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VÉDŐNŐ Eredeti köz lemény

A szerző rövid bemutatása
Dr . Németh Anikó
2009 augusztusa óta a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 
munkatársa. Egészségpedagógia és egészségfejlesztés tantárgyakat oktat védőnő, ápoló és gyógy
tornász hallgatók számára, valamint kutatómunka és statisztikai adatelemzés tantárgyakat 
dentálhigiénikus és védőnő hallgatóknak. Kutatási területe az egészségügyben dolgozók testi, 
lelki egészsége, életmódja.

Összefoglaló

A kutatás célja volt felmérni a védőnők kiégettségé
nek mértékét, valamint annak összefüggését a pszicho
szomatikus tünetekkel, egészséggel, élettel való elége
dettséggel, jól-léttel és a káros szenvedélyekkel. A ke
resztmetszeti vizsgálatot egy saját szerkesztésű online 
elérhető kérdőívvel végeztem. A kiégés összefügg a havi 
túlóra mennyiségével, a munkahelyi stressz mértékével, 
a negatív jól-léttel, a pszichoszomatikus tünetek meglé
tével, a táppénzes napok számával, az alvászavarokkal és 
a nyugtatószedéssel.

Kulcsszavak: védőnők, kiégés, egészség, jól-lét

Summary

The aim of the study was to assess the level of burn
out in health visitors. Its relationship with psychosomatic 
symptoms, health, life satisfaction, well-being and addic
tions was also analysed. The cross-sectional study was con
ducted online by the means of a self-developed question
naire. According to the results the level of bum-out corre
lates with the amount of overtime and work related stress. 
Furthermore, negative well-being, psychosomatic symp
toms, days spent on sick leave, sleep disorders and con
sumption of anxiolytics also significantly contribute to it.

Key words: health visitors, bum-out, health, well
being

Bevezetés

A kiégés egészségügyi dolgozók körében régóta kuta
tott terület. A bum-out megnevezést legelőször Herbert 
Freudenberger írta le 1974-ben (10). Érzelmi, fizikai és 
mentális kimerülés (20), melyet reményvesztettség, ne
gatív önértékelés és negatív attitűdök jellemeznek (18). 
Létrejöttét számos személyiségbeli, szociodemográfiai 
és munkahelyi tényezőkkel magyarázzák. Kiégésre haj

lamosító személyiségi jegyek között az extraverziót, 
lelkiismeretességet, barátságosságot tartják számon (7). 
A szociodemográfiai tényezők közül a fiatalabb életkor 
(1;2;14), és a női nem (3;11) jelent kockázatot. Egyes ku
tatók a házas (4;17) és gyermeket nevelő (22) egyének, 
míg mások az egyedülállók vagy özvegyek (21) körében 
mutattak ki magasabb fokú kiégést, és a gyermekneve
lést, mint védő tényezőt azonosították (1 ;5). A munkahe
lyi tényezőket tekintve többek között a magas igénybe
vételt, túlterhelést, és a stresszt írták le oki tényezőként 
(11;15;26). Összefüggést mutat a szomatikus állapot 
szubjektív megítélésével (12), a pszichoszomatikus tüne
tek súlyosságával (13), valamint az alvászavarral, kávé, 
nikotin, alkohol és gyógyszer abusussal (9) is.

A vizsgálat célja

Hazánkban még nem készült olyan felmérés, mely a 
védőnők kiégettségének mértékét vizsgálta volna össze
függésben különböző szociodemográfiai, munkahelyi, 
egészségbeli és életmódbeli tényezőkkel, ezért felméré
sem célja volt feltárni a védőnők kiégettségének mérté
két, illetve annak esetleges összefüggését az egészséggel, 
jól-léttel, élettel való elégedettséggel, illetve az alváskö
rülményekkel és a gyógyszerszedési szokásokkal, vala
mint káros szenvedélyekkel.

Vizsgálati módszerek és minta

Keresztmetszeti vizsgálatomat 2015. október-de
cember hónapokban végeztem egy saját szerkesztésű, 
önkitöltős online kérdőívvel, mely 44 kérdésből állt. A 
demográfiai tényezőkre és életmódra vonatkozó kérdé
seken túl tartalmazta a kiégés (25), a pszichoszomatikus 
tünetek (24), a szubjektív egészség (16), a jól-lét (6), és 
az élettel való elégedettség (8) vizsgálatára szolgáló kér
déssorozatokat is. A kérdőívet a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara, valamint ismerősök segítségé
vel terjesztettem egészségügyi dolgozók körében. Az
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1. ábra: Válaszadók me
gyék szerinti megoszlása 

(N=241)

összes beérkezett válasz 1368, melyből 1340 bizonyult 
értékelhetőnek. 28 válaszadót ki kellett zárni dupla válasz
adás, illetve nem egészségügyi végzettség miatt. A min
tában jelentős arányban szerepelnek védőnők (N=241), 
ezért érdemes külön is elvégezni rájuk az adatelemzést. 
Az adatfeldolgozást SPSS 22.0 statisztikai szoftverrel, az 
adatelemzést leíró elemzéssel, a statisztikai próbákat az 
adatok jellegéből adódóan korreláció analízissel, Khi2- 
próbával, variancia analízissel (ANOVA) végeztem. A 
szignifikancia szint kritérium határa p<0,05.

Eredmények

A 241 válaszadó védőnő átlag életkora 40,81 év 
(SD=10,69; Min=23; Max=68), átlag 18,44 éve dolgoznak 
az egészségügyben (SD= 11,61; Min=3 hónap; Max= 
47 év). Minden megyéből érkeztek válaszok, a legtöbb 
Csongrád, Baranya, Pest és Tolna megyéből. (1. ábra)

A megyék között nincs szignifikáns különbség a vá
laszadók átlag életkorában (p=0,500; F-0,968) és az 
egészségügyben eltöltött évek átlagában (p=0,485; F= 
0,981).

A családi állapotot tekintve 58,1% házas, 11,2% egye
dülálló, 10,8% kapcsolatban, 8,7% élettársi kapcsolatban 
él, 7,9% elvált, 3,3% pedig özvegy. Az átlagos gyermek
szám 1,4 gyermek/fő (Min=0; Max=4), 27,8%-nak nincs 
gyermeke.

A kiégés vizsgálatára egy 21 kérdésből álló mérő
eszközét alkalmaztam (25). A válaszlehetőségeket 1-7- 
ig lehetett pontozni (1 =soha; 2=egyszer vagy kétszer; 
3=ritkán; 4=néha; 5=gyakran; 6=általában; 7=mindig), a 
skála megbízható (Cronbacha=0,895). A kiégés mértékét 
egy képlet segítségével kellett meghatározni, majd az így 
kapott átlagpontok alapján csoportosítani a válaszadókat 
az alábbi négy kategóriába: az „örökös eufória” (1,9 pont 
alatt) csoportba a válaszadók 25,7%-a tartozik, a „jól 
csinálja” (2-2,9 pont) csoportba 35,3%, vagyis ezen két 
csoport tagjai nem szenvednek kiégésben. 22% tartozik 
a „változtatás szükséges” (3-3,9 pont) és 17% a „keze

lés szükséges” (4 pont felett) csoportba. A „változtatás 
szükséges” csoportba tartozók esetében már jelentkeznek 
a kiégés tünetei, a „kezelés szükséges” csoport tagjai már 
kiégetteknek tekinthetők.

A kiégés mértékének összefüggése a
szociodemográfiai adatokkal

A  kiégés mértéke és az életkor között nem találtam 
összefüggést (p=0,834; r=0,014). A családi állapotnak 
megfelelően kialakított csoportok között nem találtam 
szignifikáns különbséget a kiégés átlagpontszámát te
kintve (p=0,292; F= 1,239). Az özvegyek és az egyedül
állók kiégés átlagpontszáma a legmagasabb (3,2 és 3,1), 
utánuk következnek az elváltak (2,9), majd a házasok és 
a kapcsolatban lévők (2,7). A legalacsonyabb átlagpont
számmal (2,5) az élettársi kapcsolatban élők bírnak.

A gyermekszám és a kiégés mértéke között nincs 
szignifikáns összefüggés (p=0,120). A gyermektelenek 
(a válaszadók 27,8%-a) 38,8%-a, az egy gyermekesek 
(a válaszadók 20,3%-a) 46,9%-a, a két gyermekesek (a 
válaszadók 34,4%-a) 37,4%-a, a három gyermekesek (a 
válaszadók 15,8%-a) 31,6%-a, a négy gyermekesek (a 
válaszadók 1,7%-a) 50%-a tartozik a „változtatás szük
séges” és a „kezelés szükséges” csoportokba.

Kiégés mértékének összefüggése a munkahelyi 
tényezőkkel

Az egészségügyben eltöltött évek száma és a kiégés 
átlagpontja között nem találtam jelentős összefüggést 
(p=0,937; r=-0,005). A 2. ábrán látható, hogy a 20-29 
éve, illetve a több mint 40 éve a pályán lévő védőnők 
több mint 60%-a nem szenved kiégésben.

A kérdőívet kitöltők közül egy fő nem válaszolt a havi 
túlóra mennyiséggel kapcsolatos kérdésre. A 240 vála
szoló havonta átlag 8,96 óra túlórát végez (SD= 13,21; 
Min=0; Max=80). A havi túlóra mennyisége és a kiégés 
mértéke között pozitív irányú korrelációs kapcsolatot ta
láltam (p<0,001; r=0,223), vagyis összefüggés van a sok 
túlóra és a kiégés között.
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2. ábra: Egészség- ,n0,6 ö  40°-o <57

ügyben eltöltött évek 
száma és a kiégés 
mértéke (N=241) 30«,

37.2% 38%

32%
33.3% 33.3%

18%

0-9 év 10-19 év 20-29 év 30-39 év
Egészséeüeyben eltöltött évek száma

33.3%

40 év felett

1 örökös eufória ■jól csinálja ■ változtatás szükséges ■ kezelés szükséges

A munkahelyi stressz mértékét (Mennyire ítéli stresz- 
szesnek mindennapi munkáját?) egy négyfokozatú 
Likert-skálával mértem, ahol 1 ̂ egyáltalán nem; 4=teljes 
mértékben jelentést hordozott. Nem volt olyan védőnő, 
aki egyáltalán nem érzi stresszesnek a munkáját; 30,7% 
jelölte a 2-es; 53,9% a 3-as fokozatot; 15,4% pedig teljes 
mértékben stresszesnek érzi azt. Azon válaszadók közül, 
akik teljes mértékben stresszesnek ítélték meg minden
napi munkájukat, 78,3% érintett a kiégés által; míg a 
3-as fokozatot megjelölők közül 36,2%; a 2-es fokozatot 
jelölők esetében ez az arány 24,4%. A különbség jelentős 
(p<0,001; F=28,321). (I. táblázat)

M u n k a h e 
lyi stressz  
m érték e

K iég és
á tla g p o n t

K iégés k a teg ó r ia

örökös  
eufória  

(1 ,9  alatt)

jó l csin á l
ja

(2-2,9)

vá ltozta
tás

szükséges
(3-3,9)

kezelés 
szükséges  
(4 felett)

2 2,27 43,2% 32,4% 20,3% 4,1%

3 2,86 21,5% 42,3% 18,5% 17,7%

4=teljes
m érték 
ben

3,7 5,4% 16,2% 37,8% 40,5%

l . táblázat: Munkahelyi stressz és kiégés kapcsolata 
(N=241)

Életérzés, egészség és kiégés kapcsolata

Az élettel való elégedettséget egy öt kérdésből álló, 
hétfokozatú Likert-skálával mértem (1 =egyáltalán nem; 
7=teljes mértékben ért egyet az állítással). Maximum 35 
pontot lehetett elérni a skálán, magasabb pontszám na
gyobb élettel való elégedettséget jelez (8). A válaszadók 
átlag 22,65 pontot (SD=6,46) értek el ezen a skálán. Szig
nifikáns, fordított irányú korrelációs kapcsolat mutatko
zott az élettel való elégedettség és a kiégés mértéke kö
zött (p<0,001; r=-0,621), vagyis minél nagyobb az élettel 
való elégedettség, annál kevésbé kiégett a válaszadó.

A jól-lét mérésére egy hét kérdésből álló, háromfo
kú Likert-skálát alkalmaztam, ahol l=soha; 2=ritkán; 
3=gyakran jelentéssel bírt (6). Négy kérdés vizsgálta a

pozitív jól-létet, melyen magasabb pontszám jobb álla
potot jelent. A negatív jól-létet három kérdés vizsgálta, 
magasabb pontszám rosszabb állapotot jelent. A pozitív 
jól-lét skálán átlag 10,26 pontot (SD= 1,686) értek el a 
válaszadók, a negatív jól-léti skálán pedig átlag 5,46 pon
tot (SD=1,612). A pozitív jól-lét és a kiégés között szig
nifikáns, fordított irányú korrelációs kapcsolatot találtam 
(p<0,001; r=-0,643), tehát minél magasabb a pozitív jól
lét, annál kevésbé kiégett a válaszadó. A negatív jól-lét és 
a kiégés között pedig erős, azonos irányú, pozitív korre
lációs összefüggés mutatkozott (p<0,001; r=0,702), mely 
azt jelenti, hogy a negatív jól-léti skálán elért magasabb 
pontszám nagyobb fokú kiégéssel jár együtt.

A pszichoszomatikus tünetek megjelenését egy hét 
kérdésből álló, 4 fokú Likert-skálával mértem (0=soha; 
1 =ritkán; 2=időnként; 3=gyakran), melyen összesen 21 
pontot lehetett elérni (24). Magasabb pontszám rosszabb 
pszichoszomatikus állapotot jelent. A válaszadók átlag 
9,32 pontot értek el (SD=4,563). Leggyakrabban hát- és 
derékfájás, gyengeségérzés és fáradtság, alvási problé
mák, valamint fejfájás fordultak elő a megkérdezettek 
körében pszichoszomatikus tünetként (3. ábra).

A  pszichoszomatikus tünetek és a kiégés között po
zitív irányú korrelációs kapcsolatot találtam (p<0,001; 
r=0,623), minél több pszichoszomatikus tünettel rendel
kezik valaki, kiégettségének mértéke is annál nagyobb.

A saját egészség szubjektív megítélésére egy ötfokoza
tú Likert-skálát alkalmaztam (l=nagyon rossz, 2=rossz, 
3=elfogadható, 4=jó, 5=kiváló) (16). A  válaszadók átlag 
3,47-re értékelték saját egészségi állapotukat. 0,4% ér
tékelte egészségi állapotát nagyon rossznak (kiégés át
lagpontszám 5,61); 6,2% rossznak (kiégés átlagpontszám 
3,81); 42,7% elfogadhatónak (kiégés átlagpontszám 
3,15); 46,9% jónak (kiégés átlagpontszám 2,42); 3,7% 
kiválónak (kiégés átlagpontszám 1,92). A kiégés által 
nem érintettek szignifikánsan jobbnak ítélik meg saját 
egészségi állapotukat (p<0,001; F=16,92).

A kiégés mértéke az orvoshoz fordulás gyakoriságával 
is szignifikánsan összefügg (p<0,001; r=0,329), a maga
sabb fokú kiégést mutatók gyakrabban járnak orvoshoz. 
A vizsgálatban résztvevő védőnők a kérdőív kitöltését
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VÉDŐNŐ

megelőző 12 hónapban átlag 1,8-szor kerestek fel orvost 
betegség esetén (SD=2,63; Min=0; Max=20). 36,5% be
tegség esetén egyszer sem fordult orvoshoz (vagy nem 
volt beteg az elmúlt 12 hónapban). Átlag 2,72 napot 
(SD=10,65; Min=0; Max=145) voltak táppénzen a fel
mérést megelőző egy évben (75,5% egy napot sem ment 
táppénzre). A kiégés mértéke és a táppénzes napok szá
ma között pozitív irányú korrelációs kapcsolatot találtam 
(p=0,015; r=0,156).

51,9% egyetlen krónikus betegségben sem szenved, 
27,4%-nak egy; 14,5%-nak két; 3,3%-nak három szerv- 
rendszert érintő megbetegedése fordult elő a leggyak
rabban, a többiek ennél több krónikus betegség egyidejű 
meglétéről számoltak be. 43 fő jelzett szív- érrendszeri, 
27 fő csont- ízületi, 33 fő endokrin, 14 fő emésztőszervi, 
13 fő nőgyógyászati, 10 fő légzőszervi, 6 fő dagana
tos, 5 fő kiválasztó szervrendszeri, 3 fő pszichiátriai, I 
fő haematológiai betegséget. 32 fő szenved allergiában 
és 2 fő bőrgyógyászati betegségben. A krónikus beteg
ségek száma alapján kialakított csoportok között nem 
találtam szignifikáns különbséget a kiégés átlagpontszá
mának tekintetében (p=0,082; F= 1,982). Leginkább azon 
kollégák szenvednek a kiégéstől is, akinek három, vagy 
négy szervrendszert érintő krónikus megbetegedése van. 
Mindössze egy védőnő jelölt öt szervrendszert érintő 
krónikus betegséget, de ennek ellenére az ő kiégettségé- 
nek pontszáma a legalacsonyabb. (II. táblázat)

K ró n ik u s b etegségek  
szám a

V á la sza d ó k
m eg o szlá sa

K iég és á tla g 
pont

0 51,9% 2,679

1 27,4% 2,848

2 14,5% 2,941

3 3,3% 3,565

4 2,5% 3,532

5 0,4% 2,381

II. táblázat: Krónikus megbetegedések száma 
és a kiégés kapcsolata (N=241)

Alvásminőség, alváskörülmények és kiégés 
kapcsolata

A z  alvásminőség szubjektív megítélésére (Milyen
nek ítéli meg alvását?) egy négyfokozatú Likert-skálát 
használtam (l=nagyon rossz; 2=rossz; 3=jó; 4=kiváló). 
A válaszadók 3,3%-a ítélte nagyon rossznak (kiégés 
átlagpontszám 3,79); 23,2%-a rossznak (kiégés átlag
pontszám 3,41); 55,2%-a jónak (kiégés átlagpontszám 
2,73); 18,3%-a kiválónak (kiégés átlagpontszám 2,09) 
alvásminőségét. Az elvégzett variancia analízis ered
ménye alapján megállapítható, hogy összefüggés van 
az alvásminőség megítélése és a kiégés mértéke között 
(p<0,001; F= 19,144).

Az alváskörülmények megítélésére egy hat kérdésből 
álló kérdés sorozatot alkalmaztam. A 4. ábrán látható, hogy 
a nyugodt elalvás és a kipihent ébredés szignifikánsan gyak
rabban jelentkezik a kiégés által nem érintett válaszadók 
(örökös eufória és jól csinálja csoportok) körében, míg 
a többi, alvászavarra utaló tünet pedig a másik két kiégés 
csoportban fordul elő szignifikánsan gyakrabban. (4. ábra) 

A napi alvásmennyiség is összefüggést mutatott a ki
égés mértékével (p<0,001). A napi 8 vagy annál több órát 
alvással töltő védőnők 20,4%-a érintett a kiégés által, az 
5-7 órát alvók esetében ez már 43,7%, a négy vagy annál 
kevesebb órát alvók esetében 75%.

Gyógyszerszedési szokások, káros szenvedélyek 
összefüggése a kiégéssel

A  kérdőívet kitöltők 68%-a szokott orvosi javaslat 
nélkül gyógyszert szedni különböző panaszokra. A ki
égés mértéke és az indokolatlan gyógyszerszedés között 
nem találtam összefüggést (p=0,545). Az orvosi javaslat 
nélkül gyógyszert szedők 23,2%-a tartozik a „változtatás 
szükséges”, és 18,3%-a „kezelés szükséges” csoportba, 
az öngyógyszerelést nem folytatóknál ez az arány 19,5% 
és 14,3%. Altatót nem szed a válaszadók 95,9%-a, nyug
tatót pedig 90%-a. Az örökös eufória csoportba tartozó 
védőnők közül senki nem szed altatót és nyugtatót, míg a 
változtatás szükséges és a kezelés szükséges csoportok-
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4. ábra: 
Alváskörülmé
nyek és kiégés 

kapcsolata 
(N=241)
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bán ez az arány az altató esetében 90% körüli, a nyugta
tó esetében 81-85% körüli. Az altatószedés gyakorisága 
nem függ össze a kiégéssel (p=0,051), de a nyugtatósze
dés szignifikáns (p=0,040). Minél magasabb a kiégés, 
annál gyakrabban fogyasztják a megkérdezettek a nyug
tatót. (III. táblázat) A rendszeresen altatót szedő három 
védőnő mindegyike, a rendszeresen nyugtatót szedő 8 fő 
közül pedig 6 a kiégés tüneteit mutatja.

A dohányzás és a kiégés között nem találtam ösz- 
szefüggést (p=0,535). A megkérdezettek 76,8%-a soha 
nem dohányzott, 15,4% már leszokott, alkalmanként 
dohányzik 3,7%, rendszeresen pedig 4,1%. A kávéfo
gyasztás rendszeressége és a kiégés mértéke között sem 
mutatkozott szignifikáns összefüggés (p=0,128). A meg
kérdezettek 27%-a nem fogyaszt kávét, 35,7% naponta 
egyszer, 25,7% naponta kétszer, 11,6% pedig naponta 
többször teszi ezt. Az alkoholtartalmú italok fogyasztásá
nak gyakorisága és a kiégés mértéke között nincs össze
függés (p=0,590), a megkérdezettek 33,2%-a soha nem 
fogyasztja, 43,6% ritkábban mint havonta, 19,1% pedig 
havonta párszor. Hetente 1-2-szer 6 fő, naponta egyszer 3 
fő, naponta többször pedig egy fő iszik alkoholt.

Következtetés

A felmérés célja volt feltárni a védőnők kiégettségének 
esetleges összefüggését az egészséggel, jól-léttel, élettel 
való elégedettséggel, illetve az alváskörülményekkel és a 
káros szenvedélyekkel. A szakirodalmi adatokkal ellen
tétben a kiégésnek nem találtam összefüggését a felmé
résben résztvevő védőnők esetében az életkorral, a csalá
di állapottal, a gyermekek számával, az egészségügyben 
eltöltött évek számával, a gyógyszer abusussal, illetve a

káros szenvedélyekkel. A kiégésnek szakirodalmi ada
tokkal megegyező összefüggését sikerült bizonyítanom a 
védőnők esetében a havi túlóra mennyisége, a munkahe
lyi stressz mértéke, a negatív jól-lét, a pszichoszomatikus 
tünetek megléte, a táppénzes napok száma, a különféle al
vászavarok, a nyugtatószedés esetében. A kiégésben nem 
szenvedő válaszadókra jellemző a magasabb fokú élettel 
való elégedettség, pozitív jól-lét, a szubjektív egészség 
jobb megítélése és a hosszabb ideig tartó, nyugodtabb al
vás. A pszichoszomatikus tünetek közül leggyakrabban 
hát- és derékfájás, gyengeség és fáradtság, alvási problé
mák és fejfájás fordultak elő a válaszadók körében, mely 
tünetek megegyeznek más, egészségügyi szakdolgozók 
körében végzett felmérés eredményeivel (19;23).
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VÉDŐNŐ

Hogyan válasszunk sebkezelő szert a gyerekeknél?
Otthonunkban leggyakrabban akut sebekkel találkozunk. 
Ilyenek például a horzsolt, vágott, metszett, szúrt, hara
pott, zúzott, roncsolt sebek. Ide tartoznak a kémiai anya
gok által okozott sérülések is. Ilyenek például a savas, 
vagy lúgos vegyszerek által okozott sebek. Valamint az 
égési és fagyási sérülések is.
A seb, vagyis a bőrön lévő folytonossági hiány, nyitott 
sérülés is számtalanféle lehet aszerint, hogy milyen erő, 
eszköz okozta, mekkora kiterjedésű felületen jelent meg, 
illetve milyen mélységre hatolt. Leírhatók aszerint is, 
hogy milyen fájdalommal, milyen intenzitású vérzés
sel járnak, milyen sebüreg és sebszélek nyíltak meg és 
mekkora a sebfertőzés veszélye. így a mechanikai hatás 
okozta sérülések közt megkülönböztetnek metszett, vá
gott, zúzott (horzsolt, roncsolt), szúrt, szakított, harapott, 
lőtt stb. sebeket. A legkisebb fertőzésveszély a metszett 
és a vágott sebeknél van, ezeknél a sebszélek összeille
nek. (Ilyen a nem baleset során, hanem sebészi beavat
kozás miatt ejtett műtéti seb is.) A horzsolás felszíni, 
nem mélyre ható seb, csupán hámsérülés, de nemegyszer 
szennyezett tárggyal vagy talajjal érintkezve jön létre, így 
fertőtlenítésre ennél is szükség van.
A mélyre hatoló szúrt és a szabálytalan sebszélekkel tá
tongó szakított sebek esetében fokozottan számolni kell a 
fertőzés lehetőségével, és különösen nagy ennek a veszé
lye a harapás okozta sérüléseknél.
Itt a jó idő, egyre többet vagyunk a szabadban és mint tudjuk, 
a gyerekek esnek-kelnek. Sérülés esetén nehezen tudunk 
eligazodni a sebkezelő szerek, krémek világában. Minden 
esetben fontos a seb fertőtlenítése, amelyre legcélszerűbb

olyan szert használni, ami közvetlenül a sebbe is bekerül
het. A fertőtlenítőszereket többek között az különbözteti 
meg, hogy, hogy más a hatóanyaguk. A jód és klórhexidin 
tartalmú szerek mellékhatása, hogy citotoxikusak, ami any- 
nyit jelent, hogy a fertőtlenítés mellett, visszavetik a seb
gyógyulást, mivel károsítják a sejteket. A jód felszívódik a 
bőrfelületen keresztül is, így allergiás reakciót válthat ki. 
A felszívódás másik mellékhatása, hogy tartós használat 
esetén befolyásolhatja a pajzsmirigy működését. 
Gyermekek esetében érdemes odafigyelni a seb vizuális 
megjelenésére, mivel a felnőttekkel ellentétben ők nem 
biztos, hogy minden esetben megfelelő visszajelzést 
adnak a sérülésről. A színes sebkezelő szerek hátránya, 
hogy elfedik a pirosodást, ami a gyulladás egyik tünete. 
Érdemes ezenkívül olyan terméket választani, amely nem 
csíp, nem irritálja a sebet.
A korábban elterjedt jódtinkturát ma már nem forgalmaz
zák, mivel nem kerülhet a sebbe, használata kellemetlen, 
mert erősen csíp, ráadásul egyes személyeknél allergiás 
reakciót váltott ki. Napjainkban elterjedtek a povidon 
jód tartalmú (jód hatóanyagú) fertőtlenítőszerek, vala
mint a korszerű megoldások is, mint az Octenisept, az 
oktenidin-dihidroklorid és fenoxietanol tartalmú, vény 
nélkül kapható gyógyszer. Ez egy fertőtlenítő oldat, 
amely alkalmazható a sebkezelés támogatására, illetve 
a sebgyógyulás elősegítésére irányuló ismételt, rövid 
távú fertőtlenítésre. Nem szívódik fel, így nem allergizál. 
Színtelen, jódmentes és nem csíp.

Malovecz Zsuzsanna
Diplomás ápoló
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