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Dr. Hibbey Csaba ortopédsebész főorvos vagyok. Jó tizenöt évvel ezelőtt, hazánkban 

az elsők között kezdtem el foglalkozni a csecsemők ortopédiai szűrését kiegészítő 

ultrahangvizsgálatokkal is. Az elmúlt években több ezer csecsemőt és – más 

ortopédiai jellegű panaszok miatt – gyermeket és felnőttet vizsgáltam és 

gyógyítottam.  

  

Engedje meg, hogy elsők között gratuláljak Önnek és párjának abból az alkalomból,  hogy 

gyermekük született! 

Bizonyára sok hasznos tanácsot kaptak már házi gyermekorvosuktól és védőnőjüktől. Én most – 

ortopéd szakorvosként – arra szeretném felhívni a figyelmüket, milyen mozgásszervi 

problémákadódhatnak azok alatt az évek alatt, amíg az Ön ölében békésen szuszogó csecsemő 

nagylánnyá vagy nagyfiúvá serdül. 

Az anyaméhben az utolsó időszakban a babák egy része nehezen fér el, ezért 

nem tud annyit mozogni, amennyit szeretne. Ez is az oka lehet annak, ha nem 

fejlődik kellőképpen a csípője, esetleg csípőficam alakul ki. Erre utaló jel 

lehet, ha a baba combjain a redők száma egymástól eltérő, vagy a csípők egyik 

vagy mindkét oldalon viszonylag nehezen mozgathatók, azaz 

kötöttek.  Előfordulnak „néma” esetek is, amikor a csípő fejletlenségét vagy 

ficamát szabad szemmel nem lehet megállapítani. Ezért, mi ortopédusok 

valamennyi baba szüleinek javasoljuk, hogy gyermeküket  - még mielőtt 

betölti a hathetes kort -  vigyék el ultrahangos szűrővizsgálatra is. Optimális 

esetben a klasszikus ortopédiai szűrés és az ultrahangvizsgálat egyszerre történik meg, így nem 

kell Önnek a babát háromszor is utaztatnia (először az ortopédiai vizsgálatra, aztán az ultrahangra, 

aztán a lelettel vissza az ortopédushoz.) Az ultrahangot Ön jól ismeri, hiszen terhessége alatt 

orvosa többször is használta arra, hogy a magzat megfelelő fejlődéséről megbizonyosodjon. Tudja 

róla, hogy veszélytelen és jó szakember kezében nagy segítség sok betegség kiszűrésére. 

  

Ha a hathetes korban vagy kicsit korábban elvégzett szűrővizsgálaton az orvosa nem talált kóros 

eltérést, gyermeke megfelelő mozgásfejlődése érdekében nincs más teendője, mint hagyni őt 

forogni, ülni, mászni. Semmit sem szabad erőltetni, nem kell ültetni vagy járatni a gyermekét, ő 

érzi, amikor olyan fejlett az izomrendszere, hogy ezeket a tevékenységeket biztonsággal 

végezheti. A kicsik egy részénél előfordul, hogy a lábfejük befelé vagy kifelé fordul. Annak az 

eldöntése, hogy ez kóros-e,  az ortopéd orvos feladata. Forduljon hozzá bizalommal! 

  

Kisgyermek és kisiskoláskorban, sőt, később is a gyerekek egy része lúdtalpas. Ennek sokféle 

oka lehet, és az eltérés sokféle módon korrigálható. Szakembernek érdemes döntenie arról, be 

kell-e avatkozni, és, ha igen, hogyan a láb fejlődésébe. Hasonló a helyzet a gerincferdüléssel is. 

Ha az enyhébb formáját kezeljük, megelőzhetjük a súlyos deformitásokat. 

  

Kedves Asszonyom! 
  

Ha kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban vagy szeretné elhozni gyermekét 

egy komplex – ultrahangos diagnosztikával kiegészített – vizsgálatra, 

várom tatabányai,  jól megközelíthető helyen lévő magánrendelésemen. 

Természetesen az idősebb testvérét vagy a család felnőtt tagjait is szívesen 

http://www.gyogyaszok-tatabanya.hu/hibbey.php
https://www.gyogyaszoktatabanya.hu/kapcsolat.php


látom, ha bármilyen csípő-, derék-, váll- , kéz-, láb- vagy térdfájdalommal küzdenek. 

  

  

Bejelentkezni a 06-70-298-1385-es telefonszámon lehet. 

  

  

Köszönöm megtisztelő figyelmét. 

  

                                                          Dr. Hibbey Csaba 

                              gyermek- és felnőtt ortopédsebész főorvos, 

                                                        ultrahang-diagnoszta 

  
 


