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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! 
 
Az ISSHP XIX. Világkongresszusa 2014.10.26-29. között került megrendezésre New 
Orleansban. A kongresszus többek között foglalkozott a praeeclampsia ISSHP által 
ajánlott új definíciójával. A meghatározás szerint praeeclampsia áll fenn, amennyiben 
a 20. terhességi hét után kialakult magas vérnyomás mellett az alábbi állapotok közül 
egy vagy több újonnan alakul ki: 

1. proteinuria 
2. egyéb anyai szervek működészavara (veseelégtelenség, májfunkció zavara, 
 neurológiai szövődmény, hematológiai szövődmény) 
3. uteroplacentaris dysfunctio (magzati növekedési retardáció) 

A meghatározás előnye, hogy a korábban gestatiós hypertoniához társuló, különböző 
szerveket érintő szövődmények esetén a praeeclampsia során végzendő ellenőrzésre 
és terápiára hívja fel a figyelmet. 
A definíció alkalmazása következtében a praeeclampsia előfordulási gyakorisága 
mintegy 20%-kal emelkedett az Egyesült Államok egyes területein.  
 
Budapest, 2014. november 10. 
 

 
 
 

Dr. Rigó János az MTA doktora 
egyetemi tanár, igazgató 
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Megállapítások 

 
1. Az egynapos sebészet olyan elektív betegellátási forma, amit a betegutak szervezése, a helyes 

betegkiválasztás és műtéti javallat, illetve a betegbiztonság, a magas színvonalú műtéti és 
posztoperatív ellátás, valamint a költséghatékonyság jellemez baráti, betegközpontú 
környezetben. 
 

2. Az egynapos sebészet nem műtéti vagy aneszteziológiai technikát, hanem szemléletet, 
módszertant és szervezési módot jelent. 
 

3. Jelenleg több ellátási forma tartozik az egynapos sebészet gyűjtőfogalma alá: az ambuláns 
sebészeti beavatkozás intézményi háttér nélkül, az egynapos sebészeti ellátás 12 órában 
működő önálló szervezeti egységben, illetve fekvőbeteg intézetben található elkülönített 
részlegben.  
 

4. Magyarországon jogszabály állapítja meg a műtétek egynapos ellátási formában történő 
végzésének feltételeit. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződött partereinek az 
egynapos sebészet keretében végzett beavatkozásokat finanszírozza. A támogatott műtéti 
típusok pontosan meghatározottak. Az OEP Szabálykönyvet is kibocsájtott az egynapos 
formában végzett ellátás minőségének biztosítása céljából. 
 

5. Az egynapos sebészet megfelelő szervezés esetén 10-70%-os költségmegtakarítást jelent a 
műtéti típusok függvényében. Terjedését a társadalmi igény befolyásolja (azonban a 
társadalombiztosítás finanszírozási szabályozása nem teszi érdekeltté az intézményeket az 
egynapos sebészeti ellátás bővítésére). A világon, a fejlett egészségügyi kultúrájú, magas 
jövedelmű országokban elterjedt az egynapos sebészet. Magyarországon az elmúlt tíz évben 
jelentek meg egynapos sebészeti központok, de a kezdeti gyors bővülés után a folyamat 
megtorpant. Jelenleg körülbelül 40 központ működik hazákban, melyek a nőgyógyászati 
műtétek forgalmának 15%-át végzik. 
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6. Az egynapos sebészeti beavatkozásokat végző intézményeknek a kórházival megegyező 
építészeti, technikai, gyógyszerkészlet felszereltséggel kell rendelkezniük. Ezért az egynapos 
sebészeti ellátás, bár költséghatékony ellátási forma, azonban a feltételeinek kialakításakor a 
kezdeti beruházás igen magas költségekkel jár.  
 

7. Az egynapos sebészet infrastrukturális háttere a következő lehet: fekvőbeteg gyógyintézet, 
kórházhoz integrált önálló egység, „Free Standing Unit” (szakrendelő, magánellátás). 
 

8. Az egynapos sebészeti ellátási formában az aneszteziológusnak kiemelt szerepe van a 
betegkiválasztásban és a posztoperatív panaszok, elsősorban a hányás és a fájdalom 
megelőzésében. Nagy vérzési vagy trombózis kockázattal járó páciens, illetve műtét esetén az 
egynapos sebészet ellenjavallat. Elsősorban ASA1 és ASA2 besorolású betegek kerülhetnek 
beválogatásra. 
 

9. A nőgyógyászati műtétek közül a vulván, a hüvelyben, a méhnyakon végzett beavatkozások, 
valamint a hiszteroszkópos műtétek mellé az elmúlt években a laparoszkópos műtétek is a 
javallati körbe kerültek. 
 

10. A nőgyógyászati laparoszkópos műtétek egynapos ellátási formában történő végzése során a 
következőkre célszerű fokozott figyelmet fordítani: a műtét javallatát lehetőleg a függelékek 
jóindulatú elváltozása képezze, a beteg aneszteziológiai szempontból ASA1 vagy ASA2 
besorolású legyen, a beteg lakóhelyétől az ellátást végző egészségügyi intézet 30 percen belül 
elérhető legyen, és csak teljes körű tájékoztatását követően megnyert együttműködésű betegnél 
javasolt a műtét elvégzése. 
 

11. A biztonság és a szövődmények ellátásának feltételei között a folyamatos oktatás és 
továbbképzés, a legalább 5 éve aktív szakorvosi tapasztalattal rendelkező operatőr és a 
folyamatosan elérhető kórházi háttér szerepel. 
 

12. Az egynapos sebészet során a beteg szempontjából a következő előnyök emelhetők ki: 
• prevenciós effektus mutatható ki, ami azt jelenti, hogy a tromboembóliás szövődmények és 

a posztoperatív fertőzések előfordulási gyakorisága jelentősen csökken; 
• kedvező pszichés hatás, mivel az egynapos sebészet betegközpontú és a páciens személyre 

szabott ápolásban részesül; 
• szociális effektus: a gyorsabb rehabilitáció, valamint a hozzátartozók jelenlétében történő 

gyógyulás, illetve a kórházi környezet stresszhatásának kiküszöbölése további előnyt jelent; 
• a költséghatékonysági effektus lehetővé teszi a várólisták csökkentését, valamint a 

betegfelvétel és hazabocsátás tervezhetőségét. 
 

13. Az egynapos ellátási formában végzett nőgyógyászati beavatkozásokat elektív, tervezett 
műtétek formájában célszerű végezni, kevésbé ajánlott sürgős, akut műtétek végzése. 

 
 
Budapest, 2014. november 10. 
 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 



- 16 - 

TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
 
Licencvizsgák 
 

Dr. Rigó János egyetemi tanár és Dr. Molvarec Attila egyetemi adjunktus hypertonológia licencet 
szerzett 2014 októberében. 
 
Kitüntetés 
 

Dr. Toldi Gergely gyermekgyógyász szakorvosjelölt kutató és oktató munkája elismeréseként 
Merit-díjban részesül. 
 
ISSHP European Congress 2015. 
 

Az ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) European Congress 
weboldala már elérhető a következő linken: http://euroisshp2015.com. A kongresszus 
Budapesten kerül megrendezésre 2015. szeptember 24-26. között. 
 
Laparoszkópia 
 

Klinikánk tantermében sikeresen került megrendezésre a „Reproductive Surgery – Focus on 
Endometriosis Symposium”. A rendezvényen az érdeklődők magas színvonalú előadásokat 
hallhattak, és több laparoszkópos műtét élő közvetítését tekinthették meg. Az első napon először a 
rouen-i egyetemi kórházból rectumot érintő mélyen infiltráló endometriózis műtétjét láthatták a 
résztvevők. A műtét érdekessége a plasmajet alkalmazása volt. Ezzel egyidőben Klinikánk 
műtőjéből sigmabelet érintő, mélyen infiltráló endometriózis miatt végzett bélresectio került 
közvetítésre. A műtét kapcsán a kóros bélszakasz eltávolítása NOSE technika alkalmazásával az 
anus nyíláson át történt. A második napon közel 10 cm átmérőjű myomagöb enucleatióját 
tekinthették meg a jelenlévők. A műtét időtartama mindössze 25 perc volt. 
 
Onkológia 
 

Klinikánkon elvégeztük az első laparoszkópos paraaorticus lymphadenectomiát, grade II-es típusú 
I/B stádiumú endometrium adenocarcinoma miatt.  
 
Fiatal Nőorvosok Kongresszusa 
 

Dr. Nagy Gyula Richárd, klinikánk egyetemi adjunktusa elnökletével és szervezésében immáron 
harmadik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Nőorvosok Társaságának Kongresszusa, 
ezúttal Mátraházán. A X. Jubileumi Kongresszus egyben a Társaság szakmai továbbképző 
tanfolyama is volt. Ebben az évben a mintegy 120 résztvevő az 53 előadás mellett ultrahangos 
gyakorlati képzésben is részt vehetett.  
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Tisztelt Kolleganők és Kollegák!


Az ISSHP XIX. Világkongresszusa 2014.10.26-29. között került megrendezésre New Orleansban. A kongresszus többek között foglalkozott a praeeclampsia ISSHP által ajánlott új definíciójával. A meghatározás szerint praeeclampsia áll fenn, amennyiben a 20. terhességi hét után kialakult magas vérnyomás mellett az alábbi állapotok közül egy vagy több újonnan alakul ki:


1.
proteinuria


2.
egyéb anyai szervek működészavara (veseelégtelenség, májfunkció zavara, 
neurológiai szövődmény, hematológiai szövődmény)


3.
uteroplacentaris dysfunctio (magzati növekedési retardáció)


A meghatározás előnye, hogy a korábban gestatiós hypertoniához társuló, különböző szerveket érintő szövődmények esetén a praeeclampsia során végzendő ellenőrzésre és terápiára hívja fel a figyelmet.

A definíció alkalmazása következtében a praeeclampsia előfordulási gyakorisága mintegy 20%-kal emelkedett az Egyesült Államok egyes területein. 


Budapest, 2014. november 10.




Dr. Rigó János az MTA doktora

egyetemi tanár, igazgató
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Megállapítások


1. Az egynapos sebészet olyan elektív betegellátási forma, amit a betegutak szervezése, a helyes betegkiválasztás és műtéti javallat, illetve a betegbiztonság, a magas színvonalú műtéti és posztoperatív ellátás, valamint a költséghatékonyság jellemez baráti, betegközpontú környezetben.

2. Az egynapos sebészet nem műtéti vagy aneszteziológiai technikát, hanem szemléletet, módszertant és szervezési módot jelent.

3. Jelenleg több ellátási forma tartozik az egynapos sebészet gyűjtőfogalma alá: az ambuláns sebészeti beavatkozás intézményi háttér nélkül, az egynapos sebészeti ellátás 12 órában működő önálló szervezeti egységben, illetve fekvőbeteg intézetben található elkülönített részlegben. 

4. Magyarországon jogszabály állapítja meg a műtétek egynapos ellátási formában történő végzésének feltételeit. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződött partereinek az egynapos sebészet keretében végzett beavatkozásokat finanszírozza. A támogatott műtéti típusok pontosan meghatározottak. Az OEP Szabálykönyvet is kibocsájtott az egynapos formában végzett ellátás minőségének biztosítása céljából.

5. Az egynapos sebészet megfelelő szervezés esetén 10-70%-os költségmegtakarítást jelent a műtéti típusok függvényében. Terjedését a társadalmi igény befolyásolja (azonban a társadalombiztosítás finanszírozási szabályozása nem teszi érdekeltté az intézményeket az egynapos sebészeti ellátás bővítésére). A világon, a fejlett egészségügyi kultúrájú, magas jövedelmű országokban elterjedt az egynapos sebészet. Magyarországon az elmúlt tíz évben jelentek meg egynapos sebészeti központok, de a kezdeti gyors bővülés után a folyamat megtorpant. Jelenleg körülbelül 40 központ működik hazákban, melyek a nőgyógyászati műtétek forgalmának 15%-át végzik.

6. Az egynapos sebészeti beavatkozásokat végző intézményeknek a kórházival megegyező építészeti, technikai, gyógyszerkészlet felszereltséggel kell rendelkezniük. Ezért az egynapos sebészeti ellátás, bár költséghatékony ellátási forma, azonban a feltételeinek kialakításakor a kezdeti beruházás igen magas költségekkel jár. 

7. Az egynapos sebészet infrastrukturális háttere a következő lehet: fekvőbeteg gyógyintézet, kórházhoz integrált önálló egység, „Free Standing Unit” (szakrendelő, magánellátás).

8. Az egynapos sebészeti ellátási formában az aneszteziológusnak kiemelt szerepe van a betegkiválasztásban és a posztoperatív panaszok, elsősorban a hányás és a fájdalom megelőzésében. Nagy vérzési vagy trombózis kockázattal járó páciens, illetve műtét esetén az egynapos sebészet ellenjavallat. Elsősorban ASA1 és ASA2 besorolású betegek kerülhetnek beválogatásra.

9. A nőgyógyászati műtétek közül a vulván, a hüvelyben, a méhnyakon végzett beavatkozások, valamint a hiszteroszkópos műtétek mellé az elmúlt években a laparoszkópos műtétek is a javallati körbe kerültek.

10. A nőgyógyászati laparoszkópos műtétek egynapos ellátási formában történő végzése során a következőkre célszerű fokozott figyelmet fordítani: a műtét javallatát lehetőleg a függelékek jóindulatú elváltozása képezze, a beteg aneszteziológiai szempontból ASA1 vagy ASA2 besorolású legyen, a beteg lakóhelyétől az ellátást végző egészségügyi intézet 30 percen belül elérhető legyen, és csak teljes körű tájékoztatását követően megnyert együttműködésű betegnél javasolt a műtét elvégzése.

11. A biztonság és a szövődmények ellátásának feltételei között a folyamatos oktatás és továbbképzés, a legalább 5 éve aktív szakorvosi tapasztalattal rendelkező operatőr és a folyamatosan elérhető kórházi háttér szerepel.

12. Az egynapos sebészet során a beteg szempontjából a következő előnyök emelhetők ki:


· prevenciós effektus mutatható ki, ami azt jelenti, hogy a tromboembóliás szövődmények és a posztoperatív fertőzések előfordulási gyakorisága jelentősen csökken;

· kedvező pszichés hatás, mivel az egynapos sebészet betegközpontú és a páciens személyre szabott ápolásban részesül;

· szociális effektus: a gyorsabb rehabilitáció, valamint a hozzátartozók jelenlétében történő gyógyulás, illetve a kórházi környezet stresszhatásának kiküszöbölése további előnyt jelent;

· a költséghatékonysági effektus lehetővé teszi a várólisták csökkentését, valamint a betegfelvétel és hazabocsátás tervezhetőségét.

13. Az egynapos ellátási formában végzett nőgyógyászati beavatkozásokat elektív, tervezett műtétek formájában célszerű végezni, kevésbé ajánlott sürgős, akut műtétek végzése.


Budapest, 2014. november 10.








Dr. Rigó János egyetemi tanár








    a Semmelweis Egyetem






         I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

Tájékoztató, hírek 


Licencvizsgák
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Kitüntetés

Dr. Toldi Gergely gyermekgyógyász szakorvosjelölt kutató és oktató munkája elismeréseként Merit-díjban részesül.


ISSHP European Congress 2015.


Az ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) European Congress weboldala már elérhető a következő linken: http://euroisshp2015.com. A kongresszus Budapesten kerül megrendezésre 2015. szeptember 24-26. között.

Laparoszkópia

Klinikánk tantermében sikeresen került megrendezésre a „Reproductive Surgery – Focus on Endometriosis Symposium”. A rendezvényen az érdeklődők magas színvonalú előadásokat hallhattak, és több laparoszkópos műtét élő közvetítését tekinthették meg. Az első napon először a rouen-i egyetemi kórházból rectumot érintő mélyen infiltráló endometriózis műtétjét láthatták a résztvevők. A műtét érdekessége a plasmajet alkalmazása volt. Ezzel egyidőben Klinikánk műtőjéből sigmabelet érintő, mélyen infiltráló endometriózis miatt végzett bélresectio került közvetítésre. A műtét kapcsán a kóros bélszakasz eltávolítása NOSE technika alkalmazásával az anus nyíláson át történt. A második napon közel 10 cm átmérőjű myomagöb enucleatióját tekinthették meg a jelenlévők. A műtét időtartama mindössze 25 perc volt.

Onkológia

Klinikánkon elvégeztük az első laparoszkópos paraaorticus lymphadenectomiát, grade II-es típusú I/B stádiumú endometrium adenocarcinoma miatt. 

Fiatal Nőorvosok Kongresszusa

Dr. Nagy Gyula Richárd, klinikánk egyetemi adjunktusa elnökletével és szervezésében immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a Fiatal Nőorvosok Társaságának Kongresszusa, ezúttal Mátraházán. A X. Jubileumi Kongresszus egyben a Társaság szakmai továbbképző tanfolyama is volt. Ebben az évben a mintegy 120 résztvevő az 53 előadás mellett ultrahangos gyakorlati képzésben is részt vehetett. 
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