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Tisztelt Hölgyem/Uram,
Engedje meg, hogy bemutassam Önnek intézményünket. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Ortopédiai Klinikája 1960-ban az ország második egyetemi klinikájaként alakult. Így több mint
40 éves hagyománnyal rendelkezünk a mozgásszervi betegek ellátásában. Az orvosi kar gyógyító munkája
mellett magas szintű tudományos és kutató tevékenységet is folytat, valamint nemzetközileg akkreditált
magyar és angol nyelvű oktató munkát végez. A szakdolgozói gárda a betegelégedettségi felméréseken mindig
kiváló eredménnyel szerepel. Büszkék vagyunk arra, hogy klinikánkon a nagyízületi endoprotézis műtétek
Kelet-Magyarország egyik legmodernebb műtőjében történnek. Az általunk alkalmazott implantátumok
világviszonylatban is elismert gyártóktól származnak, kiváló minőségűek. Regionális centrumként
nagy hagyományai vannak klinikánkon a gyermek ortopédiai és gerincsebészeti beavatkozásoknak is.
Átgondolt betegelőjegyzési rendszerünknek köszönhetően az ambuláns várakozási idő, a műtéti előjegyzés
terminusa és a bentfekvéssel töltött idő is nagymértékben lerövidült. Jelentős fejlesztések történtek a konzervatív kezelések és a műtét utáni rehabilitáció területén. Megújult környezetben és új műszerparkkal dolgozó
gyógytornászok állnak betegeink rendelkezésére.
Orvosaink angol, német, francia, román és orosz nyelvtudással rendelkeznek.
2010-ben 22345 beteg jelent meg ambulanciáinkon. A klinika 4 osztályán tavaly 2316 fekvőbeteget kezeltünk.
4 műtőnkben 1940 műtétet végeztünk, ezek közül 565 alkalommal történt nagyízületi endoprotézis beültetés.
Klinikánkhoz tartozik egy biomechanikai laboratórium is, ahol egy mérnök munkatársunk és Ph.D.
hallgatóink dolgoznak. A Laboratóriumról a kiadvány második része foglalkozik részletesen,.
Tevékenységünk az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási szabványnak megfelel.

4

Ortopinfo

1. fejezet
Ortopédiai Klinika
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Történet
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Előzmények és az alapítás
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A debreceni ortopédia története az I. Sz. Sebészeti Klinikán pavilonjában kezdődött az 1940es években, ahol annak egy részlegeként folyt a munka. A végtagsebészeti részleg mind a betegszám, mind az általánossá váló csípőszűrések miatt azonban hamar kinőtte magát, állandó helyhiánnyal küszködött. A Szeleczky Gyula professzor által vezetett Sebészeti Klinika
ugyanakkor nem igazán nézte jó szemmel a gyors önállósodási törekvéseket. Az érdekellentét a végtagsebészeti ellátás fejlődésének megállását jelenthette volna, illetve fölvetette egy új klinika létrehozásának szükségességét. A részleg egyik kulcsszereplője, Pap Károly munkatársaival együttműködve, az addig elért klinikai eredmények összefoglalásával, a megjelent tudományos munkákkal, a fontos epidemiológiai adatokkal és a szűrési eredményekkel felvértezve első lépésként az egyetem vezetőségével elfogadtatta egy új klinika létesítésének koncepcióját. A továbbiakban az ő szemszögéből követjük az eseményeket.
A kor politikai és társadalmi szellemének megfelelően ezt a vá-

rosi, megyei és állami vezetés meggyőzése követte. A következő
lépés a megfelelő hely kiválasztása, a tervezés és az anyagi forrás biztosítása volt. A helyi támogatások és engedélyek birtokában rendszeres lobbizás indult meg az Egészségügyi Minisztérium és a Párt Központi Bizottsága (Kádár Iroda) irányába. Számos buktató, értetlenség tarkította a klinika felépítésére vonatkozó törekvéseket és a szükséges források megszerzését. Abban az időben felesége is gyakran hetente többször is járt Budapesten, próbálva megnyerni az országos állami és pártvezetők támogatását a klinika megvalósulására.
A tervek többszöri módosítása és a kellő források biztosítása után megindulhatott a klinika építése. A klinika működésének beindítása csak folyamatos gondos odafigyeléssel valósulhatott meg. Végül két régebbi pavilonnal összekötve megépült az új Ortopédiai Klinika, ami
1960. szeptember 1-én, 60 ággyal kezdte meg működését mint az első vidéki ortopédiai klinika. Az Ortopédiai Klinika vezetésére meghirdetett professzori állást egyedüli pályázóként Pap
Károly nyerte el. Így 1961-ben, 51 évesen, szakmai fejlődésének csúcsán, a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány egyetemi tanárrá nevezte ki. Az újonnan alakult klinika orvosi kara így
állt fel: Pap Károly, Berényi Pál, Szentpétery József, Rigó János, Gaál János, Maklári Endre,
Tomola György, Imre Mária, Pomázi Éva, Papp László.
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A klinika stabilizálása, hazai és nemzetközi elismertetése

Az új klinika beindításának eufóriája gyorsan elmúlt és elkezdődtek a dolgos hétköznapok. Fiatal munkatársakkal bővült a klinika orvosi kara - Bíró Béla, Kiss Imre, Mándi András, Barcsa Csaba, Hámori Lajos, Kalmár László -, akikkel együtt dolgozva az igazgató teljesen kibontakoztatta a klinika ortopéd és traumatológiai betegei kezelésének egységes biológiai szemléletét.
A Klinika 1963-ban az elkövetkező 5 évre két fő kutatási témát jelölt meg:

1. „A keringés hatása a vésett, vagy tört csont összeforradására és ennek
segmentpathologiai vonatkozása.”

Erről egy jelentésben a klinikaigazgató a következőket írja:
„Örvendetes tényként említhető, hogy az Anatomia Intézetben szintén foglalkoznak e
témával, főleg biokémiai alapon. A klinikai megfigyelések és a gyógyításban szerzett tapasztalatoknak az összegzése a kísérletek eredményével kerek egészet fog adni.”

2. „Az orthopaedia biologiai vonatkozásai.”

Ezt a következőképp kommentálja:
„A téma alapgondolata átfogóan felöleli az erre vonatkozó
filogenetikai, ontológiai, élettani, biochemiai és klinikai ismereteket, melynek tanulmányozása és az adatok összeszedése, synthetisalasa és továbbfejlesztése, hosszabb időt és elmélyülést igényel. E két téma azért emelhető ki, mert ez egyben
az Orthopaed Klinika tudományos profilja és szemlélete is,
melyben már az oktatók többsége részt vesz.”

Pap Károly professzor, a Klinika alapítója
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Pap Károly kiharcolta a klinika méltó helyét az egyetemen,
a határterületi szakmából társszakma lett. A gyógyító és tudományos munkában elért eredmények a klinika elismertségét növelve tették lehetővé, hogy többen a klinikáról pályázva vezető állást kaptak. Így Forgon Mihály a Pécsi Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékére tanszékvezetői, Berényi Pál a Nyíregyházi Kórház Ortopédiai Osztályára, Szentpétery József pedig a Békéscsabai Kórház Ortopédiai
Osztályára főorvosi kinevezést nyert.

Ortopinfo

Az 1970-es évek elején teljesedett ki a klinika - elsősorban nemzetközi – elismertsége. Pap
Károly a klinika vezetőjeként ekkor már számos nemzetközi társaság vezetőségének lett tagja.

Így a Magyar Traumatológus Társaság társelnökségén túl a Société Internationale de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (SICOT) és az Österreichische Gesellschaft für
Unfallchirurgie rendes tagja, a Societa Italiana Di Ortopedia E Traumatologia levelező tagja,
a Beiträge zur Orthopädie und Traumatologie állandó és az Excerpta Medica levelező munkatársa volt.
A zárt országhatárok ellenére nagy nemzetközi kongresszusokon számolt be eredményeiről,
újításairól, és mindenütt elfogadták összefoglaló, széles látókörű véleményét. Ebben az időben fordult figyelme a genetika irányába. Összesen öt kongresszust, számos kerekasztal konferenciát és szimpóziumot szervezett, melyek kapcsán Nyugat- és Kelet-Európa számos jelentős ortopédiai műhelyéből is ellátogattak szakemberek Debrecenbe. Ezek közül a legfontosabbak az alábbi témakörökben voltak:
»» A gerinc orthopaed és baleseti elváltozásai
»» Az egészséges cipőviselet
»» A gyógyfürdő fejlesztése
»» Csontvelőgyulladás
»» Álizület
»» Agyrázódás
»» A helyes orvosi nyelv
A klinikán mozgófilm laboratóriumot szervezett, amit egyrészt a tudományos munkában,
másrészt az oktatásban hasznosítottak.
A Radiológiai Klinikával együttműködésben röntgen labort létesítettek az Ortopédiai Klinikán a rutin munka és a kutatás segítésére.
A gyógyításban mindig a beteg egészét kezelte, sikeres próbálkozásai voltak a ma alternatív
gyógymódoknak nevezett kezelések alkalmazásában is. Tanulta és alkalmazta az akupunktúrát, próbálkozott a magnetoterápiával, Nyugat-Németországból szerzett be kipróbálásra
ilyen készüléket. Sokra tartotta a torna, és azon belül az aktív mozgató kezelés szerepét. Próbálkozott olyan mozgások terápiás alkalmazásával, melyek a betegek számára örömöt, különlegességet jelentettek. Ilyen volt például a gerincbetegek számára szervezett rendszeres
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kantárszáras lovaglás. Szűrővizsgálatait a csípőszűrésen túl az iskoláskorúak vizsgálatára is
kiterjesztette. 1970-ben önéletrajzában addig összesen 46.422 leszűrt csecsemőről és kisiskolásról tett említést.
Az Egészségügyi Minisztérium által kiutalt
2.800.000 Ft támogatással a Klinikához csatolt
termálfürdő épült, ami 1974-ben került átadásra.
A Nagyerdei Gyógyfürdőből idevezetett termálvízzel üzemelő fürdőben víz alatti torna és súlyfürdő
kezelések folytak, de lehetőség volt terápiás célú
labdajátékokra is. 1976-ban a fürdőbe vezető folyosót kvarcfolyosóvá alakíttatta át.

Tudományos munka, oktatás és innováció Pap Károly idején

Pap Károly előadásaiban, közleményeiben rendszeresen hangoztatta az ortopédia és a traumatológia egységes szemléletének szükségességét. Ezzel is jelentősen megelőzte korát: az európai orvosképzési elveknek megfelelően Magyarországon csak 2003-ban vezették be a közös
ortopédia-traumatológia szakképzést! Ő mindenesetre egy olyan klinikát üzemeltetett, ahol
egyidejűleg történt traumatológiai és ortopédiai betegellátás. Mint medikusoknak írt jegyzetének előszavában és a klinika első tablóján olvasható:
„Az orthopaedia és traumatologia synthesise vezet el a mozgásszervek való tudományához.”

Ebben a szellemben alkotott maradandót, mind az ortopédiában, mind a traumatológiában.
Szerteágazó munkásságának legjelentősebb fejezetei az alábbiak:

1. A diafixatio kidolgozása. Ennek lényege a csúszásra hajlamos ferde törések percutan

Kirschner dróttal történő rögzítése. A módszerről német nyelven Die Diafixation címmel könyvet jelentetett meg 1955-ben.

2. A csonthéjas porc átültetése. A módszert Krompecher István Professzorral dolgozta ki, és az erről írt közlemény szakmánk egyik legelőkelőbb lapjában, a Bone & Joint
Surgeryben jelent meg 1961-ben. Ez a munka egyben szakmai előfutára volt a közel
fél évszázaddal később szintén magyar eljárásként világsikert aratott mozaik plasztika nevű porcpótlási technikának.
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3. A funkcionális töréskezelés kidolgozása. Sokat hangoztatott biológiai szemlé-

lete itt vált valóban gyakorlati jelentőségűvé, azzal a felismeréssel, hogy a törések gyógyhajlama szegmentálisan változó, ezért a kezelésnek is ennek megfelelően
végtagszegmentenként változónak kell lennie. Ott, ahol a törések gyógyhajlama jó (pl.
kulcscsont, jól álló humerus sebészi nyaktörés vagy stabil gerinctörés) a funkció gyakorlását kell előtérbe helyezni a nyugalomba helyezéssel szemben.

4. A csípőficam korai szűrővizsgálata szükségességének propagálása és a korai keze-

lés megszervezése a Tiszántúlon. Ez később 1974-ben fő téma is volt a hazai Ortopéd
Kongresszuson.

5. A klinikához kapcsolt termál gyógymedence létrehozása kvarcfény folyosóval. Inno-

vatív és az új módszerek adaptálására nyitott lelkületét mutatta a gerinc fájdalmak
(discopathia, ischialgia) gyógyítására az általa módosított vibrációs líra és a súlyfürdő
alkalmazása, valamint az este adott relaxációs infúziók bevezetése is.

6. A gyógycélú lovaglás - hippoterápia – meghonosítása a klinika kötelékében. Ez szin-

tén úttörő tevékenység volt. Hamar felismerte, hogy a módszer alkalmas enyhébb
gerincdeformitások kezelésére is, az ügyért tartott Mari lóra még sokan nosztalgiával
emlékeznek.

7. A semilunaris spondylodesis, mint gerincstabilizálási műtét és a líra nevű ge-

rinckorrekciós implantátum kidolgozása. A technikát a nemzetközi irodalom az
implantátumok fejlődése sorában mind a mai napig fontos lépésként tartja számon.

8. Újító munkássága. Gerincműtéteknél zavarta a betegfektetés nehézsége. Jékel Pál gé-

pészmérnökkel kidolgoztak egy három irányban forgatható gerincműtőasztalt, melyen nemcsak hason vagy háton fekvő helyzetben, hanem bármely, az operatőr számára ideális pozícióba állítva lehetett műtétet végezni. Ugyancsak jelentős volt a csonttörést reponáló reduktora is. Újításaiért 1954-ben „Kiváló Újító”, 1978-ban „Kiváló Újító
Arany fokozat” díjat kapott.

Állandó kapcsolatot tartott mind a keleti, mind a nyugati vezető ortopédekkel és traumatológusokkal. Szoros kapcsolata volt a klinikának a rostocki Ortopédiai Klinikával, annak vezetői (Seyfarth professzor, majd Jaster és Mach professzorok) többször meglátogatták klinikáját. Hasonlóan látogatást tett nála Monticelli, a római Ortopédiai Klinika professzora, sőt a
világhírű Küntscher professzor is Németországból.
Említést érdemel az a 21 tagú szovjet ortopéd sebészekből és traumatológusokból álló küldött-
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ség is - ami az akkori pártállamban nagy jelentősséggel bírt! - amely a klinikán kialakított
módszerekkel (diafixatio, gyógyfürdőkezelés, funkcionális töréskezelés) kívánt ismerkedni.
Nagy gondot fordított a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatására. Medikusoknak írt, mókás
ábrákkal felejthetetlenné tett jegyzete 8 kiadást ért meg. Bevezette a televíziós oktatást, minden előadás végén egy-egy műtétet mutattak be a hallgatóságnak a műtőből. (Érdemes megjegyezni, hogy az 1970-es évekről beszélünk!)
Természetszeretetéből, a növények, virágok, állatok életjelenségeinek tanulmányozásából alakította ki azt a biológiai szemléletet, melyet előadásaiban is hangoztatott, miszerint nem a heroikus műtétekre, hanem a megelőzésre és a korai kezelésre kell törekedni az ortopédiában,
a traumatológiában pedig az egyszerűbb, kíméletesebb módszer mellett a korai funkcionáltatás ad jó eredményt. Bár elismerte a technika fontosságát mindkét szakmában, ám az új
eredményeket adó „konzervatív” gondolatokat többre értékelte.

Pap Károly utóda: Szepesi Kálmán professzor
Az Ortopédiai Klinika második igazgatója 1980-2003-ig Szepesi Kálmán professzor volt, aki
1980. július 1-én kapta meg klinikaigazgató professzori kinevezését. Miskolcon érettségizett,
és a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett orvosi diplomát.
„Sub auspiciis Rei Publicae Popularis” kitüntetéssel avatták doktorrá 1963-ban. 15 évig dolgozott Budapesten az Ortopédiai Klinikán. Tudományos tevékenysége a gyermekortopédia mellett a csont-ízületi pathológiára és biomechanikára irányult. 1976-ban szerzett kandidátusi minősítést. 1977-től 1980-ig a Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályának
osztályvezető főorvosa volt, egyidejűleg fővárosi gyermekortopédiai szakfelügyelő főorvosi feladatkört is ellátott.
Debrecenbe kerülésekor Szepesi Professzor számos megoldandó feladatot látott maga előtt.
A klinika épülete – bármennyire korszerűen alakította is ki Pap Károly Professzor – 1980ban már elégtelen volt, hogy lehetőséget biztosítson az intézet feladatainak ellátásához. Mindenek előtt jelentős bővítéseket, fejlesztéseket kellett az épületen végrehajtani, amelyeket csak
több év alatt sikerült megvalósítani. Az épület alapterülete kétharmadának megfelelően alagsori szintet építettek ki. Itt hat helyiségből álló ambulanciát, röntgen felvételező helyiséget,
gipszelőt, szeptikus kötözőt, kórlaptárolót, öltözőket, tornatermet, ebédlőt, sterilizáló helyisé-
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get, raktárakat és két oktató helyiséget – amelyeket 60 személyes előadóvá lehetett összenyitni - alakítottak ki. A földszinten a meglévő egy műtőhöz még kettőt építve, zsilipes rendszert,
öltözőket, pihenő helyiséget létesítettek, bevezették a központi orvosi gázokat.

A műtő mellett hat ágyas posztoperatív őrzőt szerveztek, amelynek a felszerelését később kiegészítették és azóta is működik. A fekvőbeteg osztály három kórteremmel, 14 ággyal bővült.
2001-ben még két kétágyas kórtermet alakítottak ki a klinikán, illetve egy korszerűen felszerelt műtőt. Az emeletre került az igazgatói iroda, illetve az igazgatásban résztvevő munkatársak számára három irodát és orvosi szobákat létesítettek azokban a helyiségekben, ahol korábban a nyugdíjas egyetemi dolgozók laktak. Az 1998-ban részlegesen leégett könyvtárat sikerült korszerűsítve és megnagyobbítva újjáépíteni úgy, hogy előadóteremnek is alkalmassá
vált 30 személy számára. Nem fejlesztés volt, hanem sajnálatos pusztulás, hogy Pap Profes�szor egyik büszkesége, a fürdőkezelő berendezéseinek elhasználódása miatt 1986-ra üzemképtelenné vált. Felújítására anyagi fedezetet a klinika sajnos nem tudott szerezni, így használaton kívülre került és végül sok év után lebontották.
A klinikának 1980-ban kilenc beosztott ortopéd szakorvosa volt, közülük hétnek baleseti sebész szakképesítése is volt. A kórtermeket az idősebb orvosok között osztották fel, ezekben
ők osztályvezetői hatáskörrel rendelkeztek. Ortopédiai és balesetes betegek vegyesen feküdtek a kórtermekben. Az intézet négynaponként adott baleseti ügyeletet, illetve járó- és fekvőbeteg ellátást.
Az új igazgató női-, férfi- és gyermekosztályt szervezett, mindegyiket osztályvezető irányította. Később lett önálló a posztoperatív osztály aneszteziológus és ortopéd szakorvos közös irányítása mellett. Az orvosok a rendelési napokra beosztást kaptak. A műtéti vagy konzervatív
kezelésre felvételre tervezett betegeket az igazgatónak be kellett mutatni és az ő döntése szerint lehetett/kellett a betegeknek előjegyezést adni klinikai befekvésre. A műtéti indikáció a
professzori viziten született. Rigó János docens igazgató-helyettesi hatáskört kapott, ortopédiai betegek kezelése mellett a klinika baleseti tevékenységét teljes szakmai döntési jogkörrel és
egyúttal teljes felelősséggel irányította. Rigó Professzor Úr nyugdíjba vonulása után, 1998-ban
Gáspár Levente vette át ezt a feladatkört.
Az intézmény belső finanszírozási rendjéből adódóan sajnálatos módon a nem mozgásszervi sérültek fogadása a 90-es évektől egyre költségesebbé vált az egyébként is veszteséges gaz-
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dálkodású klinikán, ezért a szakmai elvekkel ellentétben 2003. január 1-től a baleseti ügyeleti szolgálatot a klinika lemondta.
1980-ban ortopédiai részleg működött a Megyei Kórház Baleseti Sebészeti Osztályán, ami
a klinikától semmiféle szakmai függőségben nem volt. Ezt az Országos Ortopédiai Intézet
szakmai elvei szerint elfogadhatatlan állapotot - hogy egy városban egyetemi ortopédiai klinika mellett egy másik ortopédiai fekvőbeteg osztály is működjön - sikerült
az Intézet közreműködésével megváltoztatni. A kórházi szervezett ortopédiai betegellátást megszüntették, a városi és megyei ortopédiai szakrendeléseket is a klinika szakmai felügyelete alá utalták. A rendelések orvosait a klinikaigazgató bevonta az intézet
fekvőbeteg ellátó munkájába, így megyei
szinten egységes ortopédiai szakellátó szervezet alakult ki. A klinika orvosainak létszáma az elkövetkező években még két ortopéd
és több lépésben összesen négy aneszteziológus szakorvosi státusszal bővült. 1998-ban megindult az aneszteziológiai ambulancia működése is. Szakorvosjelöltek is folyamatosan részt vettek a klinika munkájában. Az intézet sok
beteget fogadott a környező megyékből és távolabbi országrészekből is.
Szepesi Professzor nagy súlyt helyezett arra, hogy az intézet az elektív ortopédiai műtétek és a
konzervatív kezelések végzése mellett folytassa a részvételt az akut mozgásszervi sérülések ellátásában, baleseti ügyeleti szolgálatot adjon. Ebben a klinika minden orvosa részt vett.
A klinika korábbi műtéti gyakorlatának folytatatása mellett az elektív műtétek repertoárját bővíteni, korszerűsíteni kellett. Mindenekelőtt a csípőízületi protézis beültetések műtétének bevezetése volt égetően szükséges. Ehhez akkoriban az Egészségügyi Minisztériumtól kellett engedélyt kérni, amit sikerült megszerezni és 1984-ben a kiutalt keretből a műtéteket megkezdték. A gyermekellátásban a csípőficam és a dongaláb, az epiphyseolysis a
spasztikusok kezelésében, új szemléletben, új műtétek kerültek bevezetésre. A csontdaganat-
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ok kezelésére Szepesi Professzor centrum szervezését kezdte meg radiológus, pathológus és
onkológus együttműködésével. Degeneratív gerincelváltozások, később scoliosisok korrekciójára is kerültek műtétek bevezetésre. Az egyre tökéletesebb készülékek beszerzésével nagy
ütemben haladt az artroszkópos beavatkozások alkalmazása elsősorban a térd-, de egyéb
ízületek vonatkozásában is. A térdízületi endoprotézis műtétek bevezetése 1993-ban a csípőízületi protézis műtétek bevezetéséhez hasonló jelentőségű előrelépés volt. 1991-től tudtak
biológiai rögzülésű cement nélküli csípőprotéziseket beültetni. 1995-ben beszerezték a 3D
rendszerű scoliosis implantátumokat. A kilencvenes évek második felében megkezdték a revíziós protézis műtéteket is.
A műtétes kezelések mellett nagy hangsúlyt kapott a klinikán a konzervatív kezelés is, főleg
1986-ig, amíg a fürdőkezelő üzemképes volt. A klinika állományába négy gyógytornász tartozott. Az osteoporosis jelentőségének előtérbe kerülésével osteoporosis rendelés indult a klinikán. Ultrahang készülék beszerzésével 1990-ben megkezdték az ultrahangos csípőszűrést
a rizikó csoportú csecsemőkön, majd l997-ben teljes körűvé bővítették az ultrahangos szűrést a megyében.

A Pap Professzor által nevelt és nyugdíjba vonulása után a klinikáján hátrahagyott orvosi
karban nagyon erős tudományos érdeklődés élt mind a balesetes kórképek gyógyítása terén,
mind a hagyományos ortopédiai problémák iránt. Már az első években jelentős volt a publikációs aktivitás és kongresszusokon való szereplés iránti igény, a hazai rendezvények mellett, külföldön, elsősorban német nyelvterületen. A tudományos munkák témáját alapvetően a fent felsorolt fontosabb gyógyítási profilokban elért eredmények ismertetése jelentette: a
femoropatellaris ízület pathológiája, a térdarthrosis, térdízületi instabilitás kezelése, primer
és metasztatikus csontdaganatok kérdései, pathológiás törés, a veleszületett csípőficam és
már károsodott csípőízületek műtétei, különböző medence osteotomiák (Chiari, Pemberton,
hármas medence osteotomia), trochanter transpositio, dongaláb műtétek, végtaghossz kiegyenlítés.
A klinika aneszteziológusai részéről kiemelt jelentőségű volt hemosztazeológiai kérdések vizsgálata a trombózis profilaxis szempontjából, nagyízületi protézis beültetésen átesett betegeken, hematológusokkal kollaborációban, a fibrinolízis kutatása idiopathiás fejnecrosisos betegeken, a Perthes-es beteganyagon a Leyden-mutáció előfordulásának tanulmányozása és
egyéb thrombophyliás jelenségeké. Vizsgálták a perioperatív vérvesztés csökkentésének és a
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homológ transzfúzió adás elkerülésének lehetőségeit.
1993-ban Csernátony Zoltán vezetésével, Szepesi professzor támogatásával alapította a klinika az Ybl Miklós Műszaki Főiskolával közösen a Biomechanikai Laboratóriumot. Évekbe telt,
amíg korszerű vizsgálatok végzéséhez szükséges műszerekkel sikerült felszerelni. A kilencvenes évek végén jelentek meg az első közlemények a Laboratóriumból, amelyek a scoliosisos
deformitás természetére, a deformitások korrekciós lehetőségeire, új műtéti implantátumok
kifejlesztésére vonatkoztak.
Az intézet az ortopédia tantárgy oktatását fél éves kurzusok keretében, 15 tantermi előadás
tartásával az ÁOK hallgatói számára magyar és angol nyelven végzi. A klinikaigazgató fejezeteket írt a hivatalos ortopédiai tankönyv Bartha Ottó (1983), majd Vízkelety Tibor (1995) szerkesztette kiadásaiba. A klinika részt vesz a szakorvosképzésben, amely 1997 óta az új törvényi szabályozás szerint az ortopédiai- traumatológiai képzés előírásai szerint zajlik. A grémium elnöke a klinikaigazgató, aki a régióban irányítja és szervezi az oktatást, illetve szakvizsgáztat is.
Az Egyetem Főiskolai Karán az 1998-ban újonnan szervezett Gyógytornászképzési Szak kezdte meg működését. Az alapító és első szakigazgató Szepesi Professzor volt. A szakon az ortopédia és a biomechanika tantárgyakat oktatja a klinika, ez utóbbit Csernátony Zoltán vezetésével.
Szepesi Professzor 1994-ben „orvostudományok doktora” minősítést kapott, a klinika orvosi
karából heten kandidátusi, illetve Ph.D. fokozatot szereztek. Rigó János professzori, Kiss Imre,
Gáspár Levente, Szappanos László és Csernátony Zoltán docensi, Papp László, Kiss Imre és
Farkas Csaba osztályvezető főorvosi kinevezést nyertek megyei osztály élére. Csernátony Zoltán 2003-ban habilitált. A klinika igazgatója 1992-1995-ig a Magyar Ortopéd Társaság elnöke
volt, 2002-ig a Társaság delegátusa az EFORT-ban, jelenleg is delegátus a UEMS Orthopaedic
Sectionben. A Lengyel, Cseh és Román Ortopéd Társaságok tiszteletbeli tagja, három nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet,
Plasztikai Sebészet című lap szerkesztője.
Szepesi Kálmán professzor 23 éven keresztül, 65 éves koráig, 2003. június 30-ig töltötte be a
klinikaigazgatói feladatkört.
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2003. július 1-től Szepesi Kálmán professzort Csernátony Zoltán docens követte az igazgatói
székben. Ismét adódott a korábbi igazgatóváltás igazsága, hogy mégoly sokat modernizált is
a korábbi igazgató a klinika életén, a vezetői periódus végére szükségszerűvé vált újabb átalakítások végzése. Az országos pénzhiány, a félbehagyott és rosszul átgondolt változtatások
sora, és az ágazat valódi, a betegellátás ügyét szolgáló, előrevivő reformjának mindmáig fennálló hiánya természetesen rányomta bélyegét erre az új időszakra.
Mindamellett felállt az új vezetés. Szepesi Kálmán
és Rigó János professzorok gyógyítói szabadságának
biztosítása mellett új ritmust vett fel a klinika. A személyzet teljes egészét érintő fiatalítás indult meg, így
fiatal vezető asszisztens, főnővér, főműtősnő, gazdasági vezető és titkárnő került kinevezésre. Az igazgatóhelyettesi feladatra Gáspár Levente egyetemi docens, majd Jónás Zoltán egyetemi adjunktus kapott
megbízást.
Az új vezetés nehéz örökséget kapott: súlyos gazdálkodási deficitet és komoly mértékben leromlott infrastruktúrát. Egyes társklinikákkal és tanszékekkel is újra kellett gondolni a szakmai kapcsolatokat. Mindezek a feladatok önmagukban sem könnyűek, de az állandó országos restrikciók és azon belül is az ortopéd szakmát különös mértékben mellőző újabb és
újabb szabályozások tovább nehezítették a feladatot. Megkezdődött a maradék erőforrások bevetése, modern szervezéssel és nagyobb odafigyeléssel a lehetőségekhez képest kultúráltabb járó- és fekvőbetegellátási, hatékonyabb működtetési és takarékosabb gazdálkodási rendszer került bevezetésre.
A műtéti szám jelentős növelése mellett a műtő kihasználtságát is nagymértékben sikerült
fokozni. Meghonosították többek között a minimál invazív csípőendoprotetikát, a térdízületi navigációt, a vertebroplasztikát, és széleskörű kollaborációban dolgoznak plasztikai, mellkas- és idegsebészekkel. Jelentős mértékben csökkentették a megöröklött adósságtömeget, és
a havi mérlegek is egyre kedvezőbben alakultak. Sokkal dinamikusabb betegellátási rendszerre tértek át, a járóbeteg ellátásra előzetes bejelentkezés alapján lehet időpontot kapni,
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ami jelentősen csökkentette a várakozási időt. A kisebb rutin műtétekre a betegek a műtét napján, nagyobb műtétekre a műtét előtti délután fekszenek be. A korábbinál nagyobb
endoprotézis választékkal dolgozik a klinika. Új funkcióként intézeti gyógyszerészt és gyógyszerész asszisztenst alkalmaznak. Nagy súlyt fektetnek a szakorvosjelöltek műtéttel való ellátására és a járóbeteg ellátásba való bevonására.
A tudományos együttműködések jelentős része az implantátum és műszerfejlesztés területére
esik, de számos elméleti intézettel is kapcsolatban állnak. A klinika orvosai - életkortól függetlenül - rendszeresen járnak hazai és külföldi továbbképző tanfolyamokra. Számottevő fejlesztéseket hajtottak végre a könyvtári könyvállományon is.
Az Ortopédiai Klinikához tartozó Biomechanikai Laboratóriumban jelentős fejlesztések történtek, pályázati forrásokból az ország első modern biomechanikai célú anyagvizsgáló berendezését és az egyetlen, orvosi közegben működő gyorsprototípus készítő berendezését üzemeltetik. A saját kutatómunkán kívül kollaborációs és megrendeléses munkák folynak. A Laboratóriumban az Idegsebészeti Klinikával együttműködve elvégezték az első hazai, számítógépen tervezett és rapid prototyping technikával végzett arc- és agykoponya defektuspótlásokat, de hasonló technikával plasztikai sebészektől is kap a Laboratórium megrendeléseket.
A továbbiakban akárhogyan is alakul a magyar orvoslás és az ortopéd sebészet sorsa, biztos,
hogy a klinika munkájára egyre nagyobb szükség lesz, és a pillanatnyi nehézségeken felülemelkedve próbálja a klinika kollektívája működtetni az 50. évét betöltött klinikát.
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Betegellátás
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Az Ortopédiai Klinikán a következő betegellátó tevékenységek folynak:
»» Fekvőbeteg-ellátás
»» Teljes körű mozgásszervi műtétek
»» Reumás betegségek műtéti kezelése
»» Baleset utáni állapotok műtéti kezelése
»» Nagyízületi endoprotetika
»» Járóbeteg-ellátás
»» Általános ortopédiai szakrendelés
»» Gyermekkori szűrővizsgálatok (csípőficam, gerincferdülés, tartáshibák)
»» Gyógyászati segédeszközökkel történő ellátás és a használat betanítása

Bekerülés az intézménybe

Klinikánk járó- és fekvőbeteg ellátó tevékenységet is folytat. Az ortopédiai szolgáltatás igénybevétele beutalóköteles és előjegyzés alapján történik, de a sürgős eseteket előjegyzés nélkül is
ellátjuk. Beutalót a háziorvos vagy más szakrendelés orvosa adhat.

Ambuláns vizsgálatok

A modern szakmai elveknek és társadalmi elvárásoknak megfelelően, amit csak lehet klinikai befekvés nélkül, a járóbeteg ellátás keretein belül oldunk meg.
A centrumon belül minden szükséges kiegészítő vizsgálat elvégezhető.

Konzervatív kezelés

Betegeink számára a konzervatív kezelési lehetőségek egész sorát biztosítjuk. Mód van a
gyógytorna és egyéb fizioterápiás kezelések ambuláns és fekvőbetegként való igénybevételére
is. Betegeink számára egyéni kezelési programot állítunk össze, amelyeket szigorú orvosi felügyelet mellett végzünk.
Újonnan bevezetett komplex nagyízületi rehabilitációs programunk keretében a protézis
műtét előtt betegeink kívánság szerint 3 napos előkészítő kezelésen vehetnek részt, melynek
során ellátjuk őket a szükséges segédeszközökkel, megtanítjuk azok használatát, elsajátítják
a műtét előtt illetve után végzendő tornagyakorlatokat. A műtét után egy rehabilitációs prog-
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ram következik, melynek célja a protézissel való együttélés megtanítása és a megfelelő harmonikus járásminta kialakítása.

Műtéti kezelés

Klinikánk a modern operatív szemléletű ortopéd ellátás képviselője. Nagy számban ültetünk
be csípő- és térdízületi protéziseket. Az általunk alkalmazott implantátumok világviszonylatban is elismert gyártóktól származnak, kiváló minőségűek.
A hagyományos eljárásokon kívül bevezettünk számos igen modern technikát is, mint pl. a
minimál invazív sebészetet és a Számítógép vezérlésű műtéti navigációs módszert. Nagy számban végzünk artroszkópos
és egyéb lágyrész- illetve csontműtéteket is.

Infrastrukturális adottságaink
Ambulancia

Járóbetegeink ellátása ambulanciánkon 6 rendelőben történik. Az előjegyzés bevezetésével a várakozási időt jelentősen
lecsökkentettük.

Műtőblokk

Az Ortopédiai Klinika négy műtője gyakorlatilag minden mozgásszervi probléma sebészeti kezelésére alkalmas.
Endoprotézis műtőnk Kelet-Magyarország egyik legújabb és
legmodernebb műtője.

Kórtermek

Törekszünk arra, hogy betegeink nyugodt környezetben
gyógyulhassanak. Megkezdtük hotelszolgáltatásaink folyamatos fejlesztését és kórtermeink modernizálását.

Tornaterem

A konzervatív kezelés alappillére tornatermünk, ahol mas�százskezelésre, elektroterápiás kezelésre, gyógytornakezelésre van lehetőség. Gyógytornászaink magasan képzett, tapasztalt szakemberek, akik egyéni és csoportos formában is
végeznek kezeléseket.

21

Járóbeteg-ellátás

A klinikán történő járóbeteg-ellátás a következő szakrendelések keretében valósul meg.
Általános ortopédiai szakrendelés:
Rendelési idő:
			

hétfő, szerda, csütörtök és péntek: 8:30-15:30
kedd: 9:00-17:00.

A szakrendelés két, vagy három rendelőben folyik egyszerre.
Előzetes időpontkérés szükséges.
Beutaló szükséges.
Gyermek csípő ultrahang szakrendelés:
Rendelési idő:

hétköznap 13:30-15:30

Előzetes időpontkérés nem szükséges.
Beutaló szükséges.
Traumatológiai szakrendelés:
Rendelési idő:

kedd: 8:00-9:00

			

csütörtök: 8:00-10:00

Előzetes időpontkérés szükséges.
Beutaló szükséges.
Klinikánk szakrendelései betegelőjegyzés alapján működnek. Az előjegyzéshez minden esetben szükséges ortopédiai szakrendelésre szóló beutaló, kivéve ha a klinika hívja vissza a beteget pl. kontrollra.
Az előjegyzéshez szükséges adatok:
»» Név
»» TAJ- szám
»» Születési idő
»» A kezelőorvos neve (opcionális)
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Időpontkérés telefonon: a 06 52 255-912 telefonszámon.

Időpontkérés e-mailben: A fenti adatok megadása, valamint az időpontkéréstől számítva 2
héten belül 3-4, a betegnek megfelelő, a megfelelő szakrendelés rendelési idejébe eső időpont
megadása feltétlenül szükséges. Az előjegyzés egy visszaigazoló e-maillel válik véglegessé.
Előjegyzésre vonatkozó e-mail cím: ortopinfo@dote.hu

Térítéses betegellátás

Az TAJ-számmal, illetve betegbiztosítássi jogviszonnyal nem rendelkező betegeket az Ortopédiai Klinikán az alábbi táblázatoknak megfelelő térítés ellenében tudjuk ellátni.

1. Járóbeteg-ellátás
Beavatkozás, kezelés megnevezése
Első vizsgálat
Kontroll vizsgálat
Fekvőhöz konzílium
Csípőízület UH vizsgálata
Sebkötözés, kötéscsere, varratszedés
Egyéni torna (alkalmanként)
Helyi infiltrációs érzéstelenítés
Iontophoresis kezelés (alkalmanként)
Masszázs (30 perc)
Vérvétel
Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása
Relaxációs infúzió adása (napi)
Intraarticularis injekció adása
Terápiás UH kezelés (alkalmanként)

Fizetendő díj
HUF
EUR*
RON*
12 000
45
194
8 000
30
129
12 000
45
194
12 000
45
194
4 600
17
73
3 450
13
56
3 450
13
56
3 450
13
56
3 450
13
56
1 200
4,5
20
3 450
13
56
7 000
26
112
3 450
13
56
3 450
13
56

* Az árak kiszámítása a napi Forint/Euró/RON vételi árfolyam alapján történik

2. Fekvőbeteg-ellátás

Az árak tájékoztató jellegűek. A végleges fizetendő díjak a szakorvosi (ortopédiai és
aneszteziológiai) vizsgálatokat követően kerülnek megállapításra.

23

Beavatkozás, kezelés megnevezése
Totál térdprotézis-beültetés
Totál térdprotézis revízió steril lazulás miatt
Cementes csípőprotézis-beültetés
Cement nélküli csípőprotézis-beültetés
Csípőprotézis revízió steril lazulás miatt
Ágyéki gerinc műtét
Scoliosis műtét
Ortopédiai kisműtét
Ortopédiai kis közepes műtét
Ortopédiai nagy közepes műtét
Ortopédiai nagyműtét
Artroszkópia
Mozgásszervi betegségek konzervatív kezelése (naponta)
Egyéb beavatkozások

Személyzet

Beavatkozás, kezelés díja
Implantátum ára (min.)
HUF
EUR
RON
HUF
EUR RON
805 000 2 900 12 600 430 000 1 560 6 800
1 150 000 4 200 18 000 500 000 1 820 7 800
920 000
1 035 000

3 350
3 760

14 400 140 000
16 200 250 000

510
910

2 200
3 900

1 265 000

4 600

19 770 430 000

1 560

6 800

1 150 000
1 495 000
172 500
287 500
550 000
805 000
172 500
7 500

4 200
5 450
630
1 050
2 000
2 900
630
30

18 000 500 000
23 360 800 000
2 700
4 500
8 600
12 600
2 700
120

1 820
2 910

7 800
12 500

Egyedi kalkuláció alapján

Klinikánk 81 fős személyzete a következőképpen tevődik össze:
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Állandó alkalmazásban álló orvosaink
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Dr. Csernátony Zoltán
klinikaigazgató
egyetemi docens

Prof. Dr. Szepesi Kálmán
ny. egyetemi tanár

Prof. Dr. Rigó János
ny. egyetemi tanár

Dr. Gáspár Levente
egyetemi docens

Dr. Jónás Zoltán
főorvos

Dr. Soltész István
szakorvos

Dr. Szabó János
egyetemi tanársegéd

Dr. Szücs Gabriella
egyetemi adjunktus

Dr. Simon Tünde
egyetemi tanársegéd
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Dr. Karácsonyi Zoltán
egyetemi tanársegéd

Dr. Szeverényi Csenge
egyetemi tanársegéd

Dr. Kiss László
egyetemi tanársegéd

Dr. Bazsó Tamás
egyetemi tanársegéd

Dr. Rybaltovszki Henrik
szakorvos

Dr. Hunya Zsolt
szakorvos

Dr. Győrfi Gyula
szakorvosjelölt

Betegeink mindennapjai

Törekszünk arra, hogy beutalt betegeinket a befekvés napján megoperáljuk. Egy nappal korábban kerülnek felvételre a műtétre váró, illetve a messze lakó betegek. Lehetőség szerint a
gyermekekkel együtt valamelyik szülő felvételét is biztosítjuk.
A posztoperatív őrzőnk kivételével betegeink a házirend betartása mellett szabadon látogathatóak.
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Hétköznap minden reggel és délután az osztályvezetők vizitet tartanak az osztályos orvosok
közreműködésével. Kedden és csütörtökön reggel intézetvezetői vizit van. Hétvégén az ügyeletes orvos vizitel.
A gyógytornász kezelések a hét minden napján biztosítottak.
A klinikatelep területén betegjogi képviselő, jeltolmács, pszichológus, szociális és dietetikus
nővér áll a betegek rendelkezésére.
Jelentősebb vallási ünnepeken ökumenikus istentiszteletet tartanak a Gyermekklinika épületében.

Házirend

Az eredményes gyógykezelés érdekében az alábbi szabályok betartására kérjük betegeinket:
»» Kérjük, őrizze meg a klinika rendjét, a kórterem nyugalmát, csendjét, és tanúsítson
olyan magatartást, amellyel más betegek nyugalmát és kezelését nem zavarja.
»» Kérjük, tartsa rendben környezetét. Vigyázzon a tisztaságra saját és betegtársai érdekében.
»» Felesleges tárgyakat és élelmiszereket kérjük, ne tároljon a kórteremben.
»» Villanyoltás 21.00 órakor.
»» Az orvosi vizitek rendje: a reggeli, a délutáni és az esti órákban.
»» Igazgatói vizit hétfőn és csütörtökön 14.00 órakor.
»» A vizitek alatt kérjük, tartózkodjon a kórteremben.
»» A vizit ideje alatt kérjük, látogatót ne fogadjon, és ne telefonáljon.
»» Egy beteg maximum két látogatót fogadhat egyszerre.
»» Vizsgálatnál hozzátartozója, kezelőorvosa és a vizsgálatba bevont, abban közreműködő szakszemélyzet lehet jelen, ebbe a körbe tartoznak az orvostanhallgatók is.
»» A bentfekvő beteg a klinikát csak kezelőorvosa engedélyével hagyhatja el.
»» Tilos a klinikára alkoholt behozni!
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»» Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet!
»» Az intenzív osztályon a mobiltelefont lehalkított üzemmódban használja.
»» Kérjük, hogy TV-t, rádiót, magnót a környezetét nem zavaró módon használjon.
»» Kérjük, hogy az osztályon lévő hűtőszekrényben tárolt ételre a nevét írja rá, és az osztályról történt távozáskor vigye magával.
»» Vágott és cserepes virágok behozatala tilos!
»» Szíveskedjen a műtéti kezeléssel és gyógykezeléssel kapcsolatos kérdéseit kezelőorvosának feltenni a beleegyező nyilatkozat aláírása előtt.
»» Kérjük értéktárgyakat és nagyobb pénzösszeget ne tartson magánál. A betegek értéktárgyaiért a klinika felelősséget nem vállal.
»» A betegek az intézeten kívüli telefonhívásra a porta előterében elhelyezett nyilvános telefonkészüléket vehetik igénybe.
Az ortopédiai klinikára történő befekvés előtt kérjük az alábbiak figyelembe vételét:
»» Az egészségi állapotával kapcsolatos összes dokumentumát (korábbi leletek, zárójelentések, rtg. felvételek stb.), betegbiztosítási kártyáját, személyi igazolványát kérjük,
hozza magával.
»» Rendszeresen szedett gyógyszerei nevét és adagját kérjük, írja fel, és kezelőorvosának
adja át.
»» Kérjük, hogy tisztasági felszerelést és az elfogadott gyakorlatnak megfelelő ruházatot
(papucs, köpeny, pizsama, szabadidő ruha stb.) hozzon magával.
»» Egy beteg maximum két látogatót fogadhat egyszerre.
»» Vizsgálatnál hozzátartozója, kezelőorvosa és a vizsgálatba bevont, abban közreműködő szakszemélyzet lehet jelen, ebbe a körbe tartoznak az orvostanhallgatók is.
»» A bentfekvő beteg a klinikát csak kezelőorvosa engedélyével hagyhatja el.
»» Tilos a klinikára alkoholt behozni!
»» Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet!
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»» Vágott és cserepes virágok behozatala tilos!
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»» Szíveskedjen a műtéti kezeléssel és gyógykezeléssel kapcsolatos kérdéseit a beleegyező
nyilatkozat aláírása előtt kezelőorvosával részletesen megbeszélni.
»» Kérjük értéktárgyakat, és nagyobb pénzösszeget ne tartson magánál. A betegek értéktárgyaiért a klinika felelősséget nem vállal.

Betegellátási statisztikák

A következő diagramok az Ortopédiai Klinika a legutóbbi lezárt évére vonatkozó általános
statisztikáit, valamint a totál endoprotézis (TEP) beültetések alakulását foglalják össze.
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Oktatás
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Graduális képzés
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Klinikánkon megalakulása óta folyik az ortopédia magyar nyelvű oktatása, illetve 1990 óta
angol nyelvű képzés a térítéses orvosképzés keretében, negyedik évfolyamos orvostanhallgatók számára.

Ezen felül részt veszünk az Egészségügyi Kar által szervezett gyógytornász szak oktatásában, gyógytornász és fizioterápiás szakasszisztens hallgatók képzésében ortopédia és
biomechanika tantárgyakból.
Az orvostanhallgatók ortopédiai oktatása egy szemeszterben történik 13 előadás és 21 gyakorlati óra keretében. A vizsgáztatás szóbeli szigorlat formájában zajlik.
Az oktatás tematikája orvostanhallgatóknak a következő:
»» Az ortopédia tárgya, bevezetés.
»» Veleszületett csípőficam path. dg., konzervatív és műtéti kezelése.
»» Perthes kór. Transit. coxitis. Coxa vara inf. Epiphyseolysis capitis fem.
»» A felső végtag és a nyak ortopédiai betegségei.
»» Coxarthrosis, Necrosis capitis fem.
»» Csípőízületi arthroplastica.
»» Acut és chronicus osteomyelitis, gennyes ízületi gyulladások.
»» Statikai lábelváltozások. A láb funkcionális anatómiája. Dongaláb, egyéb fejlődési rendellenességek.
»» Tengelyeltérések az alsó végtagon.
»» A térdízület betegségei, arthroscopia, arthroplastica.
»» Spondylosis, Bechterew kór, spondylolysis, spondylolisthesis, lumbalisatio, sacralisatio.
»» Scheuermann-féle betegség. Spinal stenosis. Ischias.
»» Hanyagtartás, scoliosis. Postural kyphosis.
»» Csontdaganatok és daganatszerű elváltozások.
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A gyógytornász hallgatók képzése ortopédia tantárgyból 2 féléves, az első végén szóbeli kollokvium, a második után szóbeli szigorlat formájában történik a számonkérés.
Az ortopédia tantárgy tematikája a gyógytornász hallgatók számára:
1. félév
»» Az ortopédia kialakulásának története. Kapcsolat a traumatológiával, a fizioterápiával és a
reumatológiával. Az ortopédiai beteg fizikális vizsgálata. Az ortopédiai betegségek kezelési
módszerei, lágyrészeken és csontokon végezhető műtétek.
»» A veleszületett csípődysplasia és csípőficam (DDH) előfordulásának gyakorisága, a patológiai elváltozások. Újszülött- és csecsemőkori csípőszűrő vizsgálatok, fizikális módszerek és
szonográfia. Kezelés készülékekkel és műtéttel.
»» A Perthes kór előfordulása, gyakorisága, patológiai lényege, lefolyásának szakaszai. Klinikai
tünetek és kezelési módszerek. Az epiphyseolysis capitis femoris előfordulása, patológiai lényege, klinikai tünetek, klinikai kórformák és azok kezelése.
»» Az ízületek degeneratív elváltozásainak, az arthrosisnak a patológiája, kialakulásának mechanizmusa, klinikai panaszok. A coxarthrosis kialakulása, formái, konzervatív kezelés és
műtéti kezelés.
»» A térdízület veleszületett ficama, a térdkalács habitualis és recurrens ficama, veleszületett
tengelyeltérések. A keresztszalagok és oldalszalagok jelentősége, sérülései az artroszkópos és
egyéb terápiás lehetőségek.
»» A térdízület arthrosisának kialakulása, formái, patológiája, klinikai kép. A konzervatív kezelés lehetőségei. Műtéti kezelés. Térdízületi endoprotézisek.
»» A nyaki gerinc és a felső végtag betegségei. A vállízület degeneratív elváltozásai, habituális
vállficam. A könyök és kéz veleszületett betegségei és egyéb ortopédiai elváltozásai. Kezelés.
»» A láb funkcionális anatómiája. A láb betegségei, lúdtalp, bütyök, kalapácsujj. Veleszületett
lábdeformitások, lúdtalp, vertikális talus. Dongaláb előfordulása, tünetei, konzervatív és műtéti kezelése.
»» A gerinc fiziológiás görbületei, funkcionális anatómiája. Scoliosis különböző formái, vizsgálata, konzervatív és műtéti kezelése.
»» Scheuermann-féle betegség. Az ischias patológiája, tünetei, konzervatív és műtéti kezelése.
Degeneratív gerincelváltozások. Spondylosis, derékfájás.
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»» Gennyes ízületi gyulladások. Az akut és krónikus osteomyelitis formái. Tünetek és kezelés.

»» A csontrendszer elsődleges és áttéti daganatai, és a daganatszerű elváltozások. Klinikai tünetek. Kezelési lehetőségek.
»» Reumatológiai kórképek ortopédiai vonatkozásai.
»» Az osteoporosis kialakulása és ortopédiai kezelése.
»» Neuroortopédiai elváltozások, bénulások, alagút szindrómák tünetei és kezelésük.
2. félév
»» A térd tengelyállása, varus valgus deformitás. A térdkalács habituális és recurrens ficama.
»» A nyaki gerinc veleszületett és szerzett betegségei. Torticollis, nyaki spondylosis,
cervicobrachialis szindróma.
»» A felső végtag betegségei. A vállízület degeneratív elváltozásai, habituális vállficam.
»» A láb funkcionális anatómiája. A láb betegségei, lúdtalp, bütyök, kalapácsujj.
»» Veleszületett lábdeformitások, lúdtalp, vertikális talus. Dongaláb előfordulása, tünetei, konzervatív és műtéti kezelése.
»» A könyök és kéz veleszületett betegségei és egyéb ortopédiai elváltozásai. Kezelés.
»» A gerinc fiziológiás görbületei, funkcionális anatómiája.
»» Scoliosis különböző formái, vizsgálata, konzervatív és műtéti kezelése.
»» Scheuermann- féle betegség. Az ischias patológiája, tünetei, konzervatív és műtéti kezelése.
»» Degeneratív gerincelváltozások. Spondylosis, derékfájás.
»» Az akut és krónikus osteomyelitis formái. Klinikai tünetek. Kezelés.
»» Gennyes ízületi gyulladások és rheumatoid arthritis. Klinikai tünetek. Kezelés.
»» A csontrendszer elsődleges és áttéti daganatai, és a daganatszerű elváltozások. Klinikai tünetek. Kezelési lehetőségek.
»» Az osteoporosis kialakulása, tünetei, vizsgáló módszerei és ortopédiai kezelése.
»» Neuroortopédiai elváltozások, bénulások, alagút szindrómák tünetei és kezelésük.
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A biomechanika tantárgy tematikája gyógytornász hallgatók részére:
»» A biomechanika tudományági meghatározása. A biomechanika
története.
»» A csontok szöveti szerkezete, csontalkotó sejtek. A csontok
biomechanikai vizsgálata, morfológiája és reológiája.
»» Csontosodás, csontképződés, csontfejlődés. A csontok
modellációja és remodellációja. A biomechanika törvényei.
»» A szövet mechanikája. A csontok statikai vizsgálata.
»» Csonttörés, törésgyógyulás. A törésgyógyulás biomechanikai vonatkozásai. A vázizmok morfológiája és funkciója.
A Klinika Biomechanika jegyzete

»» A csontváz mint szervrendszer. A csont és az öregedés.

Klinikánkon lehetőséget biztosítunk Tudományos Diákköri pályamunkák és diplomamunkák írására, akár más szakokról, karokról érkezett hallgatók részére is.

Szakorvosképzés

Klinikánk a régióban kijelölt centrum az egyesített ortopédiai-traumatológiai szakképzésben
és az ország egyik szakvizsga központja. Az intézet alapításától kezdve részt vesz a szakorvosjelöltek elméleti és gyakorlati felkészítésében. A közös ortopédiai-traumatológiai szakképzés bevezetése óta egy adott időben általában 4-6 szakorvosjelölt dolgozik klinikánkon egy
mentor és négy tutor vezetésével, irányításával. 2006-ban bonyolítottuk le az első szakvizsgát, amelyen a közös ortopédiai-traumatológai szakvizsgát egy, az ortopédiai szakvizsgát kettő kolléga szerezte meg.
2004 óta a Klinika minden év őszén tart az ortopéd-traumatológus szakorvosjelöltek számára kötelező jellegű tanfolyamot.
A tanfolyam korábban a gyemekortopédia köré épült, 2010-től azonban alaptudományok témakörben kerül megrendezésre.
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Ph.D. képzés
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Klinikánkon jelenleg 7 Ph.D. hallgató dolgozik, akik közül hatan a klinika alkalmazottjai.

A Klinika a rendszeresen tart Ph.D. kurzusokat, amelyek témáját és kreditpont értékét évről-évre aktualizálva tesszük közzé honlapunkon, illetve a Tanrendben. A jelentkezőket telefonon értesítjük a kurzusok időpontjáról.
A legutóbbi Ph.D. kurzusaink:
»» Az ortopédiai implantátum fejlesztés gyakorlati kérdései (3 óra elmélet + 1 óra gyakorlat)
Előadó: Dr. Csernátony Zoltán
»» A dongaláb előfordulása, konzervatív és műtéti kezelése
Előadó: Prof. Dr. Szepesi Kálmán
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A Klinikánkon folytatott kutatási tevékenység fontosabb témáit az alábbiakban ismertetjük.
Eredményeinkről tudományos folyóiratokban és kongresszusokon rendszeresen beszámolunk.
Kutatási témáink legnagyobb része a Biomechanikai Laboratóriumhoz kapcsolódik, amelyek közül néhány részletesebb ismertetése megtalálható a Laboratórimról szóló fejezetben.

Alapkutatások, műtéttechnikai fejlesztések

»» Térdízületi synovialis chondromatosis vizsgálata
 Csernátony Z, Gáspár L, Mórocz I. Térdízületi synovialis chondromatosis. Magyar Traumat
Ortop 1991;34:53-6.

»» Menisectomia után kialakuló radiológiai elváltozások és ezek összefüggése a térdfunkció romlásával
 Gáspár L, Farkas Cs, Csernátony Z. Menisectomia után kialakuló radiológiai elváltozások
és ezek összefüggése a térdfunkció romlásával. Magyar Traumat Ortop 1999;42:5-12.

»» A csípőízületre frontális síkban ható erők biomechanikai analízise
 Póti L, Csernátony Z, Soltész I, Kiss Á. A csípőízületre frontális síkban ható erők
biomechanikai analízise avascularis necrosis esetén. Magyar Traumat Ortop 1999;42:34-41.

»» A „rotációs előfeszítettség” és a gerincferdülés kialakulásának összefüggései
 Csernátony Z, Szepesi K, Gáspár L, Dezső Zs, Jónás Z. „The Rotational Preconstraint”.
A kinetic model of a possible new mechanism in the ethiopathogenesis of scoliosis. Medical

»» A CD gerinckorrekciós elv ellentmondásai
 Csernátony Z, Szepesi K, Gáspár L, Kiss L. Contradictions of Derotation in Scoliosis Surgery
Using the CD Principle. Medical Hypotheses 2002;58(6):498-502.

»» Módosított „Unit rod” technika a gerincferdülés kezelésére
 Csernátony Z, Gáspár L, Jónás Z, Szepesi K. Modified Unit Rod technique in Scoliosis
Surgery. Acta Orthop Scand 2002 Aug; 73(4):481-2.
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»» A háti csigolyák axiális rotációs tengelyének meghatározása
 Molnár Sz, Manó S, Kiss L, Csernátony Z. Ex vivo and in vitro determination of the axial
rotational axis of the human thoracic spine. Spine. 31(26):E984-E991, December 15, 2006.

»» A totál endoprotézisek korai lazulásának balesetszerű okainak tanulmányozása
 Molnár Sz, Manó S, Kiss L, Csernátony Z. Ex vivo and in vitro determination of the axial
rotational axis of the human thoracic spine. Spine. 31(26):E984-E991, December 15, 2006.

»» Csípőprotézis rotációs stabilitásának vizsgálata
 Csernátony Z, Dezső Zs, Gáspár L. Csípőprotézisek rotációs stabilitása a femur proximalis
metaphysisében. Biomechanikai modellkísérlet. Magyar Traumat Ortop 2007;50.2:107-16.

»» Ék-oszteotómia alkalmazása a nemkívánatos törések megelőzésére
 51. Csernátony Z, Kiss L, Manó S. A new technique of wedge osteotomy to diminish undesirable
fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol 2008; 18:485-488.

»» A processus transversus terhelésvizsgálatai
 Csernátony Z, Molnár S, Hunya Z, Manó S, Kiss L. Biomechanical examination of the thoracic
spine-the axial rotation moment and vertical loading capacity of the transverse process. J Orthop Res.
2011 Jun 6 (megjelenés alatt)
 Csernátony Z, Hunya Zs, Sikula J, Kollár J. A thoracalis gerinc processus transversusainak geometriai vizsgálata. Biomechanica Hungarica 2008 július; I.1:57-62.

Műszer-, eszköz- és implantátumfejlesztések

»» Új gerincsebészeti implantátum, a CAB-horog kifejlesztése

 Csernátony Z, Manó S, Pálinkás J. CAB: Egy új típusú implantátum a háti gerincszakasz görbületének korrekciójára. First Hungarian Conference on Biomechanics. 2004. 77-84.

»» Az „Ankle Ball” spacer
 Kiss L, Manó S, Molnár Sz, Csernátony Z. Sikertelen felső ugróízületi protézisműtét salvage technikája: az Ankle Ball Spacer - biomechanikai előtanulmány.
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»» Speciális gerinsebészeti műtőasztal tervezése, fejlesztése
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»» Elektronikus járósarok az alsóvégtagi tehermentesítés betanítására és kontrolljára.
»» Térdprotézis beültetése utáni rehabilitációt elősegítő berendezés kifejlesztése
»» Sarokrezgető rehabilitációs eszköz kifejlesztése
»» Moduláris revíziós csípőprotézis-szett kifejlesztése
»» A 3D nyomtatás alkalmazási lehetősége koponyadefektusok műtéti kezelésére

 Manó S, Novák L, Csernátony Z. A 3D nyomtatás technológiájának alkalmazása a
cranioplasticában. Biomechanica Hungarica 2008 július; I.1:15-20.
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Alapítványunk

40

Mozgásszervi Betegségben Szenvedőkért Alapítvány

Ortopinfo

A Mozgásszervi betegségben szenvedőkért alapítványt 1993-ban az akkori Debreceni Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikájának dolgozói hozták létre. Céljuk az volt, hogy a
mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos diagnosztitzálást, kezeléseket, kutatásokat támogassák. Működése óta számos projektet támogatott, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

Szponzorálta a mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos
rendezvényeken, kongresszusokon, tanfolyamokon és továbbképzéseken való részvételt évről
évre a klinika dolgozói számára, melynek segítségével a dolgozók szakmailag felkészültebbek
mind a gyógyító, kutató és oktató munkájukban.
A klinika munkájához ugyancsak fontos szakkönyveket vásárolt működése óta az alapítvány.

Az alapítvány a térségünkben működő mozgássérültekkel foglalkozó szervezeteket is támogatta.
Kutatási projektekben résztvevő munkacsoportok támogatása mellett, jelentős anyagi hozzájárulást juttatott a Biomechanikai Kutatólaboratóriumnak is, amely mára jelentős kutatóegységgé fejlődött.
Az ortopédiai klinika műtői blokkjának fejlesztésében is jelentős szerepe volt az alapítványnak például a csontbank létrehozásánál, illetve a 11 darab műtőasztal és sterilizáló konténerek megvásárlásával.
A protetizált betegek posztoperatív ellátásában is segítséget nyújtott. Számos segédeszközt
vásárolt a klinika számára. Jelenleg is támogatja a térség súlyos betegségben szenvedő gyermekeinek élményterápiás kezelését.
Az alapítvány adatai:

»» Jogállás : közhasznú
»» Alakulás éve : 1999

»» Kategória : egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
»» Kuratórium/vezetőség : Prof. Dr. Szepesi Kálmán; Dr. Gáspár Levente; Dr. Bíró Béla;
Dr. Szücs Gabriella
»» Kapcsolattartó : Dr. Szücs Gabriella. Tel.: +36 52 255 815
»» Adószám : 18540659-1-09

»» Számlaszám: 10200304-41411074
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2. fejezet
Biomechanikai Labor
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Történet
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A Biomechanikai Laboratórium története 1993-ban indult, amikor Csernátony Zoltán ortopéd sebész tudományos partnert keresett biomechanikai kísérleteihez, amelyek befejezéséhez combcsontok mechanikai vizsgálatára volt szükség. Több intézmény felkeresését követően az Ybl Miklós Műszaki Főiskola (a mai Debreceni Egyetem Műszaki Kar) volt az, aki fogadókészséget mutatott a kísérletek kapcsán. A sikeres együttműködés eredményeképpen a
hasonló projektek folytatásának hivatalos keretet adva a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikája és az Ybl Miklós Műszaki Főiskola 1993-ban megalapította a Biomechanikai Kutatólaboratóriumot.

A CAB horog fejlődési fázisai

Kezdetben egy 30 m2-es kis helyiség adott otthont a kísérleteknek. A Főiskola Horváth Róbert tanszékvezetőt nevezte ki a Laboratórium helyettes vezetőjének. A
2000-ig tartó időszaknak legnagyobb eredménye egy új
elven alapuló szabadalmaztatott gerincimplantátum
rendszer, a CAB horog kifejlesztése volt, amelyet a
DEOEC Ortopédiai Klinikáján a mai napig több mint
30 esetben kitűnő eredménnyel alkalmaztunk.
2000-ben a Laboratórium jelentős fejlesztésen ment
át, amikor egy új, 100 m2-es saját épületbe költözhetett, valamint ebben az évben csatlakozott állandó alkalmazottként Manó Sándor gépészmérnök is a Laboratóriumhoz.
A Laboratórium szakmai fejlődése ezen változásoknak
köszönhetően komoly lendületet vett, amelyhez jelentősen hozzájárultak a nyertes pályázati projektek.

A labor új épülete 2000-ben
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A legnagyobb értékű beruházás mintegy 62 millió Ft
értékben egy Instron 8874 típusú szervohidraulikus
rendszerű biaxiális biomechanikai anyagvizsgáló berendezés beszerzése volt. Az országban elsőként itt került beüzemelésre ilyen tudású anyagvizsgáló berendezés, amely lehetőséget teremtett húzó-nyomó, valamint
csavaró jellegű mind statikus, mind dinamikus vizsgálatokra. A berendezéshez számos saját, illetve tudományos együttműködés keretein belül végrehajtott
vizsgálat köthető.
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2005-ben egy GVOP pályázatnak köszönhetően főleg az Instron 8874 szolgáltatásaira alapozva egy új egységet hoztunk létre Biomechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium néven, amelynek szabványos mérési tevékenységeit a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditálta 2006-ban. Még ugyanebben az évben egy másik
GVOP pályázati támogatásnak köszönhetően egy ZPrint
310 típusú 3D nyomtató beszerzése mellett meghonosítottuk a 3D nyomtatás mint Rapid Prototyping technológia orvosi alkalmazását. A módszert többek között egyedi implantátumok előállításához (cranioplastica, plasztikai sebészet), műtéti tervezéshez (ortopédia, idegsebészet), illetve orvostechnikai eszközök fejlesztései során alkalmaztuk, alkalmazzuk sikeresen.
2000-től az eszközfejlesztési projektjeink száma ugrásszerűen gyarapodott. A Regionális Egyetemi Tudásközpont nagyprojekt részeként egy speciális gerincsebészeti műtőasztalt, egy térdtornáztató berendezést, valamint
egy moduláris rendszerű csípőprotézis rendszert fejlesztettünk ki.

A kibővült laboratórium 2005-ben

A 2006-tól induló Öveges József programban TDK hallgatók bevonásával egy, a térdműtétek utáni rehabilitációt elősegítő, ún. sarokrezgető berendezést terveztünk, amelynek prototípusával sikeres klinikai vizsgálatot is végeztünk.
A Laboratórium külső szakmai együttműködéseinek keretében szintén több projektet végeztünk, illetve jelenleg is folyamatban vannak. Ezek közül az egyik legelőrehaladottabb a
lovasterápiához kapcsolódó, lovat és pácienst egyszerre monitorizáló, gyorsulásmérőn alapuló tömegközéppont elmozdulás vizsgáló rendszer.
A Biomechanikai Laboratórium saját tevékenysége mellett megfelelő kapacitás esetén szolgáltató tevékenységet is végez, különösen anyagvizsgálat és 3D nyomtatás területén, és szívesen fogadja külső partnerek (kutatási) együttműködési szándékát is.
Végül, de nem utolsó sorban a Laboratórium, illetve az Ortopédiai Klinika nevéhez fűződik a
Biomechanica Hungarica című tudományos folyóirat megalapítása és gondozása, amely egyben a Magyar Biomechanikai Társaság hivatalos lapja is.
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A Laboratórium életében fontos változást hozott a 2011-es év, amikor is az eddigi telephelyről,
a Műszaki Kar területéről átköltözik a DEOEC egyik épületébe. Ezzel a lépéssel megszűnik
a Műszaki Karral történő közös üzemeltetés, ugyanakkor nagymértékben leegyszerűsödik
a mindennapi kapcsolattartás az Ortopédiai Klinika és a Laboratórium között, hiszen nem
fogják kilométerek elválasztani egymástól a két egységet, de
az az elv továbbra is érvényesülni fog, hogy a biomechanikai
– különösen a cadaver jellegű – kutatás térben különüljön
el a klinikai gyógyító tevékenységtől.

A Laboratórium épülete a Műszaki Karon

Az Ortopédiai Klinika Biomechanikai Laboratóriuma idén
18 éves. Új helyre költözésével, az eddig megalapozott szakmai elismertségével, felszereltségével és eredményeivel úgy
érezzük, hogy erős szakmai potenciált képvisel, és reményeink szerint továbbra is hasznos háttérintézménye lesz a
mozgásszervi sebészet minél eredményesebb művelésének.

 Manó S. A Debreceni Egyetem Biomechanikai Laboratóriuma. Biomechanica Hungarica 2011;IV(1):7-14.
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Kutatás
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Laboratóriumunk az Ortopédiai Klinika részeként elsősorban mozgásszervi alap- és alkalmazott kutatással foglalkozik. Szerteágazó tevékenységünk négy fő kategóriába sorolható:
1. ortopédiai, illetve orvostechnikai implantátum- és eszközfejlesztés
2. biomechanikai és egyéb anyag- és szerkezetvizsgálatok
3. orvosi 3D technológiák alkalmazása
4. különféle biomechanikai, illetve a mozgásszervi sebészethez kapcsolódó alapkutatások, valamint műtéttechnikai fejlesztések.
A következőkben a fenti kategóriákba sorolva adunk áttekintést néhány jellegzetes kutatási témánkról.

Implantátum- és eszközfejlesztés

A Regionális Egyetemi Tudásközpont projekt

A Regionális Egyetemi Tudásközpont egy nagy, komlex projekt volt, amely a Debreceni Egyetem tudásbázisára épülve vont be cégeket közös kutatás-fejlesztési alprojektek
megvalósítására. Az Ortopédiai Klinika, illetve a Biomechanikai Laboratórium
az egyik ilyen alprojektben tevékenykedett.
A projekt legfontosabb célja egy biológiailag rögzülő revíziós csípőprotézis rendszer kifejlesztése volt, amelyet a Samnatmetal Kft. azóta is forgalmaz
Sanat-R néven.

Sanat-R csípőprotézis

Ugyanezen projekt keretein belül egy új térdtornáztatásra alkalmas készülék, valamint egy új korrekciós elven alapuló gerincsebészeti műtőasztal is kifejlesztésre
került, amelyek prototípusai el is készültek. Jelenleg mindkét esetben a klinikai
kipróbálás előkészítő fázisában vagyunk

Sarokrezgető készülék kifejlesztése

Ebben az Öveges József pályázati projektben négy TDK hallgató bevonásával terveztük meg
és építettük meg egy olyan rehabilitációs készülék prototípusát, amely a térműtétek (legfőképpen a térd totál endoprotézis beültetése) utáni rehabilitációt, illetve a kezelést irányító
gyógytornász munkáját segíti. A készülékkel előre beprogramozott módon, akár személyre
szabottan lehet mozgatási ciklusokat végrehajtani.
Elvégeztük az első klinikai vizsgálatot is, jelenleg ennek a feldolgozása van folyamatban.
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Önpozícionáló műtőlámpa kifejlesztése

A pályázati projekt célja egy olyan vezeték nélküli pozícionáláson alapuló új műtőlámpa típus kifejlesztése, és első működő prototípusának megépítése volt, amely alkalmazásakor egy speciális mutatóeszköz segítségével a fény irányát és fókuszát az operáló sebész egyetlen gombnyomással tökéletesen beállíthatja.
A sterilizált, vezeték nélküli mutatóeszközt az operáló sebész tartja a kezében, aminek segítségével kijelöli, hogy
a fény fókuszpontja és iránya milyen legyen, majd egy
gombnyomást követően a pozícionáló-rendszer önműködően beállítja a kívánt helyzetbe a kívánt fókuszponttal a
fényforrást.

A műtőlámpa prototípusa

A kifejlesztett műtőlámpa előnyei a hagyományos lámpákkal szemben:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

kizárja a sterilitási problémákat
a sebész közvetlenül kontrollálja a beállítási folyamatot
a sebész számára tökéletes fényirány és fókuszt beállítás érhető el
a kommunikáció emberi tényezőinek teljes kiszűrése
könnyű kezelhetőség
gyors mozgatás és átállás másik pozícióba
a beépített kamera segítségével videofelvétel készítésének lehetősége

Egyéb implantátum- és eszközfejlesztési projektek
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

a CAB horog: gerincimplantátum-rendszer
moduláris rendszerű revíziós vápa
gerinchúzatást megvalósító kerekesszék
speciális csontsebészeti fűrész
gerinc önfeltáró
sebészeti célzó
spirál implantátum femurfejhez
a csípő védelmét szolgáló „fordított légzsák”

Gerinchúzatásra alkalmas kerekesszék
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Biomechanikai anyag- és szerkezetvizsgálatok
Medencegyűrű sérülések rögzítési módjainak összehasonlítása

A projekt célja az volt, hogy összehasonlítsa az elért stabilitás mértékét medencegyűrű Denis
I és Denis II törése esetén, az alábbi rögzítési technikák alkalmazása mellett:
»»
»»
»»

Direkt lemezes rögzítés
Keskeny és széles DC lemezes rögzítés
KFI-H lemezes rögzítés

A vizsgálat elsősorban végeselemes modellezéssel történt, de validálás céljából számos cadaver
mérést végeztünk a Laboratóriumban.
A vizsgálatsorozat konklúziója az lett, hogy a stabilitások és az
egyes beavatkozások okozta megterhelés között a különbség nem
jelentős, azaz érdemes olyan megoldást alkalmazni, amely nem
jár olyan nagy megterheléssel a beteg számára (DC lemezes és
KFI-H rögzítés), mert a stabilitás nem fog lényegesen elmaradni
a legnagyobb stabilitást adó, de lényegesen nagyobb megterhelést jelentő (direkt lemezes) műtétnél.
 Bodzay T, Asbóth L, Szita J, Váradi K. Medencegyűrű-sérülések műtéti rögzítésének végeselemes modellezése. Biomech Hung 2008;I(1):37-46.

A nanokompozit alapú csontpótlás új megközelítési módja

Ebben az OTKA projektben azt a célt tűztük ki, hogy kifejlesztünk egy, a jelenleg használatos anyagokhoz képest új elveken
alapuló nanokompozit alapú csontpótló anyagot.

Egy nanokompozit anyag nyomóvizsgálata
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A Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékével közös projekt során számos anyag előállítására került sor,
amelyeket többek között mechanikai vizsgálatoknak vetettünk
alá a Biomechanikai Laboratóriumban.
Jelenleg az állatkísérletek fázisában vagyunk.
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Egyéb anyag- és szerkezetvizsgálattal kapcsolatos kutatásaink

»» Három revíziós csípőprotézis szár-eltávolító technika összehasonlítása biomechanikai
vizsgálatokkal

 Tóth K, Sisák K, Wellinger K, Manó S, Horváth G, Szendroi M, Csernátony Z. Biomechanical
comparison of three cemented stem removal techniques in revision hip surgery. Archives of Orthopaedic
and Trauma Surgery (közlésre elfogadva)

»» A fordított Kapandji műtét lehetőségének vizsgálata a proximális radioulnaris
synostosis kezelésére
 Rybaltovszki H, Fekete K, Manó S. Is there any reality to the reverse kapandji operation In the
treatment of proximal radioulnar synostosis? Biomechanica Hungarica 2010 dec; III.2:43-51

»» Medence oszteotómia módszerek stabilitásának összehasonlítása

3D technológiák alkalmazása

Laboratóriumunkban háromdimenziós nyomtató,
szkenner, valamint gépészeti- és vizuális tervezőrendszer áll rendelkezésre a felmerülő különféle gyógyászati- sebészi feladatok megoldására.
Hazánkban a Laboratóriumban honosítottuk meg a 3D
nyomtatás technológiájának sebészi célra történő alkalmazását. A technológia segítségével (akár CT szeletekből felépített) számítógépes háromdimenziós modellek
alapján kézzelfogható tárgyak állíthatók elő. A módszer
széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínál különösen
az alábbi területeken:
»»
»»
»»
»»
»»

3D nyomtatóval készült modellek

idegsebészet, cranioplastica
egyedi implantátumok, spacerek előállítása (ortopédia, plasztikai sebészet)
műtéti tervezés
szemléltetés, oktatás
implantátum- és eszköztervezés
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A módszer lehetőséget nyújt öntészeti eljárások alkalmazására is. Cranioplastica, vagy egyéb
csontpótló műtét esetén CT felvétlek alapján a 3D nyomtatóval elkészítjük a pozitív mintát, majd azt szilikonnal
körbeöntve jutunk az öntőformához, amely segítségével
a műtőben előállítható a csontcementből készülő pótlás,
vagy spacer. Az eljárást számos alkalommal alkalmaztuk
sikeresen az Ortopédiai Klinikán, valamint a debreceni,
illetve a szegedi Idegsebészeti Klinikával együttműködve.
 Csernátony Z, Novák L, Bognár L, Ruszthi P, Manó S. Számítógépes tervezésű cranioplastica. Első hazai
eredmények a térbeli nyomtatás orvosi alkalmazásával. Magyar Traumat Ortop 2007;50.3:238-43.
 Manó S, Novák L, Csernátony Z. A 3D nyomtatás technológiájának alkalmazása a cranioplasticában.
Biomechanica Hungarica 2008 július; I.1:15-20.

Alapkutatások, műtéttechnika fejlesztés

»» Nanokompozit alapú csontpótló anyag kifejlesztése (ld. korábban)
»» A Spine Knows Better (SKB) gerinckorrekciós elv kidolgozása
»» Roof Step Cut technika: új vápatetőzési módszer
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Komplex projekt: a humán anyagok kenőképesség hatása a gerincimplantátumok stabilitására

Ebben a komplex, egymásra épülő lépésekből álló projektben a gerincimplantátumok stabilitását vizsgáljuk a műtét során jelen lévő humán anyagok kenési jellemzőinek, valamint a
rögzítőcsavar meghúzásának függvényében.
Első lépésként meghatároztuk a műtét során jelen lévő anyagok relatív
kenőképességét ismert kenőanyagokhoz viszonyítva. Mivel a kenőképesség mérések elvégzésére szolgáló hagyományos eszközök igen drágák és a
mérés is elég bonyolult, úgy határoztunk, hogy létrehozzuk a saját, relatív kenőképesség mérésére szolgáló szerkezetünket, amely alkalmas arra,
hogy a humán anyagok, azaz a zsír, vér, synoviális folyadék kenőképességét összevessük egyéb kenőanyagokéval.
 Tiba Zs, Husi G, Manó S, Kiss L, Jónás Z, et al. An easy to use device for lubricity examination. Biomechanica
Hungarica 2009;II(2):27-30.

A készülék megépítését követően elvégeztük az összehasonlító méréseket a kenőképességekre
vonatkozóan, amellyel a következő eredményeket kaptuk.

Az eredményekre támaszkodva kiválasztottuk a mindennapi használatú kenőanyagok közül
azt, amelyikkel a leginkább helyettesíthető a gerincimplantátum-méréseknél az emberi vér,
zsír és synovia. A kiválasztott anyag a motorolaj lett.
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A következő lépésben az ASTM F-1798 szabvány szerint végrehajtott vizsgálatsorozatban
mértük a száraz és kenőanyaggal ellátott, valamint a 2,5 és 6 Nm-rel
meghúzott rögzítőcsavarral rendelkező implantátum-összetételeket
esetén a csavar rúdon történő elmozdításához szükséges erőt.
Az utolsó alprojekt keretében egy olyan méréssorozatot hajtunk
végre, amely során próbáljuk azt megállapítani, hogy a gerincsebészek a gerincimplantátumok rögzítőcsavarjait milyen nyomatékkal húzzák meg. Ehhez építettünk egy műanyag gerincmodellt fém
implantátumokkal, amelyek csavarjainak meghúzására gerincsebészeket kértünk fel. A meghúzási nyomatékot az előzetes kísérletek során megállapított arányok alapján a lazítási nyomatékból számítottuk ki. Ezzel a kísérlettel szeretnénk tisztán látni abban a kérdésben,
hogy milyen a valóságos, illetve a gyártó által megadott forgatónyomaték viszonya.

Modell a nyomatékok mérésére
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Anyagvizsgáló Labor
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A Biomechanikai Laboratórium már a kezdetektől részt vett anyagvizsgálatokban, illetve különösen a humán csontokon végzett szerkezetvizsgálatokban, majd a 2003-as év nagy fordulatot hozott, amikor is egy pályázati támogatás révén beüzemelésre került a laboratóriumban egy Instron 8874 típusú biomechanikai anyagvizsgáló berendezés. Az
eszközzel alkalmunk adódott az eddigi biomechanikai vizsgálatok mellett
olyan szabványos anyagvizsgálati tevékenység bevezetésére is, amely a megfelelő minőségirányítási rendszer folyamatos kiépítése mellett felvetette az
akkreditálás lehetőségét is.
2005-ben nyílt lehetőségünk a mérési tevékenységeink akkreditálására egy
GVOP pályázatnak köszönhetően, és a Biomechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium is ebben az évben létesült mint a Biomechanikai Laboratórium alegysége abból a célból, hogy az akkreditálandó anyagvizsgálati tevékenység
a teljes adminisztrációs és minőségirányítási rendszerével élesen elkülöníthető legyen a Laboratórium többi tevékenységétől.
Az Anyagvizsgáló Laboratóriumban elsősorban kutatási tevékenység folyik: különféle
biomechanikai jellegű kísérletek, mérések, vizsgálatok. Emellett akkreditált tevékenységeinkhez kapcsolódóan külső megbízásokat is teljesítünk.
Akkreditált tevékenységünket az alábbi szabványos vizsgálatok alkotják.
Fémek

Anyag

Vizsgálat típusa

szakítóvizsgálat
húzóvizsgálat

Műanyagok

Műanyag hegesztett kötések
Műanyagok és gumik
Külső csontrögzítő
Gerincimplantátum
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hajlítóvizsgálat
nyomóvizsgálat
sűrűségmeghatározás
húzóvizsgálat
leválasztóvizsgálat (T-peel)
húzóvizsgálat
Shore keménységmérés (A,D)
statikus és ciklikus vizsg.
statikus és ciklikus vizsg.

Szabványszám

MSZ EN 10002-1:2001
MSZ EN ISO 527-1:1999

MSZ EN ISO 527-2:1993
MSZ EN ISO 527-3:1996
MSZ EN ISO 527-4:1999
MSZ EN ISO 527-5:1999
MSZ EN ISO 178:2000
MSZ EN ISO 604:2003
MSZ EN ISO 1183-1:2004
MSZ EN 12814-2:2000
MSZ EN 12814-4:2001
MSZ EN 12814-7:2003
MSZ ISO 868:1991
ASTM F 1541 – 02
ASTM F 1798 - 97
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Működés
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Személyzet

A Biomechanikai Laboratórium, valamint a Biomechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium
személyzete a következő:
Dr. Csernátony Zoltán
laboratóriumvezető

Manó Sándor
tudományos segédmunkatárs
minőségirányítási vezető

Deutsch Katalin
laboratóriumi asszisztens

Felszerelés

Az Anyagvizsgáló Laboratórium kalibrált mérőeszközei
»» Instron 8874 biomechanikai anyagvizsgáló berendezés
Kapacitás: 25 kN; 100 Nm
Vizsgálattípusok: statikus/ciklikus; axiális/csavaró
»» Advanced Video Extensometer (az Insron 8874 kiegészítője)
FOV: 200 mm
Pontosság: ±2.5 μm
»» Instron S1 hordozható Shore keménységmérő
A és D típusú mérőfejjel
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»» Mitutoyo mérőeszközök
Mitutoyo 227-201 digitális mokrométer
Mitutoyo 145-185 furatmérő mikrométer
Mitutoyo 551-231-10 digitális tolómérő
»» Nyomatékmérők
Torqueleader Quickset
WERA 7112B DS
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Műhelyfelszerelés:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

E2N esztergagép
ZX45Z marógép
Metabo szalagfűrész
Körfűrészek
Asztali fúrógép
Kézi szerszámok

Instron 8874

3D technológiák
»» ZPrinter 310 3D nyomtató
»» Cobra Fastscan 3D szkenner
»» 3D szoftverek: 3DS Max 2012, Magics, Mimics, Catia V5

Szolgáltatások

ZPrinter 310

A Biomechanikai Laboratórium az alábbi szolgáltatásokkal áll mind intézményi, mind vállalati ügyfelei részére.
Anyag- és szerkezetvizsgálat
»» Akkreditált szabványos vizsgálatok az előzőekben ismertetett lista szerint
»» A szabványostól eltérő anyagvizsgálatok, beleértve a cadaver kísérleteket is.
3D nyomtatás
»» Mechanikai alkatrészek, vagy akár implantátumok geometriai prototípusának előállítása, legyártása: Z310 típusú nyomtatónkkal akármilyen bonyolultságú 3d objektumot elő tudunk állítani a 200x200x250 mm-es határokon belül, de ha nagyobb mére-
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tű darabra van szükség, több darab összeállításával az is megoldható.
»» Egyedi implantátumok, spacer-ek: A 3d nyomtató által előállított pozitív mintákból
vállaljuk akár a műtőben is alkalmazható szilikon öntőforma készítését. Az öntőforma lehetővé teszi csontpótlások és space-erek csontcementből történő steril körülmények közötti elkészítését.
»» 3D modellek CT alapján műtéti tervezéshez. A kézben tartott modell a műtendő testrészről, csontról biztosítja a lehető legjobb lehetőséget a pontos műtéti tervezéshez.
Bármely mozzanat, vagy akár a teljes folyamat megtervezhető, lemodellezhető egy
ilyen, 3D nyomtatóval előállított modellen, amely a gipszhez hasonló, alakítható, fúrható, forgácsolható anyagból készül.
3D szkennelés, 3D rekonstrukció
»» A laboratórium rendelkezik egy Cobra Fastscan kézi lézerszkennerrel, amely segítségével elő tudjuk állítani a számítógépes felületmodellt a néhány milliméteres tárgyaktól a több tízméteresekig. Az eszköz alkalmas továbbá például gerinc-, vagy egyéb
mozgásszervi deformitások feltérképezésére, rögzítésére, feldolgozására.
»» CT felvételek alapján vállaljuk csontok, illetve bizonyos lágyrészek 3D modelljének rekonstrukcióját, melyet a kívánt, szerkeszthető fájlformátumban bocsátunk rendelkezésére.
Cadaver kísérletek
»» Vállaljuk a Laboratórium eszközállományával megvalósítható cadaver kísérletek teljes körű lebonyolítását, beleértve az etikai engedély megszerzésében való közreműködést is.
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Kapcsolat
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Ortopédiai Klinika

Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Postacím: 4012 Debrecen, Pf. 16.
Az Ortopédiai Klinika az I. klinikatelepen, a főbejárattól jobbra a második klinikaépület.
Közvetlen telefonszámok			

Mellékek

Titkárság:

06 52 255 815		

55815

Fax-szám:

06 52 255 815		

Porta: 		

06 52 255 604		

55626

Betegelőjegyzés: 06 52 255 912		

56185

E-mail címek

Dr. Csernátony Zoltán klinikaigazgató: csz@med.unideb.hu
Varga Judit titkárnő: vargaj@med.unideb.hu

Általános információk, időpontkérés: ortopinfo@med.unideb.hu

Biomechanikai Laboratórium

Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Postacím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Elhelyezkedés: A Laboratórium az elméleti tömb alagsorában helyezkedik el, az éttermen túl.
Telefonszámok:
Laborhelyiség: 06 52 415 155/77707
Laborvezető: 06 52 255 815
E-mail címek

Dr. Csernátony Zoltán laborvezető: csz@med.unideb.hu
Manó Sándor: manos@med.unideb.hu
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