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Az előadás felépítése

 Seb - krónikus seb? – nomenklatúra és entitás

 Társadalmi, szociális egészségpolitikai változások

 Az alapellátás helye a krónikus sebkezelésben

 Kompetenciák – jogi szabályozás

 Szemléletváltás a krónikus sebek kezelésében

 Célok, jövőkép



A seb fogalma

„A seb külső hatásra létrejövő körülírt sérülés, mely minden szervet vagy szövetet érhet, s 

lehet könnyű, súlyos, vagy halálos. Eredetük szerint megkülönböztetünk mechanikai, 

termikus, kémiai és sugárzás okozta sebeket. A sebzés következménye savó és alakos 

vérelemek vesztése, valamint a kültakaró védő szerepének elvesztése, miáltal a 

szervezetbe kórokozók és idegen testek kerülhetnek.” (Gál: Sebészet)

„A seb a test kültakaróján mechanikus okból esett folytonossági hiány.”

→ külső tényező

Ulcus – Fekély, Gangréna – Üszök, Decubitus – Felfekvés ? 



Krónikus seb

A krónikus seb a test bármely részén kialakult olyan hám-, és szövethiány, 

amely több mint 6 héten belül nem gyógyul meg.

• krónikus vénás elégtelenség CVI

• érszűkület PAD

• diabeteses

• decubitus

• neuropáthia

• krónikus nyiroködéma

• vasculitisek

• coagulopathia

• égések

• kiterjedt traumás lágyrész károsodások

• fertőzések: pl.: pyoderma gangrenosum

A lakosság 5-10 %-ánál fordul elő élete folyamán

→ homeosztázis zavara - „belső ok”



Társadalmi átalakulás a fejlett országokban

Lakosság abszolút számának csökkenése

Az időskorúak arányának növekedése

A születéskor várható életkor emelkedése

 Több, kezelt, „civilizációs” krónikus betegség

 Ápolásra szorulók számának emelkedése

 egészéggazdasági vonatkozások / intézeti kapacitás 

korlátai / magánellátás

 fogyasztói társadalom egészséggel, ápolással szemben 

támasztott fokozott elvárásai

Kihívás a szociális és egészségügyi rendszer számára



Krónikus seb – következményes állapot

Ellátó rendszer

Prevenció

Szűrés

Diagnosztika

Terápia

Gondozás

 Életminőség romlás (higiéné, fájdalom, immobilitás…

 Szociális - társadalmi (munkaképesség, tápénz, nyugdíj, izoláció)

 krónikus/otthoni ellátás

 szövődmények (szepszis, amputáció, trombózis..)

 költségek

„Kudarc”:

Páciens

Életmód

Compliance

Adherencia

Gondozás

Egyéni 

felelősség

Társadalmi

Életmód

Fogyasztás

Egészségpolitika

Egészségtudat

és felelősség



Ulcus cruris venosusum

Krónikus vénás 

elégtelenség



Ulcus cruris venosusum

Krónikus vénás elégtelenség (CVI)

 A lakosság 50-60%-át érinti CVI

 3-5 %-ánál keletkezik lábszárseb.

 A krónikus lábszársebek kb. 75%-a

• ödéma

• corona phlebectatica paraplantaris

• seprűvénák

• vénatágulat a v. saphena magna és 

v.saphena parva területén

• dermatosclerosis

• pigmentáció/depigmentáció
• atrophie blanche

• hám atrophia

• ulcus cruris, hegek

• a lábszár medialis alsó harmada

CEAP-osztályozás

klinikai (C) etiológiai (E) anatómiai (A) patofiziológiai (P)



Ulcus cruris arteriosum

Perifériás ütőér 

betegség



Perifériás ütőér betegség (PAD)

Ulcus cruris arteriosum
• Járási fájdalom , claudikáció intermittens
• Nyugalmi fájdalom, ülve alvás, lógatás

• száraz fekély

• a lábszár feszítő felszínén, lábon, külboka 

felett, ujjakon

• gyulladt sebszél

• nekrotikus alap

• hűvös tapintat

• ujjak cianotikusak

• hám atrophia

St. Fontaine

I. Tünetmentes

II.a Enyhe járási fájdalom

II.b Középsúlyos járási fájdalom

III. Nyugalmi fájdalom

IV. Fekély/üszkösödés

 a súlyos tünetek a 40-60 éves korosztálynál 

jelentkeznek 

 Atherosclerosis - szisztémás érbetegség. A di-

agnosztizált perifériás érbetegek 5 éves mor-

talitása eléri a 30%-ot 

 Magyarországon az évi végtagamputációk 

száma meghaladja a 6500-at 

 65 év felett minden 5. embernek perifériás 
érbetegsége van

 10 perifériás érbeteg közül csak 1.-nek 

vannak jellegzetes tünetei



Diabeteses láb sy.
Neuropathia, statikai és

trophikus zavar, Angipoathia



Diabeteses láb
ulcus trophicum, malum perforans pedis, Charcot láb

Neuropátia miatt a lábon kóros nyomásmegoszlás egyenetlen terhelés

A motoros neuropátia a láb izmainak beidegzési zavara, csontok egymáshoz való viszonya 

megváltozik, bütyök, kalapácsujj alakul ki. 

Az autonom neuropátia miatt a vérellátás megváltozik. A bőr száraz, kirepedezett, a csontok 
károsodnak (osteolysis), az izületek „összerogynak” és a tarso-metatarsalis boltozat 

összeroppan,konvexszé válik, létrejön az un.”hintaló” vagy Charcot-láb. 

A sensoros neuropátia miatt a beteg nem érzi a fájdalmat és gyakran akkor észleli a sebet,

amikor már mély szövethiányok, gangrénás területek alakulnak ki. 

Angiopátia (érfalak megvastagodása, érszűkület) érintheti a kis bőrereket, és kiterjedhet a 

nagy erekre is.

→A neuro-ischaemiás lábelváltozás esetén a prognózis kedvezőtlen, súlyos rizikó, ami gyakran 

vezet amputációhoz. Szövődményként erysipelas és fasciitis necrotisans gyakori. 

Wagner és UT klasszifikációk:

1. a hámot és a dermist érintő fekély 

2. ínszövetet és az ízületi tokot 

3. csont is érintett 

4. gangréna a láb egy részén 

5. a teljes láb gangrénája 

A tiszta seb 

B nem ischaemiás fertőzött seb 

C ischaemiás nem fertőzött seb 

D ischaemiás fertőzött seb 



Decubitusok   

Tumoros folyamatok  



Az ödéma ok, okozat, 
tünet……

• Primer-secunder krónikus nyiroködéma

OK: a nyirok érrendszer agenezise vagy 

károsodása

• gyakran társul vénás és artériás keringési 

elégtelenséghez:

- lógatásos ödéma kritikus végtag 

ischaemiában

- Vénás visszaárámlas zavara-extravasatio

• cellulitis, orbánc (pl. diabetes mellitusban)

• szívelégtelenség

• Veseelégtelenség, hypoproteinaemia …

→a sebképződés okai: feszülő bőr, maceratio, rhagad, nyirokcsorgás, banális trauma, 

bőrinfekció

→ a sebkezelés MINDIG csak akkor lehet eredményes, ha az ödémamentesítő kezeléssel együtt 

történik. 



A krónikus seb leghatékonyabb kezelése 

a prevenció

 Primer prevenció

Rizikó állapotok

• Szűrés

• Gondozás

(HT, DM, CVI, PAD....)

 Szekunder prevenció

Szövődményes állapotok esetén

• Antidecubitus szemlélet

• Keringésjavító terápia

• Ödéma mentesítő kezelés

Halmozódások! A hipertóniások 30%-a DM vagy IGT

A DM-ban szenvedők fele Hipertóniás



A háziorvos szerepe és kompetenciája a 

krónikus sebek menedzsmentjében

 Prevenció

szűrés, educatio, compliance javítása

 Diagnosztika

 Szakmai konzílium – szakorvosi gondozás

diabetológus, angiológus, érsebész, sebész, orthoped, podológus, bőrgyógyász

 Terápia

szakmai ajánlások követése, adherencia fenntartása, compliance javítása

 Ápolás, követés, otthonápolás bevonása

diabeteses szaknővér, dietetikus, sebkezelő szaknővér, lábápolásban jártas 

gyógypedikűrös, ortopéd cipész



A beteg kezelése csapatmunka, melynek csak egy része 

a krónikus seb kezelése

Háziorvos

Érsebész, diabetológus, neurológus, ortopéd, 

bőrgyógyász,  onkológus, gerontológus …

Otthonápoló

(+hozzátartozó)

Sebkezelő orvos

Állami  vagy Privát szféra?



Együttműködési – Egymásra utaltság

Az otthoni szakápolás keretében a következő ellátások vehetők igénybe:
1997. évi LXXXIII tvr. 3.§ (4) a.) A biztosítottat fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni 

szakápolásra és otthoni hospice ellátást saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésre a háziorvos 

rendelheti el.

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

- ……  dekubitálódott területek, fekélyek ápolása…

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
- Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető (Hospice szolgáltatás egyszerre 50 nap)

- 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig, ezt meghaladó 

vizitszám rendelése NEAK engedéllyel

Szakorvos bevonása – otthoni konzílium?
Az 1997. évi LXXXIII trv. Végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1) kormányrendelet 2 § (10): 

Szakorvosi vizsgálat illetve ellátás, konzílium a rendelőn kívül, a beteg otthonában is 

elvégezhető, ha azt a beteg állapota vagy egyéb körülmény indokolja (a beteg kérése).



Krónikus seb menedzsment a gyakorlatban
 Észlelés, jelzés

- Háziorvostól szakrendelésre irányítva / vagy fordítva

- Otthonápoló/ Hospice jelzése alapján háziorvoshoz / szakrendelése

 Kórok tisztázása

- ismert alapbetegség/ állapot szövődménye / rosszabbodás - tünetváltozás / 

- eddig nem ismert, nem kezelt alapbetegség

→ sürgető, azonnali beavatkozás szüksége

(kritikus ischemia, abscessus, cellulitis, fasccitis necrotisans, compartment sy., sepsis…)

→ halasztható konzílium

 Terápiás terv, Gondozásba vétel

 Mindig szem előtt tartani az elrendelések terápiás konzekvenciáját!



Vizsgálatok háziorvosi kompetenciában

 Fizikális vizsgálat

Megtekintés, megtapintás, hallgatózás (Kézi Doppler, hangvilla)

manőverek (köhögtetés, Perthes, Linton, Trendelenburg)

 Laborvizsgálat (seb - gyulladásos paraméterek)

 Mikrobiológiai leoltás és rezisztencia (fertőzött fekély)

 Rtg –osteomyelitis ?, destrukció

 UH beutalási lehetőség

- Duplex scan – MVT, CVI

- Carotis UH – atherosclerosis követése

→ terápiás konzekvenciája?

→ a szakorvosi ellátásig adekvát kezelést kezdeni



Gyógyszeres terápia

 Rheológiai viszonyok javítása

• Antikoagulánsok LMWH,

sulodexide (Vessel due)

• TCT aggregáció gátlók (ASA, clopidogrel)

• Venotonikumok (Detralex)

• Mikrocirkuláció javítók (Doxium, Trental)

• Értágítók (Cilostazol)

• Vízhajtás

 Infectio kontroll:

• Antibiotikumot csak gyulladás klinikai jelei esetén

(rubor, dolor, foetor, oedema, pus …)Spektrum, dózis, időtartam!

 Fájdalomcsillapítás



Kompressziós kezelés

 Háziorvosi  gyakorlatban  harisnyát ne alkalmazzunk

 Súlyos PAD és Infekció esetén ne!

 Végtagoként 3-5 rövid megnyúlású pólya: pl. 1 db 8 cm, 2-4 
db 12 cm-es

 Pólyamenet: bentről kifelé

 Átfedés

 Reggel

 Antidecubitus szemlélet: párnázás, alábélelés (kompressz)



Antidecubitus 

szemlélet

ISO: 18 12 18 03 03 - Antidecubitus-matracok

(1) Indikáció: Felfekvés megelőzésére, kialakult 
felfekvés kezelésére érzéskieséssel rendelkező, 
járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 
akiknek az állapota végleges.

Szakképesítési követelmény: kizárólag a beteg 
háziorvosa, a következő szakképesítéssel 
rendelkező szakorvosok javaslatára: ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális 
medicina és rehabilitációs orvoslás, sebészet, 
gyermeksebészet, geriátria, csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, neurológia. Szakorvosi 
javaslat érvényességi időtartama: 6 hónap.

Megjegyzés:
- Diabeteses láb
- Modern kötszerek kiképzése



Sebkezelés, sebkötözés 

 Megbomlott homeosztázis egyensúlyának visszaállítása

• oedema, ishemia, stazis, gyulladás, elhalás, 

 Sebgyógyulás fázisainak megfelelő, optimális szöveti 

környezet biztosítása

Exogen károsítás minimalizálása

• kiszáradás, infectió, mechanikus, sugár, ép területek védelme

Endogen regeneráció elősegítése

• osztódási képesség, növekedési faktor

„Medicus curat, natura sanat”



Paradigma váltás a krónikus sebkezelésében
 Terápiás szemléletváltás

- A krónikus seb nem steril, nem törekszünk sterilitásra

- Nedves sebgyógyulási környezet

 Költség vonatkozások

- Cost-benefit vonatkozások

- Hospitalizáció helyett ambuláns kezelés

 Technikai fejlődés

- Modern anyagok

-Negatív nyomás terápia

 Otthonbápolás előtérbe kelülése

A betegek és hozzátartozók bevonása a sebkezelésbe

A betegek egy része szakellátáson megjelenni nem tud



 Akut sebellátás célja a vérzéscsillapítás és a fertőzés megelőzése.

 Krónikus sebellátás során a felborult homeosztázisra és csökkent 

regenerációs képességre tekintettel kell lennünk!

MÁS eszközök és kötszerek kellenek!

• A citotoxikus anyagokat lehetőleg kerüljük a krónikus sebkezelés során

• ne használjunk intelligens kötszerrel aktív ionokat (higany, jód) tartalmazó fertőtlenítőszereket!

• a sebalapon és a seb környékére jutott dezinficiensek irritációt okozhatnak (leukocytosis), bőrt 

ekcémáját okozhatják 

• Jód-, szalicil tartalmú készítmények körültekintéssel

• Enzim tartalmú szerek (Fibrolan, Iruxol Mono, Trypsin)

• Antimikróbás hatású lemosók (Octenisept, Prontosan, Betadine)

• Dezinficiens, hámosító krémek (Ialugen Plus, Dermazin, Curiosa)

• Sebhintőpor, granulátumokat mellőzzük





Modern kötszerek

- Sebgyógyulási fázisnak megfelelő alkalmazhatóság

- Kiterjedésnek megfelelő méret (maceratio megelőzése)

- Anatómiai elhelyezkedésnek megfelelő kiképzés

- Optimális sebgyógyulási környezet

- Térben és időnem egymásra épülő kötszer rendszerek és többrétegű kötszerek

(nagy nedvszívó képesség, nedves környezet, antiseptikus hatás, hámosodást elősegítő 

anyagok, növekedési faktor indukció, mátrix szerkezet, semipermeabilitás, kapilláris 

szerkezet, beragadás megelőzése)

→Több naponkénti kötéscsere lehetősége

→ Betaníthatóság – egyszerű kezelhetőség

→ Átfedés a kötszerek alkalmazhatóságában, „nem tudunk szakmai hibát” elkövetni!

A hiba ha nem teszünk semmit!



A sebgyógyulás fázisai
sanatio per primam et secundam

1. Inflammatiós / Exudatiós  fázis / Feltisztulás

2. Granulációs fázis / Sarjadzás

3. Epithelizációs /hámosodás  fázis



Nedves sebkezelési környezet
Előnyei

• minimális szövetkárosítás

• csökken a fertőzés veszélye

• csökken a kezelést kísérő fájdalom

• a váladékeltávolítást elősegíti

• elősegíti a szövetregenerációt (növekedési faktorok)

• elősegíti a hámosodást(növekedési faktorok)

• nedvesen tartja a szöveteket

Korszerű (interaktív) sebfedők 

• fizikai/kémiai reakció alapján lépnek kapcsolatba a sebváladékkal

• nagy felületű, abszorbeáló anyag kialakulása



Kötszerek a krónikus sebkezelésben 
14/2007. (III. 14.) EüM. rendelet

 Másodlagos kötszerek

• Nedvszívó sebpárnák

 Elsődleges kötszerek

• Sebfedő hálók

• Impregnált gézlapok

• Filmkötszerek

• Polimer

• Habszivacs kötszerek

• Hidroaktív szívó-öblítő 

sebpárnák

• Hidrokolloid kötszerek

• Hidrogél kötszerek

• Alginát kötszerek

 Kötésrögzítők

• Ragasztófelülettel

• Önapadó kötésrögzítők 

ragasztószer nélkül



Kötszerek használata, felírhatósága 

krónikus sebellátás esetén

 Szakorvos nem tehet javaslatot a háziorvos felé – közfinanszírozás terhére

 Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápolt, szakrendelés 

felkeresésére nem vagy kizárólag betegszállítással képes betegek esetében a 

beteg háziorvosa is. 

 „Legfeljebb 4 hónapon keresztül történő sebellátásra, ha a test bármely részén 

kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem 

gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a 

kezelőorvos az egészség-biztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével 

folytathatja a kezelést.”

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással történő rendeléséről  a 14/2007. 

(III. 14.) EüM rendelet rendelkezik.  



 Beteg adatai, vizsgálat helye, ideje

 A beteg általános állapota – immobilitás (háziorvos, otthoni vizsgálat)

 A seb elhelyezkedése (oldaliság, felszín)

 A seb méretei: felszíni kiterjedése, mélysége (cm x cm), alapja

 A seb gyógyulási fázisa (feltisztulás-sarjadzás-hámosodás)

 Váladék mennyisége

 Fertőzés, gyulladás megítélése, környezet

 Felírt kötszer vagy kötszer rendszer pontos meghatározása és 
mennyisége – 1 hónapra

Sebkezelő lap – kötelező tartalmi elemek

→A sebkezelésben jártas otthonápoló jelentősége és segítsége a 

háziorvos és a sebkezelő orvos felé!



Nekrotikus seb ellátása 

• mechanikus nekrotomia, az elhalt szövetek eltávolítása (Volkmann-

kanál, 

szike); 

• enzim tartalmú kenőcsök (fibrinolizin-kollagenáz-Iruxol, Fibrolan); 

• autolízis fokozása ( interaktív sebkezelő termékek) 

• a seb állapotának ellenőrzése (sebszél, sebalap, környezet 

környezet) 

• infekció kontroll – baktérium leoltás szükség esetén

• kötéscsere naponta; 

 A nekrotomia elmaradásának következményei: progrediáló 

nekrózis, toxikus állapot (szisztémás), infekcióra magas rizikó, 

baktérium-biofilmek kialakulása, seb növekedés/-a szövethiány 

mélyülése, fájdalom fokozódása, szövődmények 

• nedvszívó 

fedőkötés

• hidroaktív kötszer 

• alginát/aktív szén

• Hidrokolloid

• hidrogél



Fertőzött seb ellátása
 Mikrobiológiai mintavétel - a sebalap és az ép szövet határáról kell venni

• Kolonizáció és a fertőzés elkülönítése

• beteget kell kezelni, nem a baktériumot!

• törekedni kell minden esetben a célzott kezelésre

Staphylococcus aureus (gyakran MRSA), Streptococcus pyogenes

egyéb streptococcusok, enterococcusok

fakultatív aerob baktériumok,

Gram-negatív baktériumok és anaerobok

Biofilm: kocsonyás,  a nekrotikus sebalaphoz rendkívül erősen tapadó

sárgás-fehér vastag lepedék, nem biztos, hogy az inváziót okozó baktérium hozzza létre

 Kötéscsere naponta, sebtisztítás, dezinficiens lemosás, ecsetelés 

 sebváladék eltávolítása, fertőtlenítő oldat

 A biofilm  oldása és mechanikus eltávolítása (Prontosan, Ontenisept, Volkmann, Szike, csipesz)

• nedvszívó-sebfedő alginát, 

• poliuretán hab

(antiszeptikus anyaggal 

kombináltan) 

• hidroaktív kötszer 

• nedvszívó-szagtalanító aktív 

szén

• ezüstiont v. phmb

(polihexametilén-biguanid) 

tartalmazó kötszer 



Váladékozó seb ellátása 

 A seb környékének kezelése

a sebkörnyéki gyulladás/maceráció okai: 

• sebváladék baktérium tartalma; 

• sebváladék mediátor- (hisztamin-) és enzimtartalma; 

• sebváladékban lévő gyulladásos faktorok (IL-6, IL-8 stb.); 

• nyirokfolyás, nyiroködéma 

 Javasolt: váladékszívó sebfedők, mechanikus tisztítás, lemosás

 hám védelme (Phlogosam, Ung. Burow FoNo)

 kortikoszteroid externa (átmenetileg néhány napig), védőpaszta 

• nedvszívó-sebfedő alginát, 

• poliuretán hab

(antiszeptikus anyaggal 

kombináltan)

• Hidrokolloid 

• kenőccsel impregnált háló



Granulálódó seb ellátása 

 A seb alapját élénkvörös, granulációs szövet jellemzi, a sebszélek menetelesek, a 

sebkörnyék nyugodt.

 Nedves sebkezelés javasolt, hogy a növekedési faktorok optimálisan kifejthessék 
hatásukat. 

 Sebalap tisztítása, lemosása 2–3 naponta, bőséges csapvíz/steril izotoniás só vagy Ringer 

oldat javasolt, 

 A sebalapra (Ialugén Plus krém) ajánlott, ami lokális fertőtlenítő hatású és elősegíti a 

kötőszövet újra képződését 

 Zink-hyaluronat (Curiosa)– fertőtlenítő és a kötőszöveti alapállomány regenerációját 
elősegítő készítmény

• hidrokolloid

• kenőccsel impregnált háló

• matrix kötszer – kollagén +cellulóz

• hidroaktív kötszer



Hámosodó seb ellátása 

 A sebalapon granulációs szövet van, a meneteles 
sebszéleken gyöngyház fényű szegélyként újonnan 

képződött hámréteg látható. Nedves sebkezelés 

javasolt, hogy a növekedési faktorok optimálisan 

kifejthessék hatásukat, az újonnan képződött 

szövetek a kötéscsere alkalmával minimálisan 

károsodjanak. 

 A sebalap tisztítása 2–4 naponta bőséges 
csapvízzel/steril izotoniás sóval vagy Ringer oldattal; 

váladék képződés esetén hígított Betadine, 
Octenisept, Prontosan - antimikróbás hatású 

oldatokkal ecsetelés

• hidrogél/kombinált 

hidrogél

• kenőccsel impregnált 

háló 

• filmkötszer



Gondozás, követés
 Educatio – beteg, hozzátartozó

 Segédeszközök használatának betanítása

 Társbetegségek egyensúlyban tartása

 Sebkezelés ≠ sebkötözés

tisztítás, ápolás, kötözés, kötszer, megválasztása, 

sebkezelő lap vezetése

 Háziápoló, sebkezelő nővér bevonása

 Ágy melletti szakorvosi konzílium - mint lehetőség

 Visszajelzések és egymás munkájának 

előmozdítása



Mi kell a sikeres sebgyógyításhoz?

Gyakorlat - Megszerezhető tudás:

 Tapasztalatot szerezni a sebkezelésben

 Rendelhetőségi alapismeretek

 4-5 féle típusú modern kötszer biztos ismeretével és 
használatával minden sebes beteget gyógyíthatunk 

Készség - Humán faktor:

 Szakmai igényesség

 Elhivatottság

 Eltökéltség, tenni akarás – „kurázsi”

Gyógyulni akaró páciens…..

…. két innovatív kötszer, amik lefedik a sebgyógyulás összes 
fázisát…..



Nehézségek a 

háziorvosi 

gyakorlatban



Szűrés -Prevenció

Nehézségei

 háziorvos ↔ media, divat trend, oktatás- nevelés hiányosságai, berögzült 

életviteli szokások, mozgásszegény életmód, internet, televízió

 Egészségtudatosság és egyéni felelősség hiánya a páciensben

 Egézségbiztosítási és adó rendszer  megrovó - jutalmazó aspektusának 

hiánya



Beteg compliance hiánya
”Könnyebb valakinek a vallási meggyőződését megváltoztatni, mint az életmódját.”

 Egészségszemlélet, tájékozottság hiánya, fogyasztói trendek

„a cigarettáról nem tudok lemondani” „csak írja fel rá a gyógyszert doki!”

 Rossz szociális háttér, alacsony jövedelem okozta életvezetési problémák

„nincs pénzem, hogy megvegyem a gyógyszert”

 Alacsony intellektus

„nem fájt, anyámnak is van, apának is volt, nem zavar” „ ő sem abba halt bele”

 Alkoholizmus, dohányzás, egészségtelen táplálkozás

 Idős kor, társbetegségek (obesitás, mozgásszervi, depresszió) okozta kooperációs 

problémák

„Nem tudok lehajolni feltenni a pólyát a lábamra”, „Engem már nem érdekel”

 Ellátó rendszer visszásságai – kapacitás hiány- magán szférában történő elérhetőség

„egy évet nem fogok várni, nem érdekel”, „kétszázezret nem fogok kifizetni lábanként”



Szakorvosi ellátás, Konzílium

Érsebészet - „nem akut esetben” akár ½ év várakozási idő

- endovasalis modern technikák csak privát szférában

+ Sebészet - kapacitás hiány

- valódi sebkezelés és revisió hiánya

- negligencia: „ csak messziről nézett rá ”

- kötszer és javaslat és útmutatás  hiánya

Bőrgyógyászat - az osztályok korábbi „pool” szerepe eltűnt

- főképp a C4 stádiummal járó dermatitisek

Angiológia nehezen hozzáférhető



Terápiás lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban

 Venoaktív - VAD - készítmények melyek közül az MPFF frakciót tartalmazó 
készítmény hatás I.B. evidencia

Terápiás költésg 6000-8000 Ft / hó

 Kompressziós kezelés – pólya

Terápiás költség 2830 Ft /hó

 Kötszerek, kötésrögzítők, dezinficiensek

Támogatás/speciális esetek Terápiás költség : 5000 - 50000 Ft

 LMWH csak normatív (25%) támogatásra jön szóba

Terápiás költség 9000-24000 Ft/hó

 OAC,  orális „heparin szerű” (sulodexide) készítmények, TCT AG……

 TÁRSBETEGSÉGEK KEZELÉSE – Egyensúly!



Célok, jövőkép:
Prevenció:

• Egészségtudatos gondolkozás  - egészség és gazdaságpolitikai paradigma váltás

• Egyéni felelősség megjelenése az egészségbiztosítási rendszerben és az adórendszerben

• Prevenciós tevékenységek és eszközök támogatása (Sport, gyógyászati)

Ellátás: → Területi séma kialakítása 

• betegút kiépítés – pl. sebkezelő szakorvosok megtalálása területenként

• Háziorvosok tájékozottsága jogosultságaikról

• Háziorvosok sebkezelési ismeretinek és gyakorlatának frissítése

• Otthonápolók bevonása (koordináló, informáló, oktató)

• Szakmai/morális kérdések az ellátók attitűdjének formálása: -felállni az asztal mögül!

Hozzáférés:

• Cost- benefit alapú szemléletváltás:– NEAK (ártámogatás, felírhatóság…)

• „Sebkezelő centrumok” nem csak a privát szférában

• maradjanak orvosok, szakorvosok és otthonápolók a rendszerben



Köszönöm a figyelmet!


