2020. MÁJUS

KÉZSEBÉSZETI
HÍRLEVÉL

www.kezsebesz.hu
http://loublancphoto.com/gallery/corpus-2011-2014/?image=412

Kedves Kézsebész
Kollégák!
Jelen hírlevelünkbe ismételten
összeszedtünk néhány kézsebészeti
aktualitást, többek között az idei
kongresszus meghívóját, néhány MCQ
kérdést, kurzusajánlásokat és egyéb
érdekességeket.
Kellemes nyári időtöltést kívánunk a
Magyar Kézsebész Társaság minden tagja
számára, reméljük, hogy minél többen
találkozunk az őszi kongresszuson!
Üdvözlettel,
dr. Szakács Noémi - szerkesztő
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A Magyar Kézsebész Társaság 27. Kongresszusa és Fiatal Kézsebészek
Fóruma

KÖSZÖNTŐ

Kedves Kolléganők, Kollégák!
Nem könnyű feladat kongresszusi meghívót, beköszöntőt írni
ezekben a bizonytalan időkben, amikor senki sem tudja
megmondani, mi vár ránk az elkövetkező hetekben, hónapokban.
Szűk fél év áll előttünk a Magyar Kézsebész Társaság őszre tervezett
27. kongresszusáig, és azt látjuk, hogy még a szeptemberre tervezett
nagy nemzetközi kongresszusokat is bizonytalanság övezi. Mégis, ha
egyáltalán esélyt akarunk adni a kongresszus megtartására, azt
most kell elkezdenünk megszervezni, most kell meghirdetni – és
úgy kell cselekednünk, mintha ez a bizonytalanság nem is lenne.
A Magyar Kézsebész Társaság 27. kongresszusának
tervezett helyszíne: Balatonfüred, Danubius Hotel Annabella
tervezett időpontja: 2020. október 9-10.
Emlékezetem
szerint
még
nem
rendeztünk
kézsebészeti
kongresszust a Balaton északi partján – az október eleji Balaton
hangulata (legyen akár aranyló napsütéses, akár ősziesen borongós)
talán önmagában is vonzó lesz sokak számára.
Ugyanígy reméljük, hogy a kongresszus két fő témája és sokakat
megszólít majd:
1. Kontraktúrák a kézen – poszttraumás vagy krónikus
folyamatok eredményeként.
2. A gyermekkéz sebészete – szemlélet, eltérések a felnőtt kéz
sebészetéhez képest.
Természetesen most is meghirdetjük a „varia” – szabad témakör t
is.
Minden kongresszus célja 3T – találkozni, tanulni, továbblépni. Az
utóbbi – a továbblépés – társaságunk élete szempontjából
különösen is hangsúlyos ezen a kongresszuson. A jelen vezetőség 3
éves periódusa idén ősszel jár le, és a kongresszus idejére
összehívott közgyűlés feladata lesz az új vezetőség megválasztása,
az új elnökség megszavazása – és ezzel a Magyar Kézsebész
Társaság további útjának meghatározása is. Kérem, hogy minden
tagunk érezze ezért is felelősségének a részvételt.
Ahogy a bevezetőben írtam, nem tudjuk, mi áll előttünk. Mégis, arra
kérek mindenkit, hogy úgy tervezzen, készüljön, hogy lesz
kongresszus. Lehet, hogy szerényebb költségvetéssel, egyszerűbb
keretek között - de ha nem lesz érvényes jogszabályi tiltás,
társaságunk minden tagját és mindenki más érdeklődőt szeretettel
várunk Balatonfüredre. A lényeget, hogy fontos és jó találkozni,
megerősödni egymás tapasztalatából – ezt nem veheti el semmi.
dr. Egri László
a kongresszus elnöke
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Idén ősszel ismételten megrendezésre kerül a spasztikus felső végtag sebészetét
felölelő cadaver kurzus Budapesten Caroline Leclercq vezetésével.
Bővebb információ: http://asszisztencia.hu/spastic/2020/index.php

Fogásjavító műtétek a felső végtagon perifériás idegsérülés után (ín- és
idegtranszfer)
Dátum: 2020.11.12-14.
Helyszín: Szeged (SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
Bővebb információ: https://oftex.hu

Sajkacsonttörés és álízület
Dátum: 2020.11.20.
Helyszín: Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest
Bőveb binformáció: https://oftex.hu

Az arc és a kéz lágyrészdefektusainak ellátása, helyi lebenyek
Dátum: 2020.11.27-28.
Helyszín: Semmelweis Egyetem, Budapest
Bővebb információ: https://oftex.hu

YOUTUBE CSATORNÁK
KÉZSEBÉSZETI
TARTALOMMAL
Az alábbi youtube tartalmakban hasznos előadásokat lehet találni különböző
kézsebészeti témákban, érdemes belenézni!
American Association for Hand Surgery:
https://www.youtube.com/channel/UCe0qk3aWFDe7733UdQgS97A/videos
legutóbbi feltöltések: Brachial Plexus Injuries, Compression Neuropathies

WristAcademy
https://www.youtube.com/channel/UCN6omOGC_azYEfce6f64AEw
legutóbbi feltöltések: Surgical management of hand surgery patients during the Covid-19
pandemic, Trattamento delle lesioni del TFCC -2

Pulvertaft Videos
https://www.youtube.com/channel/UCfIWjry390XjuV6t3tln2eA
legutóbbi feltöltések: Biomechanics of the Intrinsics, Improving your results in fracture
treatment and tendon surgery with WALANT

Institut Kaplan - Cirugía Mano, Muñeca, Codo.
https://www.youtube.com/channel/UCHOq-Y0_nRlaU5s9IZ8tycw/videos
legutóbbi feltöltések: Mano Reumática, Disfunción escafosemilunar

SCRIBD – online könyvtár

A legnagyobb online könyvtár több ezer könyvet, hanganyagot és kottát tartalmaz, amihez
kipróbálás céljából 30 napig korlátok nélkül juthatunk hozzá. Amennyiben pedig
beleszeretünk a szolgáltatásba, havi 9 dollárért bármennyit olvashatunk. Bárhol - mobilon,
laptopon, tableten, bármikor - online és offline egyaránt.
Akinek az olvasás nagy szenvedélye, rengeteg érdekes könyvre bukkanhat itt, mindenféle
nyelvű kiadványok megtalálhatóak.
Kézsebészeti vonatkozásban rengeteg cikk elérhető, de kiemelek néhány könyvet, amit a
scribd könyvtárában megtalálhatunk - sokat közülük akár le is tölthetünk, néhányat viszont
csak a könyvtárból érhetünk el. A kézsebészeti könyvek árát figyelembe véve a könyvtári
havi előfizetési díj eltörpül. Aki kipróbálja, annak jó böngészést, kalandozást kívánok! Az én
kedvenc kézsebészeti témájú könyveim, amelyek a scribd-en megtalálhatóak, többek
között a David Slutsky szerkesztésében megjelent The Scaphoid, Grabb's Encyclopedia of
Flaps, Susan Mackinnon által 2015-ben kiadott Nerve Surgery és Peter Waters fémjelezte
Pediatric Hand and Upper Limb Surgery. A lista végtelenül hosszú, minden héten újabb és
újabb kiadványokkal bővül. A kedvencek közé mentett könyveket külön listákba
rendezhetjük, így tematikusan kialakíthatjuk saját személyre szabott könyvtárunkat.
A szakkönyveken kívül természetesen megtalálhatóak szépirodalmi klasszikusok és kortárs
művek, magazinok, rengeteg hangoskönyv - érdemes kihasználni az otthon töltött időt, ez
a szolgáltatás igazi minőségi olvasási élményt ad! Jó szórakozást!

www.scribd.com

MCQ kérdések
1.) MELYIK JELLEMZŐ ANTERIOR INTEROSSEUS SYNDROMÁBAN?

A.) A hüvelyk-mutató-középső ujj gyengesége
B.) Pronatio gyengesége
C.) Thenar atrophia
D.) A hüvelykujj érzészavara
2.) CARPAL TUNNEL SZINDRÓMA MELY IZMOK GYENGESÉGÉT OKOHATJA?

A.) Adductor pollicis és a 2 medialis lumbricalis
B.) Abductor pollicis és a 2 lateralis lumbricalis
C.) Hosszúujjak mély hajlítóina
D.) Palmaris interosseusok

3.) BRACHIALIS PLEXITIS ESETÉN MELYIK LEHET AZ ALÁBBIAK

K

ÖZÜL A BETEG

PANASZA?
A.) Egyoldali váll fájdalom

B.) Kétoldali nyak fájdalom
C.) Egyoldali hónalj fájdalom
D.)

Kétoldali állkapocs fájdalom

4.) MELYIK IDEG KIESÉSÉT JELZI A WARTENBERG JEL?

A.) N. medianus
B.) N. ulnaris
C.) N. radialis
D.) N. interosseus anterior
5 . ) H O G Y A N H E L Y E Z K E D N E K E L A D I G I T A L I S I D E G E K A Z U J J O N A D IG IT A L IS
ARTÉRIÁHOZ KÉPEST?

A.) Az ideg palmarisabban van az érhez képest
B.) Az ideg dorsalisabban van az érhez képest
C.) Az ideg laterálisabban van az érhez képest
D.) Az ideg mediálisabban van az érhez képest
FORRÁS: HAND SURGERY BOARD REVIEW (1000 QS)
MCWHIRTER J., RAMSAY B., SHELLY J., WAITE A.
KNOWLEDGE TESTING INC.

MCQ válaszok
1 .) A hüvelyk-mutató-középső ujj gyengesége
Anterior interosseus szindróma nem jár érzészavarral
A legkifejezettebb tünet a hüvelyk- mutató-középső ujj flexiojának
gyengesége
Kifejezetten gyenge lehet a csúcsfogás
·A beteg nem tud gyűrű-alakot formálni a hüvelyk-és mutatóujjával
2.) Abductor pollicis és a 2 lateralis lumbricalis
CTS a n. medianus kompressziója a csukló magasságában
A hosszúujjak hajlítóizmai magasabban kapják beidegzésüket
Az abductor pollicis és a két lateralis lumbricalis beidegzését a n.
medianus adja, részben ezért panaszolják a betegek a kéz ügyetlenségét
CTS esetén. (A másik fő ok a szenzoros visszacsatolás
hiánya)
3.) Egyoldali váll fájdalom
Brachialis plexitis első tünete általában egyoldali váll fájdalom, amit a
váll-, parascapuláris-, és karizmok gyengesége követ.
A betegség szerzői neve Parsonage-Turner szindróma, gyakran idiopátiás
megbetegedés. Etiológiája ismeretlen, felmerül a plexus brachialis
autoimmun neuritise is. Tüneti terápia (TENS, fájdalomcsillapítás) mellett
lassan, spontán gyógyuló állapot.
Részletes áttekintés a betegségről:Parsonage-Turner Syndrome Joseph H. Feinberg, Jeffrey
Radecki, HSSJ. 2010 Sep; 6(2): 199–205. Published online 2010 Jul 30

4.) N. ulnaris
A Wartenberg jel a kinyújtott kisujj adductiojának képtelensége a kinyújtott
gyűrűsujjhoz. Ennek oka, hogy az EDM (n. radialis idegzi be) abductios
hatását nem tudja ellensúlyozni a bénult III. palmaris interosseus (n.
ulnaris).
·Nem tévesztendő össze a Wartenberg szindrómával, ami a n. radialis
sensoros ágának kompressziója a m. brachioradialis alól való kilépés
magasságában, és az ideg mentén sugárzó fájdalom formájában jelenik
meg, motoros kiesés nélkül.
5.) Az ideg palmarisabban van az érhez képest
Az ujjakon a digitalis ideg volárisabban, az ér fölött, azzal
párhuzamosan halad
A tenyérben, az ideg elágazásáig az ér helyezkedik el volárisabban. Az ér
elágazása distalisabban van az ideg elágazásához képest.
FORRÁS: HAND SURGERY BOARD REVIEW (1000 QS)
MCWHIRTER J., RAMSAY B., SHELLY J., WAITE A.
KNOWLEDGE TESTING INC.

