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BETEGEK ÚTJA A MAGYAR EÜ. 
ELLÁTÓRENDSZERBEN 



Keringési zavar talaján kialakult fekélyek 
 - artériás (ulcus cruris arteriosum) 
 - vénás    (ulcus cruris venosum) 
 - kevert   (ulcus cruris mixtum) 
 
Belgyógyászati betegségekben kialakuló fekélyek 
(köszvény, hypertonia, vasculitis, diabetes, neuropathia stb.) 
 
Tartós nyomás hatására létrejött körülírt szövetelhalás : nyomási fekély 
(decubitus) 
 
Kifekélyesedett malignus tumorok  
 

     
Infekciók (orbánc, műtéti seb felülfertőződése, stb…) 

 

Elsősorban a krónikus betegségben szenvedő betegek 
másodlagosan gyógyuló sebeivel találkozhatunk. 

    



Kötéscserék gyakoriságát mindig a beteg sebének aktuális állapota határozza meg! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggyakrabban előforduló krónikus sebek, amelyekre 
a Társadalombiztosítás lehetővé teszi a kötszeres 

ellátást  
a 25/ 2009 (Vlll.3. ) EüM. Rendelet , amely a 14 / 2007 EüM. rendelet (lll.14.) EüM rendelet módosítása  

szerint: 

 INDIKÁCIÓ: 
• Decubitus 
• Vénás és artériás eredetű fekély  
• Neuropathiás fekély  
• Traumás sebek  
• Sipoly 
• Termikus károsodás /Égés- fagyás  
• Epidermolysis bullosa 
• Krónikus nyiroködéma 
• Vasculitis 
• Coagulopathia 
• Tracheostoma 
• Kock-rezervoár 
• Bőrtranszplantáció 
 

 



Intézményi ellátás – finanszírozás HBCS-ben, távoztatás utáni lehetőség 

Háziorvosi 

ellátás  

 

  

Szociális / 

idős 

 otthonok  

Szakorvosi 

ellátás,  

szakrendelők  

Társadalombiztosítási támogatással elérhető gyógyászati segédeszközök rendelését 
és forgalmazását 

 Egészségügyi Miniszteri rendeletek szabályozzák  
A gyógyászati segédeszközöket  betegek számára az OEP.  

Társadalombiztosítási támogatással  
rendelhető és kiszolgálható gyógyászati segédeszközök teljes körének listája teszi elérhetővé   

(www.oep.hu  és www.oep.hu/sejk) 

Otthonápolási  

szolgálatok 
Beteg otthona  

http://www.oep.hu/
http://www.oep.hu/sejk
http://www.oep.hu/sejk


Minden beteg egyedi állapot felmérést igényel. 
KOMPLEXITÁS! 

A megkezdett terápia folytatásához szükséges 
gyógyászati segédeszközök TB támogatással 
elérhetőek a beteg otthonában való ellátáshoz! 

Jogi alapja: 25/2009.(VIII.3.) EüM.rend,  

     a 14/2007.(III.14.)EüM. rend. módosítása  

Állapot felmérés, eszköz igény 



• Az alap- és kísérőbetegségek gyógyítási folyamatáért a kezelő 
szakorvosok (családorvos és speciális szakorvos) a felelősek. 

• A gyógyászati segédeszköz alkalmazást Magyarországon orvos 
rendeli el és vényen biztosítja a beteg számára. (TB támogatás) 

• Az eü. dokumentáció az orvos felelőssége, de végeztetheti a 
munkatársával. 

 

• Fontos, hogy a szakdolgozó ezen információk birtokában köteles 
megtanítani az alkalmazást. Felelős továbbá az észlelésért, 
ajánlásokat tehet a kikérdezés, tapasztalat és körülmények 
ismerete után a kezelőorvosnak. 

Az eszköz használatához vegyék 
igénybe az eü. személyzet ismeretét 



02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

 

Fő csoportok, amelyeket otthonában 
is használtatunk a beteggel 

02   KÖTSZEREK 

02 03  FILMKÖTSZEREK 

02 06  POLIMER KÖTSZEREK 

02 09  HABSZIVACSOK, HABOK 

02 10  KÉTRÉTEGŰ HABSZIVACS KÖTSZER, STERIL, ANTIMIKROBIÁLIS 

02 12  HYDROKOLLOIDOK 

02 15  HYDROGÉLEK 

02 18  ALGINÁTOK 

02 24  MULL-LAPOK 

02 30  IMPREGNÁLT GÉZLAPOK 

02 33  NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNÁK 

02 36  RAGTAPASZOK 

02 39  KÖTÉSRÖGZÍTŐK 



KÖTSZER FELÍRÁS  
újabb adminisztratív kontroll a Nemzeti Erőforrás Miniszter 74/2011. 

(XII.29.) NEFMI rendelete alapján  

A krónikus, nehezen gyógyuló, problémás sebek ellátása TB támogatással legfeljebb 
4 hónapon keresztül történhetnek. 
Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a kezelőorvos az 
egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést.  
 
 

ELLENJEGYZÉSI KÉRELEM KÖTELEZŐ TARTALMA 
Betegadatok (név, szül. idő, TAJ.,lakcím és tartózkodási hely) 
Diagnózis alap –és társ betegségek 
BNO 
Kórtörténeti összefoglaló 
Sebleírás 
Eddigi kezelések 
Elért eredmények, gyógyulást hátráltató tényezők 
Terápiás terv, egyéb terápiás tényezők 
Használt kötszerek, várható mennyiség 
Kötéscsere gyakorisága, 
Kezelés várható időtartama 
Mellékletek: zárójelentések, ambuláns lap, leletek, stb. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krónikus, nehezen gyógyuló sebek  
kötszeres ellátására vényt írhatnak: 

Felírási jogosultság= Szakképesítési követelmény: 
 
   

  

  

 

• sebészet,  
• gyermeksebészet, 
• érsebészet,  
• klinikai onkológia, 
• sugárterápia,  
• bőrgyógyászat,  
• ortopédia-traumatológia,  
• ortopédia, traumatológia, 
• fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,  
• fül-orr-gégészet, gyermek fül-orr-gégészet,  
• plasztikai (égési) sebészet,  
• geriátria, 
• angiológia, 
• arc-állcsont-szájsebészet 
 
• háziorvos   
Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápolt, 
szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag betegszállítással 
képes betegek esetében a beteg háziorvosa is. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seb elhelyezkedése:    

Fotó :    

Seb stádiuma :   

Sebes elváltozások száma :   

Seb nagysága : hosszúság (cm)  x szélesség (cm)  

Seb mélysége :  bőrvastagság elvesztésének mértéke ( cm )  

Seb jellemzői :    N = Necroticus   

 L = Lepedékes  

 S = Sarjadzó  

 H = Hámosodó 

  

Sebváladékozás mértéke: 

 1 -  nincs  váladék  

 2 - minimális  

 3 - enyhe   

 4 - közepes   

 5 - bő váladékozás 

  

Sebváladékozás típusa:  

 N = nem váladékozik   

 S = Serosus  

 P = Pulurens  

 H = Haemo - serosus   

 Sz = Szagtalan  

 B = Bűzös   

Sebszél jellemzői:I. aláterjedt kis mértékben   

 ll. aláterjedt nagy mértékben  

 lll. üreg képződés  

 lV.Oedema   

 V. Ekcéma  száraz / nedves   

 Vl.Erythema   

 Vll. Macerált  

 Vlll.Száraz  

 lX . Ép -  egészséges 

  

Sebfájdalom : I = igen   

 N = nem  

  

Felmérést végző személy  aláírása ( név - beosztás  )   

SEBFELMÉRÉS  SZEMPONTJAI 



Sebgyógyulás fázisai 

GYULLADÁSOS FÁZIS:  

degeneratív folyamatok (pl. necrózis, váladékozás) 

 szövetelhalás -                                                    - fekete seb 
erős váladékozás, fertőzött, lepedékes seb    - sárga seb 

 

GRANULÁCIÓS FÁZIS: 

proliferatív folyamatok (pl. érújraképződés)  - piros seb 

 

EPITHELIZÁCIÓS FÁZIS: 

regeneratív folyamatok (hámréteg kialakulása) 
      - rózsaszín seb 



VÉDŐ FELSZERELÉSEK 
kötelező alkalmazása! 



A sebgyógyulás fázisait figyelembe kell venni! 

Más-más kombináció javasolt: 

- Nekrotikus, 

- Lepedékes, 

- Erősen, közepesen, gyengén váladékozó, 

- Granulálódó, 

- Hámosodó sebek esetében. 

Alkalmazható kötszerek 1. 



A sebgyógyulás fázisait figyelembe kell venni! 

A tiszta sebalap eléréséig sebtisztítókat kell alkalmazni! Ezeket 
közvetlenül a váladékozó felszínre vagy üregbe kell helyezni! 

- alginátok, 

- hydrogélek, 

- impregnált lapok antiseptikummal, 

- speciális aktív kötöző anyagok, 

- nagy absorbciós képességű habok, polimerek vagy sebpárnák. 

 

Másodlagos kötszerrel kell lefedni őket és fixálni. 

 

Alkalmazható kötszerek 2. 



• EXSUDATÍV vagy INFLAMMÁCIÓS FÁZIS 
• Időtartam: órák – napok 0-3 nap 
• Celluláris történések: Thrombocyták, granulocyták, 

 macrophagok felszaporodása, sejtek növekedési 
 faktorainak termelődése. 

• Biológiai cél:  vérzés megszüntetése, lobgát képzése. 
• Sebkezelés:- sebtisztítás / sebészi vagy egyéb 
•     - váladék megkötése  
•     - nedves sebkörnyezet biztosítása 
•     - sebvédelem 
•     - kompressziós terápia / vénás elégtelenség  

     esetén. 
 

SEBGYÓGYULÁS FÁZISAI ÉS HOZZÁJUK 
KAPCSOLÓDÓ SEBKEZELÉSI FELADATOK 









. 

Bőr idült fekélye 





 

  

Nedvedző, váladékozó, lepedékes fekély. 

 

KÖTELEZŐ KOMBINÁCIÓK AZ EXSUDÁCIÓS 
FÁZIS KÖTSZERES KEZELÉSÉHEZ 

Kötszer kombinációk csoportjai a TB lista szerint: 

 
SEBFELSZÍNRE    MÁSODLAGOS KÖTSZER RÖGZÍTÉSRE   

- POLIMER     nem   FILMKÖTSZER vagy  

     ÖNTAPADÓ PÓLYA  

     vagy RAGTAPASZ  

      vagy KÖTÉSRÖGZÍTŐ. 

 

- HAB  nem           ugyanezek. 

 

- 2 RÉTEGŰ HAB nem           ugyanezek. 

antimikrobiális 

 

- HYDROGÉL  NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNA         ugyanezek. 

 

- ALGINÁTOK  NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNA  vagy 

   AKTÍV SZENES NEDVSZÍVÓ PÁRNA +  ugyanezek. 

 

- HYDROKOLLOID nem           nem. 

 

Necroticus  

felszín 

Decubitus  

Ulcus  cruris  



 

  

Nedvedző, váladékozó, lepedékes sebek 

 

Ajánlások, példák az EXSUDÁCIÓS FÁZIS 
KÖTSZERES KEZELÉSÉHEZ 

Kötszer kombinációk: 

 PolyMem Silver    + Klinifix 4 m x 10cm  

 Allevyn Ag 10x10 cm    + Klinifix 4 m x 10cm 

 Allevyn Ag 15x15 cm    + Klinifix 4 m x 10 cm 

 Kliniderm Foam  10x18                  + Klinifix 4 m x 10cm 

 Kliniderm Foam border 15 x 15  

 Kliniderm Foam  20x20                  + Klinifix 4 m x 10cm 

 Kliniderm Foam  heel                     + Klinifix 4 m x 10cm 

 Kliniderm Foam 10x10                   + Klinifix 4 m x10 cm 

 Kliniderm Alginate 10x20        +Exsupad 20x20  + Klinifix 

 Intrasite Comformable 10x20 + Exsupad 20x20      + Klinifix  

  

• Klinidur Textelast rugalmaspólya  

 

 

Necroticus = Hydrogél 

vagy PolyMem Silver 

Decubitus  

Ulcus  cruris  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI ÚJDONSÁG A TB LISTÁN: 
PolyMem Silver  

NANOKRISTÁLYOS EZÜST tartalmú kötszer előnye 
 

„A nanokristályos ezüstszemcsék a  
hab mátrixban vannak beágyazva és így nem  

jutnak ki a sebfelületre. Ezen jó tulajdonságuknak 
köszönhetően elkerülhető az egészséges sejtek roncsolódása! 

Ezáltal gyorsabbá válik a sebgyógyulási idő. 
 

Az ezüsttartalomnak köszönhetően rendkívül magas szintű 
antimikrobiális hatékonyságot mutat a mikrobák  

ellen, sőt az olyan patogén kórokozók ellen is, mint 
MRSA, 

Staphylococcus Aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 

E.Coli” 
 

University Hospital of South Manchester Wythenshawe Hospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Kötéscserék gyakoriságát mindig a beteg sebének aktuális állapota határozza meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PolyMem Silver 

Nanokristályos ezüst tartalmú kötszer 

 
TERMÉKINFORMÁCIÓ : 
 
A habkötszer az oxigén és a vízgőz áteresztése és a 
folyadékbejutás megakadályozása szempontjából 
optimalizált, 
hidrofil poliuretán membrán-mátrixból  
és szintén poliuretán anyagú, szemipermeábilis, folytonos 
vékonyfilm hordozórétegből áll. 
 
Ez az egyetlen kötszer, amely a poliuretán mátrixban: 
- biztonságos, nem toxikus sebtisztítószert, 
- Glicerin nedvesítőszert, 
- nedvszívó anyagot, 
- legalább 124 ug/cm2 ezüstöt 
egyaránt tartalmaz. 
 
 

 

 

 



Az ALLEVYN- Ag Non-adhesive   1,99 mg/cm2 ezüst - szulfadiazint tartalmaz. 

Dinamikus, nagyon jól szellőző védőfilm 

 

    Az egyedi hidrocelluláris poliuretán           
                       habszerkezet elősegíti a váladék   
    gyors felszívódását; integrált                  
                  ezüstrészecskéket tartalmaz  

 

 

Perforált, nem tapadó, sebbel érintkező réteg. 

 

Az Ezüst-szulfadiazin szétesik a seben és az ezüstionokat ezáltal lassan és 
folyamatosan adja le. Anélkül gátolja a baktériumsejtek növekedését és 
szaporodását, hogy károsítaná a bőr és bőr alatti szövetek sejtjeit.  

 

Ezüst-szulfadiazin behatol az elhalt szövetekbe és váladékokba. Ez különösen fontos 
hatás, mert a szisztémás antibiotikumok az elhalt szövetek baktérium flórájával 
szemben nem hatékonyak, mivel azoknak nincs vérellátása. 

  
 

Speciális kötszer: ALLEVYN Ag  



 

  

FIGYELMEZTETÉS! 

Fémezüst, nanokristályos ezüst és ezüstion 
tartalmú kötszerek használatát megelőzően a 
sebtisztításnál tartsa be az alábbi utasítást: 

 
A kötszerek sebfelszínre helyezése előtt az alábbi 

dezinficiáló / öblítő szereket használja: 
Steril izotóniás só pl. Stericlens spray vagy Ringer oldat, 

Octenilin sebmosó vagy sebgél, steril desztillált víz, 
jódmentes Octenisept sebfertőtlenítő oldat. 

 
Tilos használni: 
PVP jód tartalmú pl. Betadin, 
Klór, pl hipoklorit oldat vagy  
Oxidatív ágenseket tartalmazó Hidrogén-peroxid 

tartalmú szerek. ( ép szövet roncsolás veszélye, 
növekedési faktor vesztés!) 

 



A sebgyógyulás fázisait figyelembe kell venni! 
A tiszta sebalap eléréséig sebtisztítókat kell alkalmazni! 

Lehetnek szigetszerű változások, részben feltisztult 
sebrészletek.  

 A váladékozás területén folytatjuk a feltisztítást, de a 
feltisztult részre nedves sebmiliőt biztosító kötszer 
kerülhet. 

- Alginátok, 
- Hydrogélek, 
- Impregnált lapok antiseptikummal, stb. 
- Speciális, aktív kötöző anyagok, pl.Hydrofiberek, enzim tart. 
- Nagy absorbciós képességű habok, polimerek, 

hydrokolloidok vagy sebpárnák. 
 
Másodlagos kötszerrel kell lefedni őket és fixálni. 
 

Alkalmazható kötszerek 3. 



• GRANULÁCIÓS vagy PROLIFERÁCIÓS FÁZIS: 

• Időtartam: napok - hetek  3 nap – 3 hét 

• Celluláris történések: Collagén- és matrix szintézis a sarjadzáshoz, epithel sejtek 
szaporodása. 

• Biológiai cél: celluláris bázis létrehozása a hámréteg      
   kialakulásához és a sebfelszín csökkenéséhez. 

• Sebkezelés: - sebtisztítás 

•   - váladék megkötése  

•   - nedves sebmiliő fenntartása 

•   - sebvédelem, másodlagos fertőzés kivédése. 

•   - kompressziós terápia / vénás elégtelenség esetén. 

 

 

SEBGYÓGYULÁS FÁZISAI ÉS HOZZÁJUK 
KAPCSOLÓDÓ SEBKEZELÉSI FELADATOK 







 

  

Élénkvörös, feltisztult sebalap. 

 

KÖTELEZŐ KOMBINÁCIÓK GRANULÁCIÓS 
FÁZIS KÖTSZERES KEZELÉSE 

  

 

Kötszer kombinációs csoportjai a TB lista 

alapján: 

  
SEBFELSZÍNRE    MÁSODLAGOS  KÖTSZERRÖGZÍTÉSRE 

  

- POLIMER  nem  + FILMKÖTSZER vagy 

    ÖNTAPADÓ PÓLYA  

    vagy RAGTAPASZ  

     vagy KÖTÉSRÖGZÍTŐ. 

 

- HAB  nem   ugyanezek. 

 

 

 

- IMPREGNÁLT LAPOK,   NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNA   +   ugyanezek. 

 

- HYDROKOLLOID nem         nem. 

 

 

 

 



Ajánlások és példák a GRANULÁCIÓS FÁZIS 

KÖTSZERES KEZELÉSÉHEZ 

  
Élénkvörös, feltisztult sebalap. 

 

  

 

Kötszer kombinációk  

Kliniderm Foam 10x18   + Klinifix  

Kliniderm Hydro Border S 15x18 

Kliniderm Foam border 15x15 

Kliniderm Foam 20 x20  + Klinifix  

Kliniderm Foam  heel  + Klinifix  

Kliniderm Foam 10x10  + Klinifix 

Kliniderm Hydro thin 15x15 

Kliniderm Hydro Border 14x14 

Klinitulle           + Exsupad         + Klinifix  

 

• Klinidur Textelast rugalmas pólya 



A sebgyógyulás fázisait figyelembe kell venni! 
A granulációs és epitelizációs szakban a felszín védelme, az 

érújraképződés, majd a hámsejtek védelme, a 
felülfertőződés elkerülése a legnagyobb feladat. 
Alkalmazandók: 

- Speciális aktív kötöző anyagok, 
- Speciális impregnált lapok, 
- Filmkötszerek, 
- Habok, polimerek, hydrokolloidok vagy sebpárnák és 

szigetkötszerek. 
 
Másodlagos kötszerrel kell lefedni őket és fixálni. (kivétel 

szigetkötszer) 
 

Alkalmazható kötszerek 4. 



REPARÁCIÓS, EPITELIZÁCIÓS vagy „ÚJRA MODELLEZÉS” 
FÁZIS 

Időtartam: hetek – hónapok - évek 

Celluláris történések: Fibroblasztok képződése,              
capillarizáció, collagén-átépülés,  víztartam             
csökkenése, sebszélek összehúzódása. 

Biológiai cél: sebfelszín csökkenése, definitív heg kialakulása. 

Sebkezelés:- nedves sebmiliő fenntartása 

               - sebvédelem. 

 

 

SEBGYÓGYULÁS FÁZISAI ÉS HOZZÁJUK 
KAPCSOLÓDÓ SEBKEZELÉSI FELADATOK 





 

  KÖTELEZŐ KOMBINÁCIÓK az EPITELIZÁCIÓS 
FÁZIS KÖTSZERES KEZELÉSE 

Élénkvörös sebalap, benne hámszigetekkel 

Kötszer kombinációk csoportjai  

a TB lista alapján: 
 

SEBFELSZÍNRE    MÁSODLAGOS  KÖTSZERRÖGZÍTÉSRE 

 

- FILMKÖTSZER nem        nem  

  

- HYDROGÉL NEDVSZÍVÓ PÁRNA     + FILMKÖTSZER  

       vagy ÖNTAPADÓ PÓLYA 

       vagy RAGTAPASZ  

         vagy KÖTÉSRÖGZÍTŐ. 

 

 

- IMPREGNÁLT LAPOK   NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNA   +   ugyanezek. 

 

- HYDROKOLLOID nem         nem. 

 

- SEBPÁRNA nem               +     ugyanezek 

 

 

 



 

  Ajánlás és példák az Epitelizációs fázis kötszeres 
kezeléséhez 

Élénkvörös sebalap, benne hámszigetekkel 

Példák:  

Kötszer kombinációk  

• Exsupad     + Klinifix 

• Klinitulle  + NW Compres  + Klinifix  

• Klinitulle          + Kliniderm Film  

• Kliniderm Hydro Thin  

 

• Klinidur Textelast  rugalmaspólya  



  Kötszer csoportok a problémás sebekhez 

 

• alginát 

• hydrogél 

• hydrokolloid 

• hab 

•2 rétegű hab antimikrobiális 

• nem szőtt sebfedő 

• sebfedő párna 

• impregnált lap 

• öntapadó kötésrögzítő  

• rugalmas pólya 

 

 



DECUBITUS 



Decubitus stádiumai 

• I.    Stádium: bőrpír, szövethiány az epidermist nem lépi túl. A bőr 
meleg tapintású. 

• II.   Stádium: epidermisen keresztül a dermisig eljutó szövethiány 
(kidörzsölés, hólyag, kráter). 
Sebalap véres, gyulladásos. Enyhén, közepesen váladékozik. 

• III.  Stádium: a cutis réteg károsodása vagy necrozisa, mely elérheti, 
de nem megy át a subcutis rétegen. Tasakok képződnek, krónikus 
gyulladásos jelek. Közepesen, erősen váladékozik. 

• IV. Stádium: a szövetkárosodás csontig, izomig hatol, üregek 
mélyülnek, váladékozás erősebb. 



A NYOMÁSFEKÉLY  KIALAKULÁSÁNAK SPECIÁLIS 
KOCKÁZATAI  
 -ADIPOSITAS. 

-ANOREXIA. 
-KACHEXIA. 
-KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG. 
-PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG  
-ANAEMIA. 
-DIABETES MELLITUS. 
-SCLEROSIS MULTIPLEX. 
-CEREBROVASCULARIS LAESIO. 
-MOTOROS / SZENZOROS PARAPLÉGIA. 
-2 ÓRÁNÁL HOSSZABB IDEIG KEMÉNY  
ALAPON  
(MŰTŐASZTALON)  FEKVÉS. 
-SEPSIS. 

-GERINC-, ORTHOPÉDIAI MŰTÉT UTÁNI 
ÁLLAPOT. 
-CYTOSTATIKUS GYÓGYSZEREK ALKALMAZÁSA. 
-NAGY DÓZISÚ STEROIDOK, 
GYULLADÁSCSÖKKENTŐK, 
ALTATÓK SZEDÉSE. 
-IDŐS KOR ( 60 ÉVEN FELÜL ). 
-MOZGÁSBAN GÁTOLTSÁG. 
-ALULTÁPLÁLTSÁG. 
-VÉGSTÁDIUMBAN LÉVŐ BETEGSÉGEK  
 ( TUMOR). 
-ORVOS ÁLTAL ELŐÍRT SZIGORÚ 
¨ÁGYNYUGALOM”. 
-GÉPI LÉLEGEZTETÉS. 
-IZOMGYENGESÉG. 
-DEMENTIA. 
-INKONTINENCIA. 
 



A decubitus kezelése több tudományágat 
átfogó megközelítést igényel 

Bőr és seb ápolás 

- a seb típusának  és stádiumának megfelelő speciális kötszer alkalmazása 

 meghatározott kötéscserékkel – folyamatos dokumentált kontroll mellett 

 

Beavatkozás a táplálásba: 
- jelenlegi diéta fenntartása - 
kiegészítése 
- a vérkeringés javítása 
- a gyulladásos folyamatok 
szabályozása 
- a sebgyógyulás serkentése   

Testhelyzet: 
- a beteg forgatása 
- nyomáscsökkentő eszközök 
- mozgatás 



A SZAKORVOS SZEREPE, JOGOSULTSÁGA  
 
 INDIKÁCIÓ felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés kezelésére  

érzéskieséssel rendelkező, járásképtelen,  mozgássérült betegeknek, akiknek 
az állapota végleges. 
Pl.:Egy légkamrás antidecubitus ülőpárna  
 
 
 
          
Felírási jogosultság/ Szakképesítési követelmény:  ortopédia-traumatológia, 
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és  rehabilitációs orvoslás, orvosi 
rehabilitáció (mozgásszervi), sebészet, gyermeksebészet, geriátria, 
csecsemő-és  gyermekgyógyászat, neurológia. 
 
AKTUÁLIS FELÍRHATÓSÁG ELLENŐRIZHETŐ  az OEP HONLAPJÁN: 
www.oep.hu-n / szakmai oldal/ gyse.  

 

http://www.oep.hu-n/
http://www.oep.hu-n/
http://www.oep.hu-n/


WAFFLE TERÁPIA 
 

 
 



Szakorvos által javasolt és  kiválasztott 
megfelelő segédeszközök alkalmazása a 
komplett ellátás érdekében 

Néhány példa: 

Kötéscserék gyakoriságát mindig a beteg sebének aktuális állapota határozza meg! 



 

 

 

 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

04 06  KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK 

04 06 06 Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák 

   Kompressziós harisnyák alsó végtagra, II. kompressziós fokozat 

  

Szakképesítési követelmény: sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, 

sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, 

ortopédia, lymphoedema rehabilitációs centrum orvosa. 

Indikáció: Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, 

kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus 

szindróma, gyógyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy 

szerzett krónikus nyiroködéma aktív ödéma-mentesítő kezelése után fenntartó kezelésre 

  . 

40%-os megnyúlású kompressziós pólyák 

Indikáció: Phlebothrombosis, thrombophlebitis, postthromboticus szindróma esetén, ha a 

sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyiroködéma 

komplex kezelésére. 

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. 

Szakképesítési követelmény: sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, 

sugárterápia, bőrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, 

ortopédia. 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

06 33  ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK 

06 33 06 

Egyedi méretvétel alapján, egyedileg készített cipők, 
deformált lábra 

06 33 12 Tartozékok ortopéd cipőkhöz 

Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, 
ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás. 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

09 12  HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK 

09 12 03 

Szobai WC-k. 
Indikáció: Önellátásra tartósan képtelen 
mozgáskorlátozottaknak. 

 

09 12 15 Emelt toalett ülések laza csatolással 

Indikáció: Súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis 
gerinc degeneratív elváltozása együttes fennállása, 
valamint csípőtáji törések után fennálló súlyos 
mozgásbeszűkülés, alsó végtagok súlyos bénulása. 
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, 
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, sebészet, 
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, neurológia, 
gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, reumatológia, 
ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. 
 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

09 30  VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 

09 30 04 Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök 

09 30 09 Függesztő- és rögzítőeszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz 

09 31 06 Székelési segédeszközök 

Szakképesítési követelmény: kizárólag a beteg háziorvosa, a következő 
szakképesítéssel rendelkező szakorvosok javaslatára: sebészet, 
gyermeksebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, fizikális medicina és 
rehabilitációs orvoslás, neurológia, gyermekneurológia, belgyógyászat, 
szülészet-nőgyógyászat, gyermeknőgyógyászat, nefrológia, pszichiátria, 
gyermek- és ifjúsági pszichiátria, geriátria, urológia. A szakorvosi javaslat 
maximális érvényességi időtartama: 24 hónap. 
Indikáció: 3 éves kortól, napi 300 ml össz-vizeletvesztés felett, gyógyszeresen, 
műtétileg, speciális tornával vagy ingerlők alkalmazásával dokumentáltan nem 
kezelhető neurogén hólyag és inkontinenciával járó hólyag-hiperaktivitás, 
középsúlyos és súlyos stressz-inkontinencia vagy egyéb meghatározott 
középsúlyos és súlyos inkontinencia esetén, vagy pszichiátriai vizsgálattal 
dokumentált inkontinencia. 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

09 33  MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 

09 33 03 Fürdő- és zuhanyzószékek 

  

 Fix fürdőkádülőkék 
Indikáció: Alsóvégtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság esetén. 
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, 
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, 
sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, 
idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. 

Kifordítható fürdőkádülőkék 

Indikáció: Paraplegia, hemiplegia, ataxia esetén. 

Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, 

traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, 

sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, neurológia, gyermekneurológia, 

idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. 

 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12   SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI 

12 03  EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

12 03 03 Járóbotok 

12 03 06 Könyökmankók 

12 03 12 Hónaljmankók 

12 03 16 Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal 
Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési 
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések 
postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és 
protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar. 

Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, 
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia, 
sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, gyermekneurológia, 
idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is. 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 06  KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

12 06 03 Járókeretek 

12 06 06 Guruló járókeretek (rollátorok) 
Indikáció: Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, 
fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége 
esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív 
ellátására, alsóvégtag amputáció és protetizálás postoperatív 
fázisában, egyensúlyzavar esetén. 
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, 
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, 
reumatológia, sebészet, érsebészet, gyermeksebészet, neurológia, 
gyermekneurológia, idegsebészet, geriátria, ismételt rendelés 
esetén a beteg háziorvosa is. 



 

 

 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 16  
MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK 

 

12 16 06 Háromkerekű mopedek és motorkerékpárok 

12 16 09 Négykerekű mopedek és motorkerékpárok 

Indikáció: Olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és ortézissel is tartós kültéri járásra 

képtelen mozgáskorlátozott személy részére, aki más módon önerőből, biztonságosan, az 

esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni 

képtelen. 

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az alábbi eszközök kihordási időn belül 

párhuzamosan nem rendelhetőek:  

- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16)  

- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16).  

Az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának 

ellenjegyzése szükséges. 

 Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel 

rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása 

és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított). 



 

 

 

 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 21  KEREKESSZÉKEK 

12 21 03 Kísérő személy által irányított, kézi kerekesszékek 

Indikáció: Mozgássérült vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és felnőttek részére, akik 
különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz. 
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
gyermeksebészet. 
Gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyosan mozgásfogyatékosok részére 

Indikáció: Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság, kommunikációs 
hiányosságok, vagy koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, 
önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, 
mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani. 
 

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az eszköz ártámogatással történő 

rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges. 

Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel 

rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az eszköz kipróbálása és 

betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte biztosított). 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 21  KEREKESSZÉKEK 

12 21 06 Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekesszékek 

Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő 
eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen. 
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-
traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
gyermeksebészet, sebészet. 
Kétkezes, hátsókerék-meghajtású, aktív kerekesszékek 

Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettséggel rendelkező mozgáskorlátozott 
számára, ha  
- a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen és 
- mentális és fizikai állapota alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára és  
- képes standard kerekesszékkel önállóan legalább 150 méter megtételére, manőverezésre 
és  
- 3-5%-os emelkedő és lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent akadályt számára és 
- a következő feltételek bármelyike teljesül: 1. alap-, közép- vagy felsőfokú képzésben vesz 
részt, 2. teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy 3. kiskorú gyermeket nevel. 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is 
használtatunk a beteggel 

12 21  KEREKESSZÉKEK 

12 21 15 Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszékek 

Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a 
beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú 
helyváltoztatásra képtelen. 
Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs 
orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, 
neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, 
gyermeksebészet, sebészet. 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 21  KEREKESSZÉKEK 

12 21 27 Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással 

Indikáció: Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő 

eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi 

károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen. 

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az eszköz ártámogatással történő 
rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges. 

Szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 

szakképesítéssel rendelkező szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, ahol az 

eszköz kipróbálása és betanítása biztosított (gyógytornász vagy ergoterapeuta jelenléte 

biztosított). 

Elektromos motorral meghajtott, joystick-irányítású szobai kerekesszékek 

Elektromos motorral meghajtott, joystick-irányítású utcai kerekesszékek 



 

 

 

02 CSOPORT = KÖTSZEREK 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 24  KEREKESSZÉKEK EGYÉB TARTOZÉKAI 

12 24 24 Elemek és akkumulátorok 

Indikáció: Kizárólag társadalombiztosítási támogatással rendelt 
elektromos motorral meghajtott kerekesszékekhez vagy 
elektromos mopedekhez. 

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: A 

társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos 

kerekesszék vagy elektromos moped rendelését követő 24 

hónappal rendelhető. 

Szakképesítési követelmény: a beteg háziorvosa, fizikális 

medicina és rehabilitációs orvoslás. 



 

 

 

 

Fő eszköz csoportok, amelyeket otthonában is használtatunk a 
beteggel 

12 39  TÁJÉKOZÓDÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 

12 39 03 Tapogatóbotok és pálcák 

Indikáció: Vakság egyik vagy mindkét szemen, egyik szem vak, a másik 

szem csökkentlátó, csökkentlátás mindkét szemen. 

Szakképesítési követelmény: szemészet, gyermekszemészet, fizikális 

medicina és rehabilitációs orvoslás, ismételt rendelés esetén a beteg 

háziorvosa is. 



15   HÁZTARTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 

15 09  EVÉSI ÉS IVÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 

15 09 30 Tápszondák 

    

18   

BÚTORZAT ÉS LAKÁS- VAGY EGYÉB HELYISÉG-

ÁTALAKÍTÁSOK 

18 09  ÜLŐBÚTOROK 

18 09 27 Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok 

18 09 34 Háttámaszok 

18 09 36 Kartámaszok székekhez 

18 09 42 

 

 

Antidecubitus-párnák 

Antidecubitus-párnát kerekesszékhez 

Kizárólag a háziorvos írhatja fel szakorvosi javaslatra.  

18 12  ÁGYAK 

18 12 18 

 

Antidecubitus-matracok és alátétek  

Kizárólag a háziorvos írhatja fel szakorvosi javaslatra. 

18 18  TÁMASZTÓESZKÖZÖK 

18 18 03 Járókorlátok és támasztókorlátok 

18 18 06 Kapaszkodók és fogantyúk 



A beteg fektetése 



Segédeszközök 

(kölcsönzés) 



A magyarországi 2014. évi nettó TB 
támogatás KÖTSZEREKRE : 5,349.210.640 Ft. 

Támogatott kötszerek száma:  

13,765.036 db/2014.év. 

1 steril kötszer átlag ára 389 Ft 2014-ben. 
446 Ft volt 2013-ban. 

10 millió magyarból 1 főre vetített éves TB 
kötszer támogatás 535 Ft.  

Tavaly 592 Ft/fő/év. 

SOK?         KEVÉS? 

ELDÖNTHETŐ A KÉPEK ALAPJÁN. 

 

Statisztika 



• Magyarországon a betegségek gyógyításához, az 
állapotok javításához, rehabilitációhoz nagyon sok 
gyógyászati segédeszköz áll rendelkezésre. 

• Kérjek segítséget a speciális cégektől az általuk 
gyártott és forgalmazott eszköz kiválasztáshoz. 

• Orvoslátogatói igazolvánnyal rendelkeznek és ismerik 
termékeik minden tulajdonságát és protokoll szerint 
teszik meg javaslatukat adott diagnózisra, állapotra.  

• A gyse boltokban a gyógyászati segédeszköz 
forgalmazói képesítésű szakemberek állnak készen a 
vevők/betegek tájékoztatására és kiszolgálására. 

Összefoglaló 



Köszönöm a figyelmet! 

Rising Károlyné,  
Szakmai igazgató 
 
FESZ Kötszer Tagozat vezetője, 
Diabétesz-láb Szövetség Alelnöke 
 
MEDIQ Direkt KFT. 
2040. Budaörs, Vasút u.11. 
 
Mobil tel: 06 307 434320 
E-mail: rising.irma@mediq.com 


