létrejött 
adathalmazból igény szerint statisztikát készí-
tenek és a kért formában (pl. doc, xls) vissza-
juttatják részünkre. Ezzel átvállalják az adatbá-
zis-gondozás fontos és nem utolsósorban igen 
költséges munkáját. A bevitt betegadatokhoz 
szigorúan csak a kezelőorvos férhet hozzá, bár 
a személyes adatok védelmének figyelembevé-
telével lehetőség van arra, hogy a rögzítés so-
rán nyert adatokat megosszuk a nemzetközi kö-
zösséggel.

Amint ezt az idei MOT kongresszuson je-
leztük, szükségesnek tartjuk a dongalábas ese-
tek regisztrációját. Ez nem a kezelőorvos to-
vábbi adminisztratív terhelését, hanem az el-
látás minőségének javítását célozza. Remé-
nyeink szerint 2013 márciusától elérhetővé vá-
lik a regisztrációs felület, és tesztelni is tudjuk 
majd. Amennyiben ez a kívánalmak szerint mű-
ködik, a protézis-regiszterhez hasonlóan kíván-
juk működtetni. Meghívásom és látogatásom 
célja részben éppen az volt, hogy a technika el-
sajátításában, az úgynevezett komplex esetek 
kezelésében segítséget tudjak nyújtani később 
azoknak, akik ritkábban, vagy alig foglalkoznak 
dongalábas esetekkel. 

Regionális politika 
A PIA fő célkitűzése világszerte a dongaláb-

bal született gyermekek hatékony ellátásának 
biztosítása. Továbbképzéseket szerveznek kül-
földön, harmadik világbeli országokban egész-
ségügyi szervezetekkel karöltve végeznek ön-
kéntes munkát. Tekintve, hogy a dongaláb gya-
korisága 1 ezrelék körüli, egy százmilliós or-
szágban 1000–1500 csecsemővel kell foglalkoz-
ni, nem beszélve a kezeletlen, elhanyagolt ese-
tekről. Ilyen mennyiségű dongalábas esethez 
nem néhány orvost, hanem 50–80 embert kell 
kiképezni. Ez akkor működik, ha van anyagi és 
szakmai támogatás egyaránt. Alapítványok sora 

jött létre ennek felkarolására, ezek nagy része a 
PIA védőernyőjén belül működik.

Tekintettel arra, hogy régiónkban, főként a 
délszláv övezetben, az önálló országrészekben 
2–3 fő képzése elegendőnek tűnik, több ország 
részvételével, a PIA támogatásával szerveznénk 
közös gyakorlati képzést. 

Így terveink szerint 2013-ban, Horvátország-
ban szerveznénk elméleti és gyakorlati kurzust, 
elsősorban a volt jugoszláv utódállamok és Ma-
gyarország bevonásával. 2014-ben, Ponseti szü-
letésének 100. évfordulóján, Mallorcán szervez 
nemzetközi szimpóziumot a PIA. 2015 szeptem-
berében pedig szeretnénk hazánkban vendégül 
látni a környező országok dongalábbal foglalko-
zó vagy az iránt érdeklődő orvosait. Ez elsősor-
ban cseh, szlovák, lengyel és ukrán kollegák szá-
mára lenne jó lehetőség az ismeretek gyarapítá-
sára.

A kint töltött idő alatt két, korábban már 
meglevő felismerés erősödött meg bennem. A 
dongalábas gyermekek kezelése a napi ambu-
láns rendelések jelenlegi zsúfolt rendszerébe 
nem illeszthető be, térben és időben is elkülö-
nítetten, lehetőség szerint speciális ambulan-
cián célszerű velük foglalkozni. Ez lehetővé te-
szi, hogy az ehhez szükséges időt valóban a be-
teggel tölthessük. Belátható az is, hogy a szülők 
meggyőzésére ez ad megfelelő lehetőséget. 

A dongalábas betegek korrekt kezeléséhez 
szükséges gyakorlat megszerzéséhez, a hosz-
szú távú, jó eredmény eléréséhez nem elegendő 
évi 2–8 esettel foglalkozni. Legalább 15–20 eset 
kell a gyakorlat folyamatos fenntartásához. Ezért 
a feladatot célszerű centrumokba szervezni. Ér-
telemszerűen a fenti feltételeket is jobban lehet 
itt biztosítani.

A kórházainkban fellelhető körülmények, 
bár nem optimálisak, de a dongaláb gipszelé-
séhez szükséges anyagok biztosítása nem tű-
nik akadályozó tényezőnek. Alkalmas gipszek, il-
letve speciális alábélelés megléte nem elsősor-
ban pénzkérdés. A megfelelő anyagok az éppen 
használtnál esetenként lényegesen alacsonyabb 
áron beszerezhetőek.

Nehéz kérdés a megfelelő abductiós sín elér-
hetővé tétele. Amint fent említettem a Bebax–
Tibax együttes sín része megfelelő, de a Bebax 
cipő – főként a kisebb méretekben – sajnos nem 
alkalmas a sarok lent tartására, ezért e helyett 
a Tibax platformját felhasználva más megoldást 
keresünk. 
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Iowai tartózkodásom alatt több olyan sín-
megoldást láttam, amelynek fejlesztése remél-
hetőleg hamarosan befejeződik, ezzel elérhe-
tő árú (10–15 dollár) eszközt tudunk az általunk 
kezelt kis betegeknek biztosítani. Addig a jelen-
leg is alkalmazott, egyénre szabott kis műanyag 
eszközökkel próbáljuk áthidalni ezt a problé-
mát. 

Tekintettel arra, hogy a jó eredmények 
hosszú távú megőrzésében alapvető szerepe 
van a sínezet hordásának, az elérhető legjobb 
eszköz beszerzésének és támogatásának elő-
mozdítása a társadalombiztosítás bevonásával 
az egyik legfontosabb előttünk álló feladat.
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szervezésért Kathy Grothenek, Rachel Nashnek 
és Tom Cooknak a PIA-től. Külön köszönet 
Maria Miller asszisztensnőnek a gipszelésben 
való közreműködéséért, s bár a kinn töltött há-
rom hét nem tűnik soknak, hálás vagyok José 
Morcuendének, kinti oktatómnak, aki követen-
dő példát mutatott, a kicsinyekkel való bánás-
módból, elhivatottságból, szakmai felkészült-
ségből. 


