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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és  
szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!  
 
Tájékoztatjuk, hogy az elmúlt évben klinikánk laparoszkópos műtéti kapacitását 
tovább növeltük, így 2012-ben 636 laparoszkópos műtétre került sor. Az összes hasi 
beavatkozás 63%-át laparoszkóppal végeztük. A műtétek 40%-a endometriosis,  
18%-a petefészek cysta, 12%-a myomaenucleatio, 10%-a méhen kívüli terhesség, 
13%-a méheltávolítás, medencefenék-rekonstrukció, tubasterilisatio céljából történt. 
A műtétek 7%-a diagnosztikus beavatkozás volt. Az endometriosisban szenvedő 
betegek 70%-a III-IV. stádiumba tartozott. Utóbbiak között esetenként korábban 
többszöri laparoszkópos és/vagy hasi műtéten átesett, súlyos szövődményekkel 
társult mélyen infiltráló endometriosisban szenvedő beteggel találkoztunk. Kérjük, 
hogy amennyiben mélyen infiltráló endometriosisban szenvedő beteggel találkoznak, 
időben irányítsák megfelelő központba, ahol az illető optimális ellátásnak nagyobb az 
esélye.  
Klinikánk Mélyen infiltráló endometriózis szakrendelésén továbbra is várjuk az e 
kórképben szenvedő betegeket. Bejelentkezés a 459-1500/54278 telefonszámon 
történik.  
A szakrendelési idő kedden 9.00-13.00 óra és pénteken 9.00-13.00 óra között van. 
 
Budapest, 2013. január 20. 
 

          Dr. Rigó János 
           egyetemi tanár, igazgató  
                az MTA doktora 
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Megállapítások 
 
1. A várandós nő gondozása olyan interdiszciplináris egészségügyi szolgáltatás, melynek feladata a 
 várandós nő egészségi állapotának felmérése, a fejlődő magzat ellenőrzése, a terhes nő felkészítése a 
 szülésre, az anyaságra, a rizikócsoportba tartozó terhességek kiszűrése, valamint a kóros állapotok 
 mielőbbi felismerése és kezelése. A terhesgondozás a szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos, a 
 szülésznő, a védőnő és az anya együttműködésére épül. 
 

2. Alacsony kockázatúnak tekinthető a terhesség, ha a kórelőzményben egy vagy két zavartalan szülés 
 szerepel, melyből érett, egészséges újszülött született és a jelen szinguláris terhességben nem áll fenn 
 rizikótényező. Közepes kockázatú terhességről beszélünk először szülő terhes nő esetén, ha kóros 
 állapot nem észlelhető. Magas rizikójú a terhesség, ha a terhesség előtt és alatt valamilyen anyai vagy 
 magzati betegség áll fenn. 
 

3. A terhesgondozásban kiemelt szerepet kap a praeeclampsia kockázati tényezőinek vizsgálata. 
 Jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan megbízható teszt, mely a klinikai gyakorlatban képes 
 biztonsággal előre jelezni a kórkép kialakulását. Az arteria uterina hullámformáján észlelhető korai 
 diasztolés kimélyülés jelenleg a legelfogadottabb eljárás a praeeclampsia előrejelzésére, azonban 
 alacsony pozitív prediktív értéke miatt alacsony kockázatú terhességben rutin szűrővizsgálatként 
 nem alkalmazható. A jövőben valószínű, hogy a kombinált tesztek (biokémiai paraméterek és az 
 arteria uterina véráramlásának jellemzői, valamint a vérnyomás értékei) a praeeclampsia egyes 
 típusainak előrejelzésében segítséget nyújthatnak. 
 

4. A praeeclampsia kockázati tényezőinek fennállásakor a vérnyomás és a vizelet fehérjetartalmának 
 ellenőrzésére fokozott figyelmet kell fordítani, és a terhes nő figyelmét fel kell hívni a praeeclampsia 
 tüneteinek felismerésére, melyek esetén a várandós nő kórházba történő irányítása szükséges.  
 

5. Egyes vizsgálatok szerint az kisdózisú aszpirin-profilaxis csupán kis mértékben képes  csökkenteni 
 a korai kezdetű praeeclampsia kialakulását. 
 

6. A koraszülés egy olyan multikauzális kórkép, mely gyakoriságának csökkentésében az „evidence 
 based” vizsgálatok eddig mérsékelt eredményeket nyújtottak. A jelenleg rendelkezésre álló 
 bizonyítékok alapján alacsony rizikójú terheseknél a tünetmentes bacterialis vaginosis szűrésével és  
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 kezelésével nem csökkenthető a koraszülés esélye. Ha a megelőző koraszülés  összefüggésben állt 
 bacterialis vaginosissal, a második vagy harmadik trimeszterben adott szisztémás antibiotikum-
 profilaxissal csökkenthető a koraszülés valószínűsége. 
 

7. A terhesség 24. hete előtt a súlyos fogágybetegségek kezelésével csökkenthető a koraszülések 
 kockázata. 
 

8. A kórelőzményben szereplő második trimeszteri vetélés, ultrahangvizsgálattal igazolt méhnyak 
 megrövidülés vagy tölcséresedési jel („funneling”), illetve korábbi koraszülés esetén, profilaktikus 
 cerclage műtéttel csökkenthető a 32. hét előtt bekövetkező koraszülés esélye olyan terheseknél, 
 akiknek korábban feltételezhetően méhszájelégtelenség miatt volt koraszülésük vagy vetélésük.  
 

9. Koraszülés szempontjából magas kockázatú terhes nőknél, ha a kórelőzményben koraszülés 
 szerepel, profilaktikusan, a 15-20. héttől a 36. hétig alkalmazott intramuscularis progeszteron 
 kezeléssel csökkenthető a koraszülés valószínűsége. A kezelés anyai, illetve hosszú távú magzati 
 mellékhatásai nem kellően vizsgáltak, ezért a kezelés rutinszerű használata megfontolandó.  
 

10. Az idősebb korú várandós nők száma az iparilag fejlett országokban emelkedő tendenciát mutat.         
 A 35 év feletti korban a magas rizikójú terhességek aránya nő, gyakrabban fordul elő spontán 
 vetélés, emelkedik a szív-érrendszeri szövődmények száma, nagyobb eséllyel fejlődik ki terhességi 
 cukorbetegség, az uterus myomás elváltozása is nagyobb arányban figyelhető meg, nő a 
 kromoszóma-rendellenességek (triszómiák) kockázata, valamint a császármetszés szükségessége is 
 gyakrabban merül fel. Kutatásaink alapján úgy tűnik, hogy a kórelőzményben szereplő hosszú távú 
 fogamzásgátló tabletta szedés idős anyai életkorban csökkentheti a gyakori triszómiák előfordulási 
 kockázatát. 
 

11. A korai újszülöttkori GBS-fertőzés (B-csoportú Streptococcus fertőzés) csökkenthető megfelelő 
 javallat alapján alkalmazott antibiotikum kezeléssel. A GBS fertőzés megelőzésére antibiotikum 
 terápia adása szükséges a szülés során, 1.) ha a rectumból és a vaginából bakterológiai tenyésztésre 
 mintát veszünk a 35-37. terhességi héten és annak eredménye pozitív (kivétel elektív 
 császármetszés), 2.) ha az előzményben GBS-fertőzés szerepel (szűrés nem szükséges), 3.) ha jelen 
 terhességben GBS-bacteriuria áll fenn (szűrés nem szükséges), 4.) ha nem ismert a GBS-státusz és 
 rizikófaktorok jelenléte figyelhető meg: koraszülés, több mint 18 órája fennálló burokrepedés, szülés 
 alatti lázas állapot (≥38°C). 
 

12. A terhesség alatt alkalmazott gyógyszerek nagy része nincs törzskönyvezve terhességi kórállapotok 
 kezelésére, annak ellenére, hogy evidenciákon alapuló vizsgálatok igazolják az „off label” alkalmazás 
 hatékonyságát. A várandósság alatti „off label” gyógyszeres kezelés kérdéseinek tisztázása sürgető 
 szakmapolitikai feladat. 

 

 
 

Budapest, 2013. január 22. 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
Kétszáz éves a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája  
 
Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika alapításának 200. évfordulója alkalmából               
2012 december 10-én Jubileumi Tudományos Emlékünnepségre került sor a Klinika tantermében. 
 A zsúfolásig megtelt előadóteremben először Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára köszöntötte a Klinikát, 
mely során megemlékezett a Klinika korábbi igazgatójáról, az anyák megmentőjéről 
Semmelweis Ignácról. Ünnepi beszédében a terhességmegszakítások további csökkentéséhez 
kérte a szülész-nőgyógyász orvosok segítségét. Végül bejelentette, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 5 millió Ft-tal támogatja a Klinika korszerűsítését.  
 Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, hogy az 
egyetemek egyik legnagyobb értéke a tradíció, a múlt, amely olyan sajátosság, ami egy egyetem 
létét képes meghatározni. Azt kívánta, hogy a Klinika a történelem viharait átvészelve mindig 
képes legyen előretekinteni és felmutatni olyan értékeket, amelyek túlmutatnak a pénz világán.  
 Dr. Bódis József, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem 
rektora a szülész-nőgyógyász orvosok és a Pécsi Tudományegyetem nevében köszöntötte a 
Klinikát, amelyet a magyar szülészeti-nőgyógyászati ellátás zászlóshajójának nevezett. 
 Dr. Demeter János, a Szakmai Kollégium Szülészet és Nőgyógyászat, Asszisztált 
Reprodukció Tagozatának elnöke a szakmai szervezet vezetőjeként üdvözölte a Klinikát. 
Kiemelte, hogy a Klinika szakmai segítségére mindig számítani lehet, ami más kórházak 
számára biztonságot nyújt, ezért köszönetét fejezte ki.  
 A köszöntőket követően Dr. Rigó János egyetemi tanár, klinikaigazgató ismertette a 
Klinika eseményekben gazdag történetét. Hangsúlyozta, hogy a Klinika történelmi értékeinek 
megőrzése, ápolása és gyarapítása mindig kiemelt feladatot jelent. Végül köszönetet mondott 
a Klinika valamennyi korábbi és jelenlegi munkatársának odaadó munkájukért, mellyel 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Klinika bicentenáriumi évfordulóját ünnepelheti.  
 A jubileumi évforduló alkalmából megjelent Semmelweis Ignác: A gyermekágyi láz 
kóroktana, fogalma és profilaxisa című kötetet Dr. Varga Benedek, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár főigazgatója mutatta be. A német nyelven írt 
könyv színvonalas fordítása Dr. Rákóczi Katalin nevéhez fűződik. Semmelweis abban az 
időben írta fő művét, amikor a Klinika igazgatói feladatkörét látta el. A könyv hűen mutatja 
be Semmelweis kitartó harcát az anyák megmentéséért, mely példaképül szolgál a jövő orvosai 
számára. 
 A Jubileumi Tudományos Emlékünnepség második felében a Klinika tudományos 
tevékenységét kiemelkedően segítő külföldi professzorok köszöntésére került sor, akik ezt 
követően előadást tartottak.  
 Shigeru Saito professzor (University of Toyama, Japan) a praeeclampsia kialakulásában 
szerepet játszó, placentációzavart igazoló legújabb vizsgálatokról számolt be.  
 Thomas Kerenyi professor (Mount Sinai Hospital, New York, USA) a CTG görbék 
egységes értékelését segítő szoftver gyakorlati alkalmazását mutatta be. 
 Thomas D’Hooge professor (K.U. Leuven University, Leuven, Belgium) az 
endometriózis non-invazív diagnosztikájának lehetőségéről tartott magas színvonalú előadást. 
 Az Emlékülés fogadással ért véget, majd a külföldi vendégek megtekintették a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot. 
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