Beszámoló az
INNOVATÍV SEBKEZELÉSI TECHNIKÁK 2022 c.
szakmai pályázat tapasztalatairól

A negatív nyomású sebkezelés (Negative Pressure Wound Therapy – NPWT), azaz a sebek
vákuum-kezelése évezredes, dokumentálható orvostörténeti múlttal rendelkező sebellátási
technológia; korszerű, bizonyíték-alapú felhasználásáról mégis alig 30 éve találunk közléseket1.
Az első közlemények szinte kizárólag traumatológiai centrumokból származnak, és nagy
kiterjedésű, s reménytelen gyógyulási esélyűnek ítélt roncsolásos sérülések kezelésével szerzett
– meglepően jó – tapasztalatokról számolnak be. Ezek birtokában, s az orvoslást némi
kurázsival művelő szakemberek révén az eljárás hihetetlen gyorsan és elképesztően széles
szakmai körben terjedt el: mára éppúgy rutinszerűen alkalmazza az ér- és szívsebészet, a
plasztikai sebészet, mint a fej-nyaksebészet, vagy ’horribile dictu’ a szemészet!
Magyarországon 2015-öt tartjuk a koncepcionálisan alkalmazott vákumterápia születési
évének: egy kutatásetikai engedély birtokában ekkor indult ugyanis a MH Honvédkórház és a
budapesti, szegedi és pécsi orvosegyetemek részvételével egy hazai multicentrikus klinikai
vizsgálat. Sok pozitív egyéni tapasztalat birtokában hamarosan igény támadt a szakmaszervezés következő lépcsőjének kiépítésére: 2016-ban megalakult a Negatívnyomás-terápiával
a Sebgyógyulásért Egyesület, ami azóta sokféle módon (konferenciák szervezésével,
szakmonográfia kiadásával, továbbképző előadásokkal, a MOTESz-szel közös
Interdiszciplináris Fórumokon stb.) igyekszik az eljárás előnyeit egyre szélesebb körben
bemutatni. Mindennek nyomán 2015 óta aktív számos szakmai műhely alakult ki a hazai
ellátórendszerben, ritkább betegségformákból is szépszámú betegcsoportokból nyertünk
tapasztalatokat, és prospektív, multicentrikus vizsgálatok is zajlanak már. Néhány doktori
iskolában a NPWT-vel kapcsolatos témakiírások is születtek; tudomásunk van arról, hogy mind
klinikai, mind kísérletes témákban van folyamatban – nagyon ígéretes – doktori munka.
Ezek az információk ösztönözték arra a Negatívnyomás-terápiával a Sebgyógyulásért
Egyesületet, hogy a HARTMANN-RICO Kft. szakmai támogatásával pályázati felhívást adjon
ki, INNOVATÍV SEBKEZELÉSI TCHNIKÁK címmel, illetve témakörben. A kiíró szervezet
fiatal, 40 év alatti szakemberek klinikai, kísérletes vizsgálatait bemutató pályázati anyagok
legjobbját tervezte egy jelentős összegű díjjal elismerni.
Az első alkalommal kiírt Pályázat ötletgazdái némi aggódással néztünk a jövőbe, kérdezgetvén
egymást: lesz-e elég számú és megfelelő színvonalú pályamunka? Örömünkre azonban a
határidőre kétszámjegyű pályázat érkezett be, köztük kb. fele-fele arányban klinikai
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betegcsoportokban szerzett tapasztalatokról, illetve kutatás-fejlesztési eredményekről szóló
művek. Előbbiek érkeztek érsebészeti témában, lágyrész-fertőzések ellátásáról, beszámoltak az
NPWT sikeres alkalmazásáról a gasztrointesztinális sebészet szövődményeinek kezelésében, a
vákumterápia plasztikai/helyreállító sebészetben kiteljesíthető szerepéről. Kifejezetten
szakmaközti együttműködésben elérhető terápiás sikerekről is érkeztek beszámolók: ezek
egyike érdekes mikrobiológiai megfigyelésről, a baktérium-flóra NPWT-kezelés alatti
változásáról szólt, s beszámoltak az ápolási munkát könnyítő tapasztalatokról is. Ezek a munkák
akár konkrét, hazai kezelési útmutatók megalapozását is lehetővé tennék.
A kutatás-fejlesztési témájú anyagok között kiemelkedő fontosságúnak értékeltünk egy olyan
kísérletes anyagot, ami – a vizsgálatok teljes lezárulta után – akár termékfejlesztési irányt is
mutathat.
A Pályázat eredményének kihirdetésére 2022 május 24-én, az Egyesület és a MOTESz által a
témában szervezett immár IV. Interdiszciplináris Fórum végén került sor. A kifejezetten
tartalmas pályázatokra tekintettel a kiírók úgy döntöttek, hogy a díjak számát megemelik, és 2
első díjat, valamint egy Hartmann-különdíjat ítélnek oda. A díjazottak:
Hartmann-Rico Kft. Különdíj:
Dr. Bennemann Stephan (SE Sebészeti, Traszplantációs és Gasztroenterológiai Klinika):
Negatív nyomású sebkezelési regiszter (Országos NPWT Regiszter).
Két – egyenértékű – első díjas:
Dr. Jancsó Máté (MH EK Plasztikai és Égéssebészeti Osztály): NPWT a plasztikai
sebészetben
Dr. Suszták Nóra (Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Általános
Sebészeti Profil): Alsó végtagi, végtagvesztéssel fenyegető sebek negatívnyomás-terápiával
(NPWT) elért rövid és hosszú távú eredményeink: egycentrumos, retrospektív, pilot
klinikai vizsgálat
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