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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos  
és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
 
 
Tisztelt Kolleganők és Kollegák! 
 
Tudományos közlemény írásának alapjai címmel öt előadásból álló tanfolyamot 
indítunk szakorvosjelöltek számára. Az előadásokon hasznos gyakorlati ismereteket 
hallhatnak a résztvevők a tudományos közlemények megtervezéséről, felépítéséről és 
összeállításáról, a lektori vélemények megválaszolásáról és a kefelenyomatok 
kijavításáról. Az első foglalkozás 2014. április 4-én (pénteken) 12.00-kor kerül 
megrendezésre a klinika könyvtárában. Az előadásokat Dr. Bősze Péter egyetemi 
tanár és Dr. Gerő György egyetemi magántanár tartja. A tanfolyamra más 
kórházakból is szeretettel várunk részvevőket. 

Budapest, 2014. február 25. 

 

 
 

Dr. Rigó János 
egyetemi tanár, igazgató 

    az MTA doktora  
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1Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és 4Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és 
 Intenzív Terápiás Klinika   Nőgyógyászati Klinika 
2Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti és 5Debreceni Egyetem, Szülészeti és 
 Nőgyógyászati Klinika   Nőgyógyászati Klinika 
3Uzsoki Utcai Kórház, Szülészeti és 6Zala Megyei Kórház, Szülészeti és     
 Nőgyógyászati Osztály  Nőgyógyászati Osztály 

 
 

Megállapítások 
 
1. Világszerte vita tárgyát képezi, hogy a szülések hány százalékában javallott császármetszést 
 alkalmazni. Szakmai, technológiai, kulturális és nem utolsósorban a jogi környezet változásai miatt e 
 beavatkozás aránya mindenhol növekszik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1985-ben adott 
 ki ajánlást a császármetszés gyakoriságáról, akkor 10-15%-ban határozták meg a javasolható 
 császármetszés-frekvenciát. A későbbi években viszont ez az ajánlás nem volt tartható, így                  
 2010- ben eltörölték a javaslatot, s az „akinél szükséges, el kell végezni” elvet szorgalmazták a 
 továbbiakban. Magyarországon – a legfrissebb adatok szerint – a szülések 33,9%-ában történik 
 császármetszés. 
 

2. A császármetszések frekvenciáját számos technológiai és szakmai tényező befolyásolja. A szülészeti 
 ultrahangvizsgálat és a színkódolt, Doppler-elven alapuló áramlásvizsgálatokkal történő követés 
 javuló lehetőségei, a magzati és lepényi élettan mélyrehatóbb ismerete, az elektronikus magzati 
 monitorizálás, a neonatális ellátás és a szülészeti fájdalomcsillapítás fejlődése a műtétek emelkedő 
 számát hozta, csakúgy, mint a medencevégű fekvésben végzett szülésvezetésről szóló tanulmányok, 
 vagy a szülésbefejező műtétektől való ódzkodás. Ezek mellett jogi és etikai tényezők – a kedvezőtlen 
 szülészeti események miatti perektől való félelem, a betegek fokozott autonómia-tudata – szintén 
 ebbe az irányba hatott. Mindezekhez társulnak még kulturális tényezők, az idősebb anyai életkor és 
 csökkent paritás, a média és az internet növekvő befolyása, a női szerepek változása és átalakulása 
 még aktívabb életstílussá. Ezek szintén a császármetszések számának emelkedését hozták.  
 

3. Az elmúlt évtizedekben a császármetszés egyre biztonságosabb beavatkozássá vált, ezzel 
 párhuzamosan a szülők és a társadalom elvárásai maximálisak a szüléssel kapcsolatban. Több 
 nemzetközi szakmai szervezet (National Institute of Health and Clinical Excellence, American 
 College of Obstetricians and Gynecologists, Committee on Ethics) ajánlása szerint, a szülőnő 
 kérésére is elvégezhető a császármetszés, amennyiben a páciens megfelelő, részletes felvilágosítás 
 után is fenntartja kérését. A tervezett császármetszés és a tervezett hüvelyi szülés potenciális 
 előnyeinek/hátrányainak megbeszélése során hangsúlyozni kell a császármetszés hatásait a későbbi 
 terhességekre/szülésekre. A műtétet a 39. terhességi hét után tanácsos elvégezni.  
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 A modern szülészetben nem kerülhető meg a páciens kéréseinek orvosi felelősséggel átgondolt 
 figyelembe vétele a terápiáról/műtétről történő döntéshozatal során. 
 

4. Megdőlni látszik az a leegyszerűsített, korábbi álláspont, hogy az újszülött agykárosodása időben 
 végzett császármetszéssel kivédhető, a jog és a bírósági ítélkezési gyakorlat azonban sajnálatos 
 módon lassan mozdul. Ha sérült gyermek született, a bíróság most még arra fókuszál, hogy miért 
 nem végezték el a császármetszést. Ebben a helyzetben teljesen érthető az a magatartás, ha a szülész 
 a perek fenyegető légkörében a valóban szükségesnél gyakrabban folyamodik ehhez a technikához.  
 

5. Az elmúlt évtizedekben nyilvánvaló volt, hogy az elektív császármetszéseknél kevesebb a 
 szövődmény, mint a sürgős műtéteknél. A rövidtávú szövődmények elkerülése céljából a cefazolin 
 praeoperatív adása, valamint a közvetlenül a műtét előtt történő hüvelyfertőtlenítés ajánlatos; a 
 posztpartum vérzés megelőzése céljából adott oxytocin kedvező hatása szintén bizonyított. 
 

6. A legújabb és legátfogóbb kutatások szerint császármetszés kapcsán a tompa vagy az éles behatolás, 
 a méhseb zárásához a méh előemelése a hasfal elé vagy helyben hagyása, az uterus izomzatának egy- 
 vagy kétrétegben történő zárása, a peritonizálás vagy nem-peritonizálás, valamint a méh zárásához 
 használt varróanyag (catgut vs. polyglactin-910) a rövidtávú posztoperatív szövődményeket 
 érdemben nem befolyásolja. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek csak a rövidtávú 
 szövődmények. Az egyes műtéttechnikai lépéseknek – úgy tűnik – elsősorban a hosszú távú 
 posztoperatív szövődmények szempontjából lehet jelentősége, de az ezzel kapcsolatos ismereteink 
 még hiányosak. A megbízható és nagy (átfogó) tanulmányok most zajlanak, így eredményeikre még 
 várnunk kell. 
 

7. Császármetszések érzéstelenítéséhez lehetőség szerint regionális anesztéziát kell alkalmazni. 
 Általános anesztézia akkor lehet indokolt, ha a regionális anesztézia elégtelen vagy ellenjavallt, vagy 
 azt a beteg elutasítja. Szóba jöhet még az azonnali császármetszések esetén is. Sürgős műtétkor, 
 gyakorlott kézben a spinális anesztézia is kellőképpen gyors műtéti érzéstelenséget biztosíthat. 
 

8. A szülés módja befolyással lehet a későbbi szexuális életre, elsősorban a sérülésekből adódó olyan 
 hosszú távú szövődmények által, mint a széklet- vagy vizelet-inkontinencia, a dyspareunia vagy a 
 süllyedéses panaszok. A hüvelyi szülés során törekedni kell az anyai csontos- és lágyrész-sérülések 
 elkerülésére, a medencefenék integritásának megőrzésére. 
 

9. Gazdasági szinten a társadalombiztosítás császármetszésért adott magasabb támogatása mozdíthatja 
 el a műtétes szülésbefejezés felé a mérleg nyelvét. Egy császármetszés és egy hüvelyi szülés tényleges 
 költségének összehasonlítását nehéz elvégezni, mert kevés az irodalmi adat, jelentősek az egyes 
 országok közötti különbségek, a költség és a finanszírozás eltér, valamint sokszor nem kalkulálnak a 
 szövődményekkel. Ahhoz, hogy objektívabb képet kapjunk, megbízható és felhasználható adatokra 
 lenne szükség a költségek gondos meghatározásával, tervezett időintervallumban, a szövődmények 
 megoldott utánkövetésével, prospektív felmérés útján. 

 
 Budapest, 2014. február 25. 
 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
 
 
Tanszékvezetői kinevezés 
 

Dr. Rigó János egyetemi tanár megbízást kapott a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karán létrehozott Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek 
nevű tanszék vezetésére 2014. február 1-től. 
 
Osztályvezető főorvosi kinevezés 
 

Dr. Magyar Zoltán egyetemi adjunktus osztályvezető főorvosi kinevezést nyert a Péterfy 
Sándor utcai Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályára 2014. március 17-től. 
 
Ultrahang Szimpózium – 5D ultrahangkészülék 
 

A média nagy érdeklődése mellett került megrendezésre „Az ultrahangdiagnosztika 
jelentősége és jövője a szülészet-nőgyógyászatban” című Ultrahang Szimpózium 2014. 
január 27-én Klinikánk tantermében. Az ultrahangkészülékek történetét és fejlődését 
ismertető előadások után került bemutatásra a Samsung legújabb UGEO WS80A nevű 
készüléke, mely számos új technikai fejlesztéssel rendelkezik. Az ún. „5D” vizsgálati 
lehetőség azt jelzi, hogy a gép automatikusan képes nagy pontossággal megmérni egyes 
testrészek méretét (pl. a nyaki redő vastagságát, a hosszú csöves csontok hosszát) kizárva 
a vizsgálatot végző személy hibázási lehetőségeit, továbbá leegyszerűsíti a bonyolult 
mérési vizsgálatokat. E mellett valós 3D képe megfelelő képernyőn és szemüvegen 
keresztül valódi térhatású képet szolgáltat. Ez a géptípus és várhatóan továbbfejlesztett 
változatai új mérési módszereket valósítanak meg a nőgyógyászati ultrahangvizsgálatok 
során.  
 
Uroginekológiai rendelés 
 

Klinikánkon megnyitottuk az Uroginekológiai ambulanciánkat, melyen a 
vizeletvisszatartási panaszokkal, valamint a hüvely és az uterus süllyedéses kórképeivel 
jelentkező betegeket várjuk. Az ambulancia vezetője Dr. Abkarovics Géza. A rendelésre 
Gál Katalin asszisztensnőnél a 06-30/523-1485 telefonszámon lehet bejelentkezni.  
 


