
•  A lakosság kb. 2-4%-a él krónikus, azaz 
nem- vagy nehezen gyó gy uló sebbel, mint 
például a lábszárfekély, a cu kor  be teg-láb sebei, 
a fel fek vés.1

•  A nehezen gyógyuló sebek közül a leg gya koribb 
a vénás keringés elég  telensége miatt kialakult 
seb. A sebek háromnegyede  vénás eredetű.1

•  A cukorbetegek száma drasztikusan nő, mára 
közel 800.000 cukorbeteg él Ma gyar or szá-
gon, minden ötödik 60 év feletti magyar érin-
tett.2

•  A cukorbetegség szövődményei akár a sebes 
végtag amputációjához is ve zet het nek. A cu kor-
betegség miatt vég  zett am pu tációk száma Eu-
rópában hazánkban a legmagasabb, naponta 
10 beteg lábát am pu tálják a betegség szö-
vőd ményei miatt.2

•  Az átlagéletkor növekedésével fo lya    ma  tosan 
emel  kedik a nyomási fe ké lyek (fel fek vések) 
száma, elő  for du lá suk éven te 6%-kal nő.3

1. Multidiszciplináris szemlélet szükségszerűsége a krónikus sebek és a nyiroködéma kezelésében Prof.Dr.Daróczy Judit
2. Magyar Diabetes Társaság adatai alapján
3. https://www.nice.org.uk

a nehezen gyógyuló  
sebekkel kapcsolatban?

Tudta-e
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A nem gyógyuló seb nem önálló betegség, hanem tü net, amely mögött gyakran régóta 
fennálló be teg ség húzódik meg. A gyógyuláshoz nem elég a sebet el látni, az alapbetegséget 
is kezelni kell.

A szakszerűtlen ellátás („csodakenőcsök”, is me rő sök ál tal ajánlott „bevált prak ti kák”) súlyos 
szö vőd ményeket okoz hat nak, ehelyett forduljon szak em ber hez! Megfelelő ellátás mellett a 
legtöbb esetben a krónikus sebek b egyógyíthatók.

Van megoldás!

Vénás eredetű fekély
2 hét 
múlva

További információk a nehezen gyógyuló sebek ellátásáról és megelőzési 
lehetőségeiről a www.sebkezeles.hu oldalon.

Cukorbeteg lábán kialakult seb

Az ismertető összeállításában szakmai támogatást nyújtott,  
a képeket és esetleírásokat készítette:  Prof. Dr. Daróczy Judit

A visszerek megbetegedése kö vet kez  tében 
a vénás vér pang az alsó vég ta gok ban. A 
bőr vöröses-barnán el szí ne ződik, nehéz - 
láb érzés alakul ki, sebek kelet kez nek. 
A szakszerű kezelés lényege a modern  
kö t   sze rek ha sználata, kompressziós pó-
lyák kal a vénás keringés javítása.

Cukorbetegek esetében a lábujjakon az 
idegek ká  ro so dása miatt kóros nyo más-
pontok, bőr ke mé nye dé sek kelet kez nek. A 
bőrkeményedés helyén seb ala  kul ki, ame-
lyet beszáradt, fekete lepedék borít.
A kezelés lényege a bőrkeményedés szak  -
szerű levá lasz tása, a hámosodás elő    se gí-
té se.

5 hét 
múlva

Nyomási fekély (felfekvés) azért alakul ki, 
mert ál lan dó nyomás nehezedik a bőrre 
és a vérellátás romlik. Leg  gyak rabban fo-
lya matosan fekvő betegeknél fordul elő.
A legfontosabb a meg elő zés: a fekvőbeteg 
moz ga tá sá ról gon dos kodni kell, a nyomás 
csök ken té sé re kell törekedni (pl. decubitus 
pár na).

Nyomási fekély

3 hét 
múlva

www.hartmann.hu

Szakmai támogató:
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