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Túl az első csípőprotézis-műtéten
Premier a gyergyószentmiklósi kórházban
• A Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi 
Kórházban és a Szé-
kelyudvarhelyi Városi 
Kórházban is rendsze-
resen végeznek csípő-
protézis-műtéteket, 
de Gyergyószentmik-
lóson ilyen beavat-
kozásra eddig nem 
volt példa. Első alka-
lommal hétfőn egy 65 
éves gyergyószent-
miklósi férfin végez-
ték el a premiernek 
számító operációt. 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Gyergyószéken premierműtét-
nek számító beavatkozásra 
került sor tegnap a gyergyó-

szentmiklósi kórházban. „Azért 
volt szükség erre, mert a beteg há-
rom hónapja combnyaktörést szen-
vedett, és egyetlen megoldás az en-
doprotézis beültetése volt. Máshol 
ez rutinműtétnek számít, tulajdon-
képpen egy mechanikai beavatko-
zás. Mivel nálunk ez volt az első 
ilyen műtét, segítséget kértünk és 
kaptunk a sepsiszentgyörgyi Dr. 
Fogolyán Kristóf Megyei Sürgőssé-
gi Kórház ortopédiai osztályának 
vezetőjétől, Incze-Barta Sándor 
főorvostól, és dr. Bashirkhodapa-

rasti Daryoush ortopéd szakorvos 
kollégámmal hárman végeztük a 
műtétet. Az aneszteziológus orvos 
és asszisztens, valamint a műtős 
személyzet is példásan állta a sarat 

az ismeretlennel szemben” – rész-
letezte dr. Benedek Csaba ortopéd 
szakorvos.

10–15 évig tarthat

A betegen a beavatkozást meg-
előzően elvégezték a szükséges 
vizsgálatokat, a műtét másfél órát 
tartott. A csípőprotézisnek kö-

szönhetően a hosszú ideje tétlen-
ségre kényszerült férfi nemcsak 
lábra tud állni, hanem fájdalom-
mentesen tud majd közlekedni, és 
a két lába hossza közötti két cen-
timéteres különbség is eltűnt. „A 
gyártók bizonyos paramétereket 
figyelembe véve adnak egy átlag-
életkort ezeknek a protéziseknek, 
ez lehet több és kevesebb is a való-

ságban. Egy protézis két fémkom-
ponensből áll, közéjük polietilén 
műanyag betét jár, és a súlyter-
heléstől is függ, hogy mennyi idő 
alatt kopik el. Mivel nem használ-
tunk hozzá biocementet, ami egy 
égető hatást fejtene ki a lágyszö-
vetekre, a protézist beszorítjuk a 
csontba, így 10–15 évig tart átlag-
ban” – ismertette a gyergyószent-
miklósi szakorvos.

Több ilyen műtétre lenne 
szükség

Mivel a beteg régóta nem mozgott, 
majd gyógytornára lesz szükség, 
hogy az izomsorvadás után megerő-
södjenek az izmok, de már csütörtö-
kön elhagyhatja a kórházat. „A be-
teg kevesebb mint 24 órával a műtét 
után lábra lett állítva, egyből 
teljes súllyal terhelheti, csak 
szükséges a járókeret, amíg 
még bizonytalan, és be kell 
tartson néhány szabályt. 
Nem hajlíthatja be 90 fok-
nál jobban csípőből a lábát, 
és nem szabad keresztezni 
a végtagokat. Az ízületi tokot a 
műtét során eltávolítottuk, és az ízü-
let körüli izom helyettesíti, aminek 
teherbírása kisebb” – tudtuk meg dr. 
Benedek Csabától.

A fiatal ortopéd szakorvos 
elmondta, hogy mivel a Gyer-
gyói-medencében egy idősödő 
populáció van, akár naponta több 
ilyen műtétre is szükség volna, de 
ehhez a kórháznak be kellene ke-
rülnie az országos endoprotézis 
programba, hogy az intézmény tá-
mogatást kapjon ezekre a beavat-
kozásokra. Remélik, hogy idővel 
ezt is sikerül majd elérni.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen a polgármes-
teri hivatal szeretné megho-

nosítani az önkéntes munkát, első 
körben a szociális igazgatóságon. 
Ennek vezetője, Andreia Moraru 
szerint azok, akik a szociális igaz-
gatóság tevékenységébe bekapcso-
lódnak, új embereket ismerhetnek 
meg, tapasztalatot gyűjthetnek, 
betekintést nyerhetnek a hivatal 
és az igazgatóság munkájába. Nem 

utolsósorban az önkéntes munka 
során szerzett tapasztalatot később 
saját munkaterületükön is kama-
toztathatják, az önkéntes munkáról 
kapott igazolás pedig állásinterjú-
kon, versenyvizsgákon is segítséget 
jelenthet. Hiszen ma már több helyi, 
de nemzetközi cég is értékeli, pon-
tozza az önkéntes munkát.

Bekapcsolódhatnak 
a tevékenységbe

A marosvásárhelyi városháza hon-
lapján megjelent az a határozatter-

vezet, amely szabályozná az önkén-
tes munkát. Ebből kiderült, hogy 
a szociális igazgatóságra jelentke-
ző önkéntesek vállalhatják, hogy 
besegítenek az irodai munkába, de 
részt vehetnek a tájékoztató kampá-
nyokban, szórólapokat osztogathat-
nak a igazgatóság tevékenységéről. 
Akik szeretnék, elkísérhetik a szak-

embereket a szociális ankétokra, 
megismerve a nehéz helyzetben 
élő családokat, gyermekeket. Mivel 
az igazgatósághoz tartozik több, a 
nehéz helyzetben lévő személyek, 
gyermekek számára fenntartott 
központ, így ott is besegíthetnek, 
gyermekfoglalkozásokat szervez-
hetnek. A határozattervezet tartal-

maz egy szabályzatot is, melynek 
alapján majd meg lehet szervezni 
az önkéntes munkát a városházán. 
Akiknek javaslatuk van a tervezet-
tel kapcsolatban, elküldhetik azt 
július 17-éig az infopublic@tirgu-
mures.ro címre.

A szociális igazgatóság július 20-
án, kedden 15 órától egy közvitát is 
szervez, melynek során az 
érdekeltekkel ismerteti az 
önkéntesség bevezetésé-
ről szóló elképzeléseit és 
meghallgatja a hozzászólá-
sokat. Erre az online szer-
vezendő közvitára be lehet 
jelentkezni a registratura.
das@tirgumures.ro e-mail-címen, 
igényelve a linket, amelyen csatla-
kozni lehet az eszmecseréhez.

A segítségnyújtás során szerzett tapasztalat hosszú távon is hasznos lehet
• A marosvásárhelyi városháza szociális igazgatósá-
ga önkéntesprogram beindítását kezdeményezi, erről 
közvitát is szervez, és a soron következő tanácsülésen 
döntés is születik. A jelentkezők tájékoztató kampá-
nyokban, nehéz sorban élő gyermekekkel való foglalko-
zásban vehetnek majd részt, de elkísérhetik a szakem-
bereket a szociális ankétok elkészítésére, és az irodai 
munkába is besegíthetnek.

Mérföldkő. Első alkalommal 
végeztek csípőprotézis-
műtétet a gyergyószentmiklósi 
kórházban
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A Hidegvölgyben élőknek is segíthetnek 
az önkéntesek
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