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Prónai Gábor emlékérem 

Dr. Simon László az MGT elnöke és Dr. Újszászy László 

az Endoszkópos Szekció főtitkára 1996. január 

hónapban, levélben kérte fel Dr. Kovács Ágotát, Dr. Lakatos 

Lászlót és Dr. Nagy Ferencet a vastagbél betegségeivel 

foglalkozó orvos kollektívák munkájának összefogására és 

koordinálásra. Egy az MGT keretén belül működő Colon 

Szekció megalakítására a legjobb lehetőséget a Dr. 

Prónay Gábor emlékülés adta meg, Miskolcon.

1996. március 1.-én került sor az alakuló ülésre, a Miskolci 

Akadémiai Bizottság Székházában. A szekciót szervezők a 

fő érdeklődési területeket a következőkben jelölték meg: a 

gyulladásos, a daganatos és a funkcionális vastagbél 

betegségek. A vezetőségben a szekció első elnöke Dr. 

Újszászy László lett, főtitkára Dr. Kovács Ágota, tagjai 

Dr. Lakatos László, Dr. Nagy György és Dr. Nagy Ferenc.

1999. november 5.-én, a Colon Szekció éves tudományos 

ülését Budapesten tartottuk, a főtéma az „Extraintestinalis

szövődmények patomechanizmusa” volt. Itt került sor 

elsőként a Prónay Gábor emlékérem átadására. A vezetőség 

döntése alapján, az emlékelőadást követően, Dr. Nagy 

György elsőként kapta meg az emlékérmet. 



Prónai Gábor az orvos

1922. október 12-én 

született Heréden. Az 

orvosi diplomát 1946-ban 

szerezte meg a Szegedi 

Orvostudományi 

Egyetemen, majd a Purjesz

professzor vezette 

belklinikán volt fizetés

nélküli orvosgyakornok. 

Ott, a klinikán szerzett 

1949-ben szakorvosi 

képesítést. Az ötvenes évek 

elején, miután behívták 

katonának, katonaorvos 

lett.

Egy szerencsétlen dysentériajárványt az 

akkori politikai hatalom – amely 

betegesen mindenhol beépített ellenséget 

keresett, s persze talált is – a népi 

demokratikus proletárdiktatúra elleni 

merényletnek „minősített”, és Prónay

Gábor némi szerencsével ugyan 

megúszta a halálbüntetést, de 1953-ban 

megrovottként Miskolcra helyezték, az 

akkori Honvéd Kórház fertőzőosztályára. 

Aztán az 1956-os eseményeket követő 

vákuumban előbb a Semmelweis, majd 

az újonnan épült megyei kórház 

belgyógyászatára került osztályvezető 

főorvosnak. Prónay tanár úr hazánkban 

az elsők között ismerte fel, hogy a 

belgyógyászat gyors ütemű fejlődése, az 

orvostudomány általános művelésén 

túlmenően rákényszeríti az igényes 

orvost arra, hogy valamely részterülettel 

külön és elmélyülten foglalkozzon. Ő 

már nagyon korán, az 1950-es években a 

gasztroenterológiát választotta. 

Nevéhez több, mint 100 közlemény, több mint 400 előadás, egy könyv szerkesztése és 
négy könyvfejezet kötődik.

Széles nyelvtudása (angol, német, francia, latin, orosz), kitűnő előadókészsége lehetővé tette, 

hogy külföldi kongresszusokon is ismertethesse tudományos eredményei

Országosan és nemzetközileg is elismert gasztroenterológus volt, iskolateremtő egyéniség, 

egyetemi oktató.

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság alapító tagja volt, részt vett a vezetőség munkájában, 

haláláig a társaság tiszteletbeli elnökhelyettese volt.



Miskolc-Gyula barátság



Méltatás 

• Amióta csak ismerjük, csúfot űz velünk. Csúfot űz azzal, hogy nem öregszik, nem fárad, nem 

lankad. Napi négy–öt óra alvással zsinórban dolgozik. A lépcsőt kettesével szedi, az ehetetlen 

ebédet két perc alatt bevágja, frizuráját nem változtatja, a Wartburgját sem fékezi. 

• Képes egyszerre több emberrel több témában kommunikálni, képes egyszerre egy fenékkel 

több lovat megülni. Mindenütt ott van, ahol elkordul egy gyomor, vagy megszólal egy 

vastagbél. Egyedüli hobbija – vesztünkre – a szakmája. Pedig ismeri a művészeteket, 

közvetlen társasági ember, a kerekasztalok kulcsfigurája és nem utolsósorban bámulatos 

céllövő, ám mégsem tudtuk – valamilyen társadalmi érvényesülésben igazán előbbre vivő –

szenvedélyre rávinni. A memóriája szelektív. 

• A betegek nevét, családját, személyes gondjait, rectoscopos leletét és tavaly előtti laboradatait 

fejből tudta. A rossz dolgokat viszont fejből elfelejtette. Nyomtalanul mentek át rajta az 

ágyúgolyók. Bátornak bátor. Ha véletlenül szembetalálta magát egy beteggel, nem futamodott 

meg, nem kiabált orvosért. Ha fel kellett írni egy receptet – akár magisztrálisat is –, nem 

rohant a könyvtárba. Tette a dolgát, megoldotta a feladatot. Ugyanakkor nem volt elég 

katonás. 

• Honvédtiszti múltja ellenére semmi militarista tartás nem volt benne. Meleg szíve uszályában 

mi, közkatonák is önfeláldozó magatartásra kényszerültünk, s egész csapata erején felül 

teljesítve szolgálta a dolgozó népet. Nem tudott soha nemet mondani, így azután nem volt 

képes a törvényesen előírt, mindössze nyolc és fél órás munkaidőt se betartani.”                                                                                                                           
Nagy György 1986





„Kezdetben vala a káosz”

Aki békében érkezik
Szunu: a palota gyomor- és bélorvosa



1984 szeptember 27-től -
napjainkig

1984 Általános orvosi diploma a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
sz:104/1984 

Iványi János Tanár Úr (általános bel/DM/ hematol/ nephrol
1989 Belgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése, Szeged sz:1128/1989

1990 bő fél év a KAITO- Dr Görhöny Gergely {INVAZÍV}
-Novák J., Görhöny G., Szabó P. és mtsai: Inzulinnal kezelt cukorbetegek  

gyógyításával kapcsolatban szerzett tapasztalataink az intensiv osztályon. 
Anaesth.Int.Ther.1991.21.;5.169-175.

1993 Gasztroenterológiai szakvizsga, Budapest sz.1866/1992
Novák,J. és Libor J.: Masszív colorectalis vérzés felnőttkori Schönlein-Henoch

purpurában.  Orvosi Hetilap.1993;134;27.1479
Novák, J., Ottlakán, A., Tóth,K.: Colonic biopsy in Schönlein-Henoch purpura.  

Gastrointestinal Endoscopy 1995;41(5):510-511
2000 osztályvezető főorvos a Pándy Kálmán Kórház III.sz Belgyógyászati 

osztályán



Irodalmi tevékenységünk



Novák J:Soliter rectum fekélyek Tissucolos kezelése. 

MGT.Endoscopos sectió Pécs 1997 október10-11. 

Baxter AG, Bécs, Ausztria
Immuno AG Magyarország



Az igazi szegénység valójában a  
kreativitás hiánya



Novák J: Alsó anterior resectiot követő colorectális szűkületek 

ballon dilatációs kezelése 

MGT Endoscopos sectio Pécs 2005 okt. 7. 

Novák J: Postoperativ colorectális

stenozisok kezelése ballon dilatációval. 

Miskolci Akadémiai Bizottság Sebészeti sectio

ülése, Miskolc 1997 április 3l.



Statisztikai adatok ( 1994-2004 év)

Betegszám 44

OTW (Over-The-Wire) 4

TTS 40

Átlag életkor (év+szélső érték) 65 (22-72)  

Nem

Nők 26

Férfiak 18

Tágitások száma (átlag) 3 (1-7)

Átlagos nyomonkövetési idő (hó) 12(6-84)



1. Postoperatív anastomosis szűkület endoscopos képe 

2. Ballon dilatátor a szűkületben

3. Ballon áthúzása

4. Dilatálás utáni állapot



Tűkéses ballonos tágítás



Prognosztikai adatok

Sikertelen beavatkozások száma 3

-OTW: 2

-TTS: 1

Szövődmények száma 4

- perforáció 1

- transzfúziót igénylő vérzés 3

Posztoperativ tumor recidívák száma 3



"Henoch-Schönlein purpura is a vasculitis with IgA-dominant immune deposits

affecting small vessels,IE, venules or arterioles, typically involves skin, gut

and glomeruli and is associated with arthralgias or arthritis„
Chapel Hill Concensus Conference

A Schönlein-Henoch purpura ismeretlen etiológiáju nem thrombocytopéniás

haemorrhágiás szindróma, amelyben keringõ immuncomplexumok rakódnak le 

a bõrben, a gyomor-bélcsatorna az izületek nyálkahártyáiban a vese 

glomerulusaiban, az arteriolák, a kapillárisok és a venulák falában.

Novák J.és Libor J.: Masszív colorectális vérzés 

felnőttkori Schönlein-Henoch purpurában.

MGT.Endoscopos Sectio Nagygyülése.Gyöngyös,l992 

szept.4-5.



Ezt követően 
 1.Novák J.és Libor J.: Masszív colorectális vérzés felnőttkori Schönlein-Henoch purpurában.

 MGT.Endoscopos Sectio Nagygyülése.Gyöngyös,l992 szept.4-5.

 2..Novák J.,Libor J, és Tóth K.: Endoscopic documentation in in abdominal purpura.

 M.G.T. XXXV.Nagygyülése. Balatonaliga, l993 május 25-29.

 3.Novák J. és Péter Rózsa:A Schönlein-Henoch purpura gastrointestinális

 manifestációi.(retropsectiv tanulmány) Kórházi Tudományosülés,1995. február 8.

 4.Péter R.,Novák J:Henoch-Schőnlein purpurás betegek gastrointestinális manifestációi.

 Fiatal Börgyógyászok XIII.Kecskeméti Fóruma Kecskemét 1996 április 26-27.

 5.Novák J:Schönlein purpura gastrointestinális manifestációi az  endoscopia tükrében

 Erdélyi Múzeum Egyesület, Orvostudományi Szakosztály 6.         

 Tudományos ülésszak,Sepsiszentgyörgy,(Románia) 1996,június 6-8.

 6.Novák J: Schönlein-Henoch purpura in adults (poster)

 5th. United European Gastroenterology Week, Paris l996 november 6.

 7.Novák J: Felnőttkori Schönlein-Henoch purpura klinikai tünetei 

 MGT.Endoscopos sectió ülése Eger 1996 november14-15.

 8.Novák J., Gurzó Z., Kovács J. and Pécsi Gy.: Gastrointestinal haemorrhage in Henoch-

 Schoenlein Purpura.(poster) Alimentary Disease Week, 1998 nov.22-25.Manila, Fülöp-

Szigetek

 9.Novák J.: A Helicobacter pylori etiopathogenetikai szerepe a Schönlein-Henoch purpura

 kialakulásában. MBT. Dél-Magyarországi Decentrum XXX. Vándorgyűlése. Gyula 1999.ápr.23.

 10.Novák J., Gurzó Z., Hajdú M.,Dobó M.,and Kiss J.: The aethyopathogenetic role of 

 Helicobacter pylori in the development of Schönlein-henoch purpura. MGT. XLII.Nagygyűlése

Balatonaliga. 2000 június 08

 11.Novák J.,Csiki Z., Sebesi J., Takáts A., Demeter P. és Sipka S.: Is it any correlation between

Helicobacter pylori infection and Henoch-Schönlein purpura? (poster)

 World Congress of Gastroenterology Bangkok, Thaiföld. 2002 február 24-március 1.

 12.Novák J., Csiki Z., Sebesi J., Takáts A., Demeter P. és Sipka S.: Is it any correaltion between

Helicobacter pylori infection and Schönlein-Henoch purpura? MGT. 43. Nagygyűlés, Június 6



2003 PhD diploma megszerzése (DEOEC), sz: 106/2003 PhD



EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DEBRECEN 2003

Felnőttkori Schönlein-Henoch purpura gastrointestinális tüneteinek 

diagnosztikájában és nyomon követése során szerzett tapasztalatok

Novák János, III.sz Belgyógyászati Klinika 1.

 73 felnőttkori SHP beteg sajátosságait 
elemezve, megállapítottam, hogy a klinikai 
tünetek jellemzőik nem különbőznek 
lényegesen a nemzetközi irodalomban 
ismertektől, bár az 1970 évekhez képest 
lényegesen emelkedett a betegek átlag 
életkora (45 év versus 60,5év). A nemek 
közötti arányok nem változtak. Békés 
megyében a megközelítő éves incidencia a 
KSH éves lakossági adatainak figyelembe 
vételével (407000 fő), 11,20/ millió körüli. A 
súlyos extracután szervi manifesztációk 
aránya jelentősen csökkent: izületi
elváltozások (88% versus 22,5%), 
gasztrointesztinális (GI) tünetek 
(94%v.19%), renális manifesztációk 
(80%v.19,3%) és jelentősen csökkent a 
Chr. Veseelégtelenség előfordulása is 
(30%v.2%). 



EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DEBRECEN 2003

Felnőttkori Schönlein-Henoch purpura gastrointestinális tüneteinek 

diagnosztikájában és nyomon követése során szerzett tapasztalatok

Novák János, III.sz Belgyógyászati Klinika 2.

 Békés Megyében a gyermekkori 
SHP-s betegekben az izületi
manifesztációk több mint kétszer 
gyakrabban alakulnak, ki mint a 
felnőtteknél (55% versus 22,6%) 
és főleg polyarhritiszes a 
lokalizáció. Gyakrabban 
észlehetők a gyomor-bélrendszer 
tünetei, ( 35,7% versus 24,2%), 
de lényegesen jobb a klinikai 
lefolyásuk. A magasabb GI 
tünetek százalékos arányának 
hátterében nagyobb arányú 
hányások száma emelhető ki 
inkább, mint GI vérzés. 



EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DEBRECEN 2003

Felnőttkori Schönlein-Henoch purpura gastrointestinális tüneteinek 

diagnosztikájában és nyomon követése során szerzett tapasztalatok

Novák János, III.sz Belgyógyászati Klinika 3.

Igazolódott, hogy alsó és felső endoszkópia, 
topográfiai és deszkriptív diagnózist biztosit, és 
szövettani mintavételre valamint mikrosebészeti
beavatkozásra ad lehetőséget, ez által lényegen 
pontosítja a SHP-ban az diagnózist, és komoly 
differenciál diagnosztikus jelentősége is van. 

Jellemeztem és leírtam, Magyarországon, elsőként a 
felső és alsó tápcsatornában létrejövő elváltozások 

endoszkópos képét. Felhívtam a figyelmet arra, hogy 
a felső tápcsatornában elsődlegesen az leszálló 

duodenumban láthatók a betegségre jellemző típusos 
purpuriform elváltozások, valamint arra, hogy a 

nyombélben észlehető elváltozások nagyon szoros 
kapcsolatban állnak a SHP-val. Törekedni kell a totál 

kolonoszkópia elvégzésére és a terminális ileum
áttekintésére. Abdominális purpurában főleg vérzés 
esetén mély duodenoszkópia és totál kolonoszkópia

elvégzése indokolt. Saját vizsgálataink alapján az 
irodalomban az első között hívtuk fel a figyelmet, egy 

újnak mondható vizsgálati módszer lehetőségére -
elsődlegesen a bél-rendszer purpuráiból történő "big

particule"biopszia elvégzéskor, ezáltal sokkal 
nagyobb az esélye annak, hogy a mélyebben a 

submucosában fekvő leucocytoclastikus vasculitist
kimutathassuk (ezzel a módszerrel, sikerült először, 
nemcsak bélrezekátumból kimutatni az érelváltozást. 



EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DEBRECEN 2003

Felnőttkori Schönlein-Henoch purpura gastrointestinális tüneteinek 

diagnosztikájában és nyomon követése során szerzett tapasztalatok

Novák János, III.sz Belgyógyászati Klinika 4.

11 felnőtt korú SHP betegben 
vizsgáltam azt, hogy a kapcsolat a 
SHP és Hp fertőzés között kauzális 
vagy véletlenszerű . Az 
eredményeink alapján 
álláspontunk az, hogy a SHP 
tüneteinek színezésében, 
súlyosbításában lehet szerepe az 
aktuálisan fennálló Hp
fertőzésnek, de ez a betegség 
elindításában, kialakításban egyik 
lehetséges, de önmagában nem 
elegendő patogenetikai tényező. 
Rizikó faktorként azonban 
hozzájárulhat az SHP heveny 
tüneteinek fenntartásához



2003 PhD diploma megszerzése (DEOEC), sz: 106/2003 PhD



Colon sectio

 2005. január 21.-22. Gyula adott otthon a 
Szekció ülésének. A kongresszus főtémái: 
Humángenetikától a genomikáig, 
Immuntolerancia és IBD. Colonoscopos
előkészítés (consensus konferencia) valamint az 
IBS és az exracolonális változások voltak. A 
Prónay emlékelőadásra Varró professzort kértük 
fel, aki legnagyobb sajnálatunkra ezt nem 
fogadta el. A lemondást követően Nagy Ferenc 
vállalta és teljesítette ezt a fontos és izgalmas 
programot. 2005-ben az Balatonaligán az MGT 
éves kongresszusán az életminőség vizsgálatok a 
gasztroenterologiában címmel mini 
szimpóziumot rendeztünk, melyre Kulich Károly 
Svédországból volt a vendégünk.
Ezen az ülésen alakult át a colon szekció 
vezetése. Követve a „hagyományokat” a korábbi 
presidenciális rendszert elnökség váltotta fel, 
ahogyan a MGT-ben is, múlt, megválasztott és 
jövőbeni elnökök, főtitkár, ill. 3 titkár alkotta a 
vezetőséget. A megválasztott elnök Bene László, 
a jövőbeni Nagy Ferenc lett, főtitkár Lakatos 
László.



Magyar Gastroentrológiai Társaság Colon Szekció 
Tudományos Ülése, Gyula 2005.01.20-21.



Dr. Novák János PhD

BMKT Pándy Kálmán Kórháza

III.sz.Belgyógyászat/Gastroenterológia

MGT Colon Sectio, GYULA, 2005 Jan. 21. 28



Genetikai markerek és klinikai jelenségek

Dr. Kristóf Tünde, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, II.Belgyógyászat

Colon Sectio, Gyula, 2005. január 22.

Gregor Mendel
(1822-1884)



Szórakozás
Búvárkodás (PADI)







Dr Novák János PhD

BMKT Pándy Kálmán Kórház és Ri.
III.Sz Belgyógyászat/Gasztroenterológia

Gyula
MGT 52. Nagygyűlése, Tihany

2010.06.12
„Komplikációk diagnosztikus és therápiás endoszkópos 
beavatkozások kapcsán. Diagnózis-kezelés-megelőzés” 

Postgraduális kurzus

Kolonoszkópia komplikációi



Transmural burn syndrome



perforáció





IBS/SIBO kezelési lehetőségei 
antibiotikumokkal

37

MGT Colon Szekció 
Gyula, 2013.01.18-19



38

A bakteriális hipotézis alapján kialakított módosított IBS kezelési algoritmus

Novák J. LAM 2012;22(3):169-176. Novák J. LAM 2012;22(3):169-176





A kapszula endoszkópia és az eszköz asszisztált enteroszkópia

szerepe a vékonybél daganatok diagnosztikájában. 

Saját tapasztalataink.

Novák J., 

Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Gasztroenterológia, 

*Endoszkópos Labor,**Pathológia, Gyula.

MGT 58. Nagygyűlése, Tihany 
(2016-06-06)



❖Saját vizsgálati eredményeink alapján, 98 CE vizsgálat eredménye alapján a vékonybél

daganatok prevalenciája 8,1% (n:8), ebből malignus folyamat 5,1% (n:5) volt. Ez 

lényegében megfelel a nemzetközi irodalmi adatokban leírt, 2-11% -os SBT 

prevalenciának. A betegség incidenciája (BM lakosság arányában-390 000 fő) 12,8 

eset/millió . (Bilimoria K.Y., Bentrem D.J.,. Wayne J.D, et al. Small bowel cancer in the United States: changes in epidemiology, treatment, and survival

over the last 20 years, Annals of Surgery, 249 (2009), 63–71. Aparicio T., Zaanan A, Svrcek M. et al. Small bowel adenocarcinoma: Epidemiology, risk factors, 

diagnosis and treatment. Digestive and Liver Disease. 2014 Feb; 46 (2): 97–104.)

❖Anyagunk érdekessége, hogy mind három vékonybél adenocarcinoma a proximális

jejunumba lokalizálódott, és arányában több volt, mint egyéb más malignus daganatos 

elfajulás. 

❖A vékonybél daganatok diagnosztikája egy komplex folyamat, számos összetevővel, 

önmagában a CE vizsgálat nem elég a pontos diagnózishoz, pozitív esetben eszköz 

asszisztált enteroszkópia elvégzése mindenképen indokolt, szöveti mintavétel, tattooing, 

vérzécsillapítás miatt. Malignitás gyanúja esetén a staging biztosítására hasi CT/MR 

elvégzése jön szóba.( lásd- 2015 ESGE evidencia)

❖Célszerű lenne Magyarországon is elérni azt, hogy lehetőség szerint minden CE labor 

rendelkezzen enteroszkóppal, de legalább elérhető közelségű legyen. 

Pennazio M., Spada C., Eliakim R. et al. Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of small bowel disorders: 

European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. Endoscopy 2015; 47: 352–376

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1590865813001849
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1590865813001849
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1590865813001849
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15908658


56 éves ffi, fogyás, vashiányos anaemia

-CE során exkavált sárgás lepedékkel fedett 

irreguláris formájú fekélyes elváltozást 

láttunk.

Enteroszkópia+ Hiszt.:diffúze nagy B 

sejtes lymphoma (WHO)-(germinális

centrum B-sejtszerű immunfenotípussal)

Localisatió: Duodenum-Treitz szalag előtt

Haemo-onkoterápiás kezelést kapott (R-

CHOP). 

Jól van. 



A: 80 éve nőbeteg, jelentős vékonybél vérzés

CE: malignus folyamat. 

Lokalizáció: prox. jejunum

Sebészet-bélresectió- hist: kp. differenciált 

adenocc. TNM: T3N0M0 II st.

Exit. 6 hónap múlva major ritmuszavar miatt.

B B

B: 61 nőbeteg

CE: malignus folyamat-Enteroszkópia+hiszt: 

kp differenciált adenocc.

Lokalizáció:prox.jejunum

Sebészti bélresectió+onkoth. TNM: T2N0M0 

I/A st. Jól van.

A
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The Endoscopic Treatment of Iatrogenic
Gastrointestinal Perforation. A single center 

experience



Gyakorlati tanácsok az ESGE ajánlásokat figyelembe 

véve1

1. Rizikófaktorok felmérése, Dokumentáció !!! 

2. Perforáció vagy gyanújának azonnali észlelése ( 68%), Jártasság kérdése.

3. Perforáció nagysága, lokalizációja , bél szennyezettsége, infláció mérték (pneumoperitonuem !), CO2 
infáció javasolt a beavatkozások során

4. Benignus szűkületek ballon dilatációja során kialakult perforáció esetén P-SEMS 
alkalmazása javasolt, de TTS-klip/ OTSC/Oveso is megkísérelhető.

5. Polypectomia, EMR/ESD okozta perforáció estén 10 mm-ig TTS klip. 20-30 mm-ig 
OTSC/Oveso, vagy kombinált használata javasolt. 

6. ERCP-vel kapcsolatos ductális/periampulláris perforációk esetén stent behelyezés, naso-
gastricus/duodenális szonda levezetése. 90%-os siker ráta!!! TTS-klip hatékonysága nem kellően 
alátámasztott. 

7. Sikertelenség/ peritonitis esetén Sebészti obszerváció.

8. Nativ has , hasi CT az utóbbi preferált 

9. Minimum 7 napig „nil by mouth”, TPN, széles spektrumú AB adása , 
nyelőcső/gyomor perf. esetén iv PPI is. Sz.e analgetikum. Co-morbiditás kezelése.

10. Késői észlelés esetén 4 órán belül az endoszkópos beavatkozás elvégezhető, de 
24 túl már nincs értelme.

11. A korai endoszkópos perforáció zárás sikerességi rátája 89-93% lehet.

1.Paspatis Gregorios A et al. Diagnosis and management of iatrogenic endoscopic perforations: 

ESGE position statement… Endoscopy 2014; 46: 693–711





Novák János

Békés Megyei Központi Kórház, 

Pándy Kálmán Tagkórház, Gyula, 

Gasztroenterológia

Alacsony rizikójú 
polypok eltávolítása, 
diminutiv polypusok



Paradigmák és ajánlások 

1.Összes colorectális polyp közel 90%-a <10mm alatti polypus, ennek 80% -a <5 mm alatti

2. A polypok 51% bal oldali lokalizációjú, 20% jobb oldali és 29% szinkron .Egyértelmű jobb 
oldali adenoma és carcinoma prevalencia emelkedése észlelhető ( p=0,0029)

Patek K, Hoffman NE. J Clin Gastroenterol. 2001 Sep;33(3):222-5.

3. 1.paradigma: „diagnose and leave behind
Az ESGE ajánlása szerint minden polypot elkell távolítani, kivéve a rectális és
rectosigmoideálisan elhelyezkedő <5 mm kisebb diminutive polypokat, amik nagy 
bizonyossággal  hyperplasticus polypusok (erős ajánlás , magas szintű evidencia).

M.Ferlitsch and al.Endoscopy 2017; 49(03): 270-297 DOI: 10.1055/s-0043-102569

4. 2.Paradigma“resect and discard,” Az ESGE ajánlása szerint minden eltávolított polypot
szövettani vizsgálatra kell küldeni. Kiemelkedő centrumokban, ahol kellő gyakorlattal és 
biztonsággal végeznek optikai biopsziát/diagnosztikát,  diminutive polypusok esetén a „resect and 
discard „ technika megengedett. (erős ajánlás , közepes szintű evidencia).

M.Ferlitsch and al.Endoscopy 2017; 49(03): 270-297 DOI: 10.1055/s-0043-102569

5.Optikai biopsziák elvégzése  BNI +NICE klasszifikáció a legismertebb- NPV 91%, de hatékony
az I-SCAN és a FICE is.
6. Az ESGE  a diminutív polypok (méret ≤ 5mm) és a sessilis/flat típusú,  6 – 9mm-es méretű  
polypusok eltávolítására  a cold snare polypectomiát prefreálja (CSP). (erős ajánlás , magas szintű 
evidencia).

Rex DK, Kahi C, O'Brien M, et al. Gastrointest Endosc 2011;73:419-22

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11500612


Köszönet mindenkinek!!

 „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de 

mindig megkell tenni, amit lehet”(Bethlen Gábor 

erdélyi fejedelem)

 Tevékenységünket  a " betegpiacon" ismerik el.  

A beteg figyelme pedig az eredményre irányul -

ami nem más mint a GYÓGYULÁS.

 „Medica mente, non medicamente”(ésszel 

gyógyíts és nem orvossággal) (Hippocrates)



take home message

 „Az számít, ki vagy” (az emberek elsősorban vezetőket követnek, 

jövőképet másodsorban..)

 „Nem csak az a lényeg hogy Te mit csinálsz, 
hanem az is, hogy mire inspirálsz, lelkesítesz, 
segítesz másokat.”

 „Vezess derűlátással, lelkesedéssel,  pozitív 
hozzáállással” ( panasz helyett a megoldásra
összpontosítsunk )

 „Fogadd el hogy a siker folyamat és nem cél” ( a 

siker eléréséhez, jó vezetés, csapatmunka, összpontosítás és elkötelezettség 
kell.)

Lao ce, Müller Péter, Henry Miller 



Akiknek mindent köszönhetek 



Akiknek sokat köszönhetek



Akikkel mindent köszönünk !



A káosz egyszerre nyugalmi állapot, 

egyszerre kreatív forrongás.

Egyszerre minden és egyszerre semmi

A jung-i mélypszichológia szerint ez a tudattalan, 

kreatív káosz, ahonnan az inspirációk fakadnak”



Don’t talk just do it!


