
V. NPWT SZAKMAI NAP

2022.11.16.

NAPZÁRTA

Dr. Harsányi László

Ahogy én láttam…

NPWT_2022.11.16.



NPWT_2022.11.16.

• 2002: első hazai beteg

• 2015: TUKEB engedély

• 2016. április: NPWT Egyesület

• 2016. június: MST Kongresszus főtéma

• 2016-2021: NPWT Tudományos napok

• 2019-2022: MOTESz Interdiszciplináris Fórumok

• 2018:
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• multidiszciplinaritás

• szakmai műhelyek 

• nagyobb betegcsoportok, ritkább betegségformákból is 

(Fournier gangraena, endoluminális/-cavitális kezelések stb.)

• strukturált (prospektív, multicentrikus) klinikai vizsgálatok

• kísérletes vizsgálatok

• PhD téma több Doktori Iskolában

2015-2022
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Highlights

• gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat

• nehéz esetek: szeptikusok, ellátási szövődmények, „csillagosok”

• ciNPWT 

• költséghatékonyság

• javaslatok
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• Az NPWT jó eredménnyel használható gyereksebészeti esetekben is. 

Emellett esetünkben kiemelendő a multidiszciplináris gondolkodás: az 

intenzív terápia, gyereksebészet, általános sebészet, plasztikai sebészet 

együttműködése. Dr. Csüllögh Péter

• A sebgyógyulásra kifejtetett pozitív hatása, mind a nyomáscsökkentő 

sajátossága miatt fontos kiegészítője lehet a nagy méretű hasfali 

defektussal született gyermekek terápiájának. A bemutatott esetben az 

NPWT segítségével áthidalható volt az újszülött kezelésének legkritikusabb 

időszaka. Dr. Kardos Dániel

• A végtagi kompartment szindróma kezelése, illetve az emiatt elvégzett 

fasciotomiás seb zárása céljából gyermekkorban elsőként választandó

… és szövődményes esetekben is alkalmazható. Dr. Bóta Balázs

Gyermekgyógyászat 
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• A cruralis szintű amputatiohoz társuló relatíve gyakori 

szövődmény arány ideális célpontja lehet ennek a technikának 

alkalmazására. Dr. Lakatos Lóránd

• … megmentette a végtagot. Azonban minden egyes esetben 

szükséges szem előtt tartani a negatív nyomás terápia 

alkalmazásának határait, fontos egyéni, személyre szabott 

mérlegelést végezni. Dr. Mihály Izabella

• A lágyékhajlatban kialakult VGI miatti végtagvesztések 

gyakoriságát a negatívnyomás terápia helyes alkalmazása 

hatékonyan csökkentheti a graft megtartásával. Dr. Gadácsi 

Melinda

Szövődményes esetek 1.

ÉRSEBÉSZET
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• Nem gyógyuló hydradenitis kezelése során a vákuum terápia 

eredményezett gyógyulást. Dr. Bernscherer Gyöngyi

• A negatív nyomással végzett sebkezelés különösen alkalmas eljárás a 

magas hozamú enteroathmosphericus sipolyok ellátására, a fistulák 

hozamának kontrolljára. … a negatív nyomásos kezelés mielőbbi 

megkezdésével megelőzhető a súlyosabb szövődmények kialakulása, sőt 

sok esetben az egyedüli ellátás. Dr. Elhag Feisal János

• Az eset szemlélteti a különböző NPWT-módszerek hatékonyságát a felső 

tápcsatornai anasztomózis elégtelenségek ellátásában. Dr. Bán Kinga

• A proaktív, minél korábbi terápiás bevezetés drámaian javítja a 

hatékonyságot. További előrelépés attól vártható, ha nem csak ultimum 

refugiumként tekintünk a negatív nyomás terápiára Dr. Bennemann Stephan

Szövődményes esetek 2.

VEGYES 
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• A zárt műtéti seben történő negatív nyomásterápia alkalmazása 

a posztoperatív 7. napig jelentősen csökkentheti a műtéti 

sebfertőzések, sebgyógyulási zavarok előfordulását. Dr. Benkő 

László

• A potenciálisan szeptikus műtéti terület előkészítésében … nagy 

szerepe van a negatívnyomás-terápiának: egyszerűsíti az ellátást, 

továbbá biztonságosabbá teszi azt, így a plasztikai 

rekonstrukcióban is alapvető helyet követel. Dr. Jancsó Máté

• Az incisionalis NPWT alkalmazása magas fertőzési kockázattal 

járó betegek esetében lehet hatékony a sebfertőzés megelőzésében. 

Dr. Révész Erzsébet

Prophylacticus NPWT, 

plasztikai sebészet 
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• A közép-súlyos, súlyos esetekben való használata és egyre szélesebb 

körben való elterjedése a költséghatékonyság és a terápiás 

hatékonyság szempontjából egyaránt fontos. Dr. Bánvölgyi 

András

• A betegnek a konzervatív terápia felesleges kiadásokkal járt …, 

melyet elkerülhető lett volna, ha elsődlegesen vákuum terápiát 

alkalmazunk. Dr. Bernscherer Gyöngyi

• Adatbázisunkat folyamatosan bővítjük, egyúttal tervezzük az NPWT 

kezelés eredményeit egyéb terápiás lehetőségekkel 

összehasonlítani. Dr. Báthori Eszter

Költséghatékonyság
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• K+F

• nemzeti regiszter: össz-eset, homogén betegségcsoportok

• irányelv-fejlesztés

• oktatás: 

– orvos, szakdolgozó, beteg

– graduális/posztgraduális

– on-line / on-site

– távoktatás: E-learning, oktató videók, webinar

• …

Javaslatok
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