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Bevezetô gondolatok

Az emberi kezet Arisztotelész ókori görög filo-
zófus a szerszámok szerszámának nevezte. De
az emberiség szimbólummá is emelte. Ennek
számos képét láthatjuk. Egyik ismert példa le-
het Michelangelónak a Sixtus-kápolna men-
nyezetére festett Ádám teremtése címû alkotása.
A még csak testként létezô, alélt ember kinyúj-
tott bal keze mutatóujján keresztül kap életet,
mozgató energiát is a Teremtô jobb keze muta-
tóujján át. A kéz mint testrész felértékelôdése,
bemutatása ez a csodálatos kép. Mindezek ha-
tása alatt beszélgessünk az ember kezérôl és
betegségei, sérülései sebészi gyógyításáról.

– Fôorvos úr! Mikor jött létre Magyarországon a
kézsebészet mint önálló szakma?

– Az 1958–59-es esztendôben az Országos
Baleseti Intézetben dr. Manninger Jenô adjunk-
tus hatására kezdôdött szervezetten a kézsebé-
szeti osztály kialakulni. Tanulmányutat tett
Ausztriába, és hazatérve tapasztalatait elôadta
az akkori intézetvezetônek, Szántó György
professzornak. Ettôl kezdve Manninger Jenô
vezette a harmincágyas osztályt, amely egyet-
len ilyen szervezésû volt az országban, kb.
20–25 évig. Az 1980-as években a vidéki orvos-
tudományi egyetemek klinikáin, illetve me-
gyei jogú városok kórházaiban önálló kézse-
bészeti részlegek kezdtek kialakulni, például
Pécsett, Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon,
Gyôrben.

– Mi indokolta az általános baleseti sebészeten
belül a kézsebészet létrejöttét?

– Speciális ellátást igényelnek azok az embe-
rek, akiknek a keze sérült, vagy a keze beteg.
Hamar kiderült, hogy sokkal jobb eredmény
érhetô el, ha e célra specializált szakember lát-
ja el ôket. Testünknek ezen a viszonylag kis te-

rületén közel kétszázötven olyan képlet van,
amelynek sérülése vagy betegsége helyreállít-
ható, teljes értékûvé tehetô. A sérült ember
foglalkozásába visszaállítható. Ehhez megfele-
lô speciális mûszerek, sajátos mûtéti technika
és habitus szükséges. Ez a terület az esetek
nagy részében sok mûszert nem, viszont sok
munkát és megfelelô körülményeket igényel.
Ha e feltételeket nem tartjuk be, kudarcot val-
lunk.

– Az emberi testen meddig terjed a kézsebész ter-
rénuma?

– Mûtéti területünket a kézen kívül kiter-
jesztjük gyakran az egész testre, pl. a szükség
szerint átültetendô szabadlebenyek miatt. A
perifériás idegek ellátásakor területünket ki-
terjesztjük az egész felsô végtagra. Sôt az alsó
végtagi perifériás idegek ellátása is gyakran a
mi feladatunk az adott metodika miatt.

– Milyen különleges mûszerekre lehet szüksége
az operatôrnek munkája során?

– A csipeszen, ollón, szikén, tûfogón kívül
egy-egy bôrhorog, kampó szükséges a mûté-
tek elvégzéséhez. Természetesen ezek a kézse-
bészet igényeihez vannak kialakítva, amit a ki-
sebb vagy apróbb képletek ellátása megkíván.
Az 1980-as évektôl igényeink kissé megnöve-
kedtek, amikor a mikrosebészetet kezdtük
mûvelni. Szükségünk lett operációs mikro-
szkópra vagy idônként a fejre helyezhetô na-
gyítórendszerre, mikrosebészeti mûszerekre.
A célnak megfelelôen kialakított mûszerekkel
az ujjak erei is varrhatóak. Hasonlóképpen a
csontmûtétekhez használt mûszereink az álta-
lános traumatológiában használtakhoz képest
nagyságrendileg kisebbek.

– Praxisában melyek voltak a leggyakoribb kór-
okok, amelyek miatt kezet kellett operálni?

– Kis változás történt az utóbbi idôben, mert
a mûtétek többségét egynapos sebészet kereté-

Beszélgetés a kézsebészetrôl
– Dr. Hardy Géza traumatológus, kézsebész fôorvossal

Dr. Hardy Géza a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1976-
ban. 1982-tôl az Országos Traumatológiai Intézetben végzi tevékenységét. Mûtéteinek évi száma: 250–300.
1999-tôl a Pest megyei kézsebészeti szakrendelésen is dolgozik.
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ben végzem. Természetesen van kórházi hátte-
rem, így sokféle esetet operálok. A kézsebészet
általában a társszakmák területérôl látja el a
betegeket. Szoros kapcsolatunk van a reuma-
tológusokkal, ortopéd sebészekkel, idegsebé-
szekkel, szeptikus sebészetet mûvelôkkel, da-
ganatos betegeket ellátókkal és így tovább. A
legtöbb eset az ortopédia tárgykörébe tartozik,
hiszen hosszú ideig a kéz sebészi ellátása is ott
került ismertetésre, és ott került rá sor. A sérül-
tek egyharmada kézsérült. A sérülések kivéte-
lével a különbözô okú tenosynovitisek és más
kóreredetû gyulladások, alagútszindrómák,
daganatos betegségek, fejlôdési rendellenessé-
gek kerülnek mûtétre.

– Kikkel konzultál a kézsebész?
– Az elôbb már említetteken kívül igen

gyakran radiológussal, neurofiziológussal, a
belgyógyászokkal különösen a többféle idült
betegségben szenvedô idôs betegek esetén.

– Véralvadási zavarokkal küszködô betegek eseté-
ben ki vesz részt a mûtét elôkészítésében és utóke-
zelésekor?

– Gyakori eset, fôleg idôsebb embereknél,
hogy különbözô véralvadásgátlókat kapnak.
Ezek az emberek egynapos sebészet keretében
nem láthatók el. A belgyógyásszal konzultá-
lunk.

– Vannak szakmák amelyekben különösen fontos
a jól mûködô kéz használata. Említsen praxisából
néhányat.

– Az eszközös mûvészek, zenészek külön
kategóriát jelentenek. Ha nem megfelelôen
gyakorolnak hangszereiken, kezükön hamaro-
san olyan elváltozások alakulnak ki, amelyek
elôbb-utóbb zenészi pályafutásuk végét is je-
lenthetik. A sportolók szintén. Ôk igen türel-
metlenek, mert sérüléseik gyakoriak, mégis
gyorsan akarnak gyógyulni, újabb eredmé-
nyeket elérni. Az orvosok közül gyakori a se-
bészek sérülése, ôk is türelmetlenek. Velük is
nehéz megértetni, hogy a gyógyítási folyamat-
ban a mûtét csak egy állomás, és megfelelô
utókezelésre van szükség.

– Az operáltak utókezelése mikor és hol történik,
és ezt a rehabilitációs tevékenységet ki irányítja?

– A kézsebész félember, ha nincs megfelelô
utókezelési lehetôsége. Munkánk i-jére a pon-
tot a gyógytornász teszi fel. A beteget utókeze-
lésbe vesszük egészen addig, amíg munkába
állhat.

– A legkülönbözôbb szakterületekrôl képeznek re-

habilitációs szakembereket. Az ô szemléletüket az
ideálisnál jobban befolyásolhatja elôzôen és hosz-
szabb ideig végzett munkájuk. Bizonyára nem azo-
nos egy belgyógyász és sebész rehabilitációs szem-
lélete. Fôorvos úr látókörében hány ilyen szakember
van, akiket igénybe tud venni?

– Tucaton belül. Bár a rehabilitációs szakem-
berekre szükség van, a kéz sajátosságai követ-
keztében sokkal inkább az operáló orvos mint
kézsebész, a fizioterápiával foglalkozó kolléga
és gyógytornász együttes munkája hozhatja a
megfelelô eredményt. Itt több feladat hárul a
gyógytornászokra, mint a rehabilitációsokra.
A beteg sorsát az operáló orvosnak kell végig-
követnie. Az utókezelését neki kell irányíta-
nia, ellenôriznie.

– Az egészségügy mint nagy ellátórendszer teljes
átépítés alatt van. Lehet-e ebben az esetben gondoz-
ni? Fizeti-e a kézsebésznek ezt a munkát az egész-
ségbiztosító?

– Mi ebben a munkakeretben gondolko-
dunk. Nagyon sajnálatos, hogy az általunk ki-
alakított rendszer megszûnôben van. Amit
elôdeink elkezdtek, egy ígéretes idôszak után
visszafejlesztik. Ha nem tudom gondozni a
beteget, munkánk kudarcba fullad. Az a
gyógytornász, aki nem speciálisan a kézzel
foglalkozik, másként kezeli a kézzel operált
beteget. Az utókezelés ideje kitolódik, amíg a
beteg munkába állítható lesz.

– Azokon a helyeken, ahol fôorvos úr jelenleg
dolgozik, kialakult-e olyan utókezelô szakmai
egység (munkacsoport), ahol a kézsebészet igényei-
nek megfelelôen végeznék az operált emberek utó-
kezelését?

– Sajnos nem. Ha olyan beteget látok el, aki
igényesebb utókezelést igényel, még mindig
visszaküldöm a Baleseti Intézet megfelelô
részlegébe. Más esetekben, ha három-négy he-
tente kontrollálhatom a beteget, látom, hogy a
kezelése megfelelôen halad-e. Elképzelhetô,
hogy újabb mûtéttel tudjuk átbillenteni azon a
holtponton, hogy állapota kielégítô legyen.

– Milyen gyakran élnek az orvosok a kézsebész
igénybevételével?

– Nem mindenütt megfelelô a konzílium
lehetôsége a kézsebésszel. Az országban kb.
150 kézsebész van. Mégsem ismert eléggé az
igénybe vehetôségük. Gyakran az indokoltnál
hosszabb ideig kezeli a betegeket a családor-
vos, reumatológus vagy általános sebész. A fe-
lületes vagy gyógyszeres segítség sokszor



támaszt velük szemben, nem titkoltam várha-
tó és természetesen jelentkezô majdani lelki-
testi próbatételük velejáróit.

Látható megértéssel fogadták „jóslataimat”,
és vállalták a nagyon is rövid pórázra fogott
elkövetkezendôket.

A gyermektenyérnyi papírvékony párizsi, a
párolt néhány szem zöldborsó, a pár decinyi
leves, az alma, a két-három szem vitamin, a fa-
latnyi rozskenyér már a harmadik nap a de-
presszió határára sodorta a csapatot, melynek
szószólója, volt osztálytársam, élve szakállas
ismeretségünk jogával, bekopogtatott hozzám:

– Nem lehetne ezt a terápiát kíméletesebben
alkalmazni, azaz fokozatosan csökkenteni az
otthon megszokottakat? Meg aztán vagyunk
annyira jóban, ismerjük annyira egymást,
hogy mi némi kivételezést élvezzünk.

Elmagyaráztam neki újfent azt, amit érkezé-
sük napján, kalóriaszámolással támasztva alá
célunkat.
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Szöllôsy Tibor

Orvosi pályám természetes és magától értetô-
dô komolyságán túl a sikerélmények és sajná-
latos kudarcok fonatában volt részem már-
már anekdotikus „találkozásokban” is.

Az egyik ilyen mosolyra késztetô esemény
egy fogyókúrázó csoporttal kapcsolatos. Volt
osztálytársam, felesége, valamint baráti körük
három tagja, akik örömmel evickéltek évek óta
a gasztronómiai élvezetek örvényekkel telített
csali-vizében, elhatározták: mivel elértek ama
kritikus állapotig, mikor már háromtokás lé-
tük komolyan gátolta ôket napi tevékenysé-
gükben, fogyni fognak/akarnak orvosi fel-
ügyelet mellett és kalákában, mert ez a tortúra
– olvastak, hallottak róla – csakis csapatszel-
lemben bírható ki.

Bevonulásuk napján minden részletre kiter-
jedô alapossággal ismertettem velük a kúra
részleteit, azokat az elvárásokat, amit a terápia

Ôk mesélték…

nem elég. Elôfordul, hogy pl. egy alagút-
szindróma esetén már maradandó elváltozást
szenved a beteg, mire kézsebészhez kerül. Vé-
leményünket nemcsak az orvosokkal, hanem
a betegekkel is meg kell értetnünk.

– A mûtéteket milyen esetben lehet elvégezni
úgy, hogy a megoperált néhány órán belül távozhat
anélkül, hogy fekvô betegként, kórházban kellene ôt
napokig ellátni?

– Ebben az esetben a kézsebész szerencsés,
hiszen az általa operáltak nagyjából kétharma-
da nem igényel többnapos kórházi ellátást. A
mûtétek többsége egy órán belül elvégezhetô,
és ha a beteg állapota lehetôvé teszi, az egyna-
pos sebészet keretében ellátható. Természete-
sen ugyanazon kritériumoknak kell megfelel-
nünk, mint egy kórházi osztályon, ami a mûtét
körülményeit illeti. A betegek szociális állapo-
ta is behatárolja ennek az ellátási módnak az
igénybevételét. A mûtétet követô néhány na-
pon belül az otthoni ápolásnak vannak kritéri-

umai, amelyeknek meg kell felelni. Minden-
nek ellenére úgy látjuk, hogy sokkal több bete-
get láthatnánk el az egynapos sebészet kereté-
ben.

– Mit kíván még elmondani?
– Sajnálatos az ún. egészségügyi reform kö-

vetkezménye. Az új kézsebész-generáció kine-
velését nagyon megnehezíti. Kudarcba fullad
mindaz a mûködô rendszer, amit 30–40 év
alatt megteremtettünk. Gyümölcsözô külföldi
szakmai kapcsolatok sorvadnak. Az elsô kéz-
sebészeti osztályunk csak árnyéka közelmúlti
énjének – ágyszáma drasztikusan csökkent, a
kollégák egy része távozni kényszerült, a
mikrosebészeti és a fejlôdési rendellenességek
mûtétjei szórványosak. A volt Kézsebészeti
Tanszék megszûnt. A jelenlegi jogszabályok
nagyon megnehezítik a fiatalabb kollégák spe-
ciális képzését.

DR. NÉMETH ENDRE


