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Melltartó viselésére vonatkozó
betegtájékoztató emlőhelyreállító
műtétet követően
Az emlőhelyreállító műtétet követően az első hat-nyolc
hétig éjjel-nappal viselnie kell melltartót. Ez a
tájékoztató segítséget és hasznos információkat nyújt
Önnek arról, hogy mire ügyeljen a melltartó
méretének kiválasztásánál.
Ezt még a kórházba történő felvétele előtt meg kell
tennie:
•
Legalább egy, de ideálisan két jól illeszkedő
kompressziós melltartóra lesz szüksége – az
egyiket viseli, amíg a másikat kimossa. Ne vásároljon
elsőre túl sok darabot, mivel az emlő mérete a
duzzadás csökkenésével változik majd. Kompressziós
melltartót
az
erre
szakosodott
gyógyászati
segédeszköz boltokban szerezheti be.
Egyes
hölgyeknél/betegeknél
nagyobb
mértékű
duzzadás jelentkezik, mint másoknál, így azt
javasoljuk, hogy tartsa meg sértetlenül a melltartó
csomagolását. Hozza magával a vásárlást igazoló
bizonylatokat (blokk, számla, nyugta) a kórházba, és
kérje meg egy ismerősét vagy a párját, hogy cserélje
ki azokat, ha a melltartó nem illeszkedik megfelelően.
A melltartót Önre próbálják majd, mielőtt elbocsájtják
a kórházból.
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Hogyan válassza ki a megfelelő
melltartót?
Alább
talál
néhány
szempontot
a
melltartó
vásárlásához. A melltartónak megfelelő tartást kell
nyújtania és kényelmesnek kell lennie, valamint nem
lehet
benne
merevítő
–
ezek
az
alapvető
követelmények. Amennyiben lehetséges, a melltartó
legyen varrás nélküli.
•
Lehetőség
szerint
szakember
segítségével
válasszon
és
próbálja
fel
a
melltartót,
így
meggyőződhet arról, hogy a megfelelő méretűt viseli.
Olyan melltartóra lesz szüksége, amelynek a (mell
alatti) körmérete egy számmal nagyobb, de a
kosármérete megegyezik a jelenlegivel. Például, ha
a méretei alapján 75B méretű melltartót hord,
vásároljon 80B méretűt. Ezzel a mellkas körüli
duzzanat, illetve a műtét utáni kötés elfér a melltartó
alatt.
•
Szintén
javasolt
hátpánt
hosszabbító
vásárlása, amely a melltartó hátpántjához rögzíthető,
így közvetlenül a műtétet követő időszakban nagyobb
teret enged. Ezzel megspórolja a csupán néhány hétig
hordott drága melltartó vásárlását.
Az Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály ápolója segít
majd Önnek a melltartó felvételében a műtétet követő
napokban.
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Emlőhelyreállítás alhasi szövet
felhasználásával
Abban az esetben, ha a helyreállítást alhasi szövet
felhasználásával
végzik
(további
információt
a
„Lebennyel
történő
emlőhelyreállítás”
című
betegtájékoztatóban
talál),
szüksége
lesz
kompressziós harisnyára/haskötőre/nadrágra is.
Javasoljuk, hogy több darabot vegyen belőle, mivel az
első három hónapban éjjel-nappal viselnie kell. A
kezdeti időszakban könnyebb lehet annak fel- és
levétele, ha a megszokott fehérneműjére veszi fel.
A kompressziós harisnya/haskötő/nadrág valószínűleg
nem pamutból készül, azonban, ha gondolja, pamut
fehérneműt viselhet alatta, hogy kényelmesebb
legyen.
Azt
javasoljuk,
hogy
a
megszokott
méretében vásárolja.
Amennyiben a fent említetteken kívül egyéb dologra is
szüksége van, forduljon bizalommal a szakápolókhoz.
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Tisztelt Betegünk!

A betegtájékoztató kiadvány az Európai Unió, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az
INTENT-INTERREG CE1047 projekt támogatásával
készült.
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósult meg.
Az
INTENT-INTERREG
CE1047
projektről
következőkben olvashat további információt.
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Az INTENT-INTERREG CE1047 „Az
irányelvek és a benchmarking protokollok
használata a szociális vállalkozói
megoldások serkentésére egy
betegközpontúbb közép-európai
onkológiai ellátásért” c. projekt
bemutatása
A betegtájékoztató kiadvány az Európai Unió, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az
INTENT-INTERREG CE1047 projekt támogatásával
készült.
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt célja
Az INTENT projekt célja az innovatív, betegközpontú
onkológiai ellátási megoldások kidolgozása. Ennek
megvalósítása
az
onkológiai
ellátó
centrumok
szakemberei,
a
betegek,
és
a
döntéshozók
bevonásával zajlik. A cél, hogy a fent említett
csoportokkal közösen végzett munkának köszönhetően
pontosabb képet alkothassunk a betegközpontú
megközelítésről, és ezáltal az onkológiai ellátás
fejlődjön Közép-Európában.
Rólunk
4 közép-európai ország intézetei fognak össze egy
innovatív
betegközpontú
onkológiai
ellátás
megvalósulása érdekében:

7

Csehország
 Egészségügyi Információs és Statisztikai Intézet
 Masaryk Memorial Onkológiai Intézet
Magyarország
 Országos Onkológiai Intézet
Olaszország
 Veneto Onkológiai Intézet
 Országos Onkológiai Intézet
 Rákbetegek Olasz Szövetsége
 Egészségügyi Minisztérium
Szlovénia
 Országos Népegészségügyi Intézet
 Ljubljanai Onkológiai Intézet
A projekt finanszírozása
Az INTENT projekt az INTERREG Central Europe
program finanszírozásában valósul meg, ösztönözve
ezzel a kölcsönös kihívások megoldására irányuló
együttműködést Közép-Európa-szerte.
Az INTERREG Central Europe program a maga 246
millió eurós költségvetéséből állami és magán
intézetek együttműködését támogatja Közép-Európaszerte. Ezzel elősegíti a régiók és városok fejlesztését
az alábbi országokban: Ausztria, Horvátország,
Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország,
Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia.
A projektről
Az INTENT projekt keretében végzett
különböző tematikus szakaszokra osztott,
mindegyike
egymással
összefügg
és
eredményeken alapul.
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munka
melyek
közös

Az INTENT számokban:
 9 ország
 9 partner
 6 eredmény
 1,8 millió € teljes projekt költségvetés
 1,5 millió € ERFA hozzájárulás
Miért jött létre az INTENT projekt?
A rosszindulatú daganatos megbetegedések a vezető
halálozási okok közé tartoznak az Európai Unióban. A
daganatos
megbetegedésekkel
kapcsolatos
tapasztalatok azonban a javuló túlélési arányoknak
köszönhetően megváltozni látszanak. A daganatos
megbetegedések
fogalma
úgyszintén
változik,
tükrözve az igényt egy betegközpontúbb onkológiai
ellátási megközelítésre. Az INTENT projekt speciális
tudást
(‘know-how’-t),
kompetenciákat
és
kapacitásokat vezet be, amelyek segítségével a középeurópai
betegközpontú
onkológiai
ellátás
összehangolása és fejlesztése megvalósulhat. Mindez a
benchmarking protokollok és szociális vállalkozói
megoldások hasznosításának köszönhetően. Ez az
alábbiakat eredményezi majd:
 a
betegközpontú
onkológiai
ellátás
megközelítésének jobb megértését,
 a betegközpontú megközelítés bevezetését
segítendő új eszközöket és módszereket,
 fontos ajánlásokat a döntéshozók számára,
 egy hálózatot, amelyben az érintettek közösen
határozzák meg a fejlesztendő területeket és
dolgozzák ki az innovatív megoldásokat.
A projekt eredményei négy kulcsfontosságú
cselekvési területen fogják az onkológiai ellátó
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centrumok,
szolgálni:

a

döntéshozók

és

a

betegek

javát

A betegközpontú onkológiai ellátási modell –
5 régió, amely részt vesz az onkológiai szakpolitikák
feltérképezésében
Az INTENT projekt kifejleszt egy együttműködésre
épülő betegközpontú onkológiai ellátási modellt, amely
segítségével az öt ’pilot’ intézmény által kínált
szolgáltatások hatékony integrálása megvalósul. A
projekt a résztvevők számára moderált fórumot
biztosít
a
párbeszéd
és
az
együttműködés
támogatására az onkológiai és az alapellátást végző
csoportok,
a
betegszervezetek,
valamint
a
döntéshozók között. Ezáltal a modell arra törekszik,
hogy az ellátás folyamatossága biztosítva legyen a
megelőzéstől és korai diagnózistól kezdve a kezelésig,
a rehabilitációig és a túlélésig. Egy olyan új ellátási
modell kerül kifejlesztésre, amely iránt a helyi
partnerek és a betegek is elköteleződnek a közös
tervezésen és részvételen keresztül.
Online benchmarking eszköz –
2 új indikátor a betegközpontú onkológiai ellátáshoz és
egészségügyi innovációhoz
A betegközpontúbb onkológiai ellátás fejlesztése
érdekében az INTENT projekt arra vállalkozik, hogy
kifejlesszen egy ‘benchmarking’ eszközt és ezzel
kompetenciákat építsen. Ez az egyedülálló online
eszköz lehetővé teszi majd a ‘benchmarking’
megvalósítását, a szervezeti változtatások és a
szociális vállalkozói megoldások létrejöttét. Az eszköz
kifejlesztéséhez új indikátorok meghatározása és
10

integrálása szükséges. A ‘benchmarking’ eszköz
folyamatos felülvizsgálatát a pilot szakasz alatt a
végfelhasználók és helyi résztvevők végzik majd. A
fejlesztés központi kérdése a helyi informatikai
hálózatokba történő integrálás igénye.
Közép-európai ’pilot’ gyakorlat –
5 ’Pilot’ intézmény
Az INTENT projekt a betegközpontú onkológiai ellátás
irányelveit és az online ‘benchmarking’ eszközt öt
közép-európai ’pilot’ intézményben vezeti be és
teszteli. A pilot gyakorlat kulcsfontosságú ahhoz, hogy
fel lehessen mérni az egyes eszközök hasznosságát a
betegközpontú onkológiai ellátás bevezetésében,
amely nyomán a közép-európai állami kórházakban
javulnak
az
eredmények
és
a
betegellátás.
Következésképpen Teljesítmény Fejlesztési Tervek
(Performance
Improvement
Plans)
kerülnek
kidolgozásra a kifejlesztett eszközök javítására. A pilot
helyszínei az alábbi régiók: Budapest (HU), Szlovénia
(SL), Dél-Morvaország (CZ), valamint a Veneto és a
Friuli-Venezia Giulia (IT) régió.
Virtuális tudás (‘know-how’) centrum –
2020 a virtuális ‘know-how’ centrum átadásának éve
A virtuális tudás (‘know-how’) centrum az INTENT
projekt
válasza
a
projekt
eredményeinek
fenntarthatóságára és továbbadására. A virtuális
‘know-how’ centrumot az INTENT projekt társult
partnere, az Európai Onkológiai Intézetek Szervezete
(Organisation of European Cancer Institutes – OECI)
üzemelteti majd. A projekt fenntarthatósága és
eredményeinek
szélesebb
körű
átültetése
a
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betegszervezetek honlapjaira vezető linkekkel érhető
el. A projekt lezárása után az elért eredmények nem
vesznek el, tovább élnek majd a nemzetközi virtuális
‘know-how’
centrum
segítségével
azért,
hogy
ösztönözzék a betegközpontú onkológiai ellátás
folyamatos fejlesztését Közép-Európában és azon túl
is.
További információ
A
projekt
hivatalos
weboldala,
ahol
bővebb
információkat talál a projekt célkitűzéseiről, a
tevékenységekről és az eredményekről, valamint itt
tájékozódhat a legfrissebb hírekről is:
www.interreg-central.eu/intent
Kapcsolat
INTENT projekt
Masaryk Memorial Onkológiai Intézet
Brno, Csehország
Tel.: +420 543136916
E-mail: intent@mou.cz
WWW: http://www.mou.cz
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