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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és  
szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
Kedves Rezidens és Szakorvosjelölt Kollégák!  
 
 
Az év elején elindítottuk a rezidensek és szakorvosjelöltek rendszeres csoportos 
továbbképzését. Az oktatás a gyakorlati életben alkalmazandó, tankönyveken 
kívüli ismeretanyag elsajátítását segíti. A foglalkozásokat a klinika munkatársai 
tartják, melyek tematikája a klinika honlapján (www.noi1.hu) megtalálható.          
A 3 hónapja elkezdődött tanfolyam kedvező visszajelzései alapján a klinikán 
dolgozó rezidenseken és szakorvosjelölteken kívül más kórházakból jelentkezők 
számára is lehetőséget nyújtunk a részvételre.  
A közel másfél órás oktatás minden pénteken 12.30-kor kezdődik klinikánk 
könyvtárában. További információ kapható a tanfolyam felelősétől,                                 
Dr. Máté Szabolcs klinikai szakorvostól a 06-20-663-2432 telefonszámon.   
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk: 
 
Budapest, 2013. április 10. 
 

          Dr. Rigó János 
           egyetemi tanár, igazgató  
                az MTA doktora 
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Anyai halálozás 
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Megállapítások 
 
1. Az anyai halálozás statisztikai adatainak tudományos értékeléséhez az anyai halálozás 

egységes osztályozása szükséges. 

2. Magyarországon az anyai halálozással kapcsolatos megbízható adatszolgáltatás 
megszervezése sürgető szakmai feladat.  Az adatok rendszeres kiértékelése, illetve az 
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok folyamatos összehangolása jelentősen segítené az 
anyai halálozással kapcsolatos statisztikák színvonalának emelését. 

3. Az anyai halálozás kóroki hátterének alakulása Romániában is hasonló a hazánkban 
tapasztalhatóhoz. 

4. Az anyai halálozással kapcsolatos büntetőjogi felelősség megítélése az elmúlt években 
szigorúbbá vált. Ezen jogi eljárásokban a várandós/gyermekágyas nő egészségügyi 
ellátását nyújtó intézményre a korábbi gyakorlathoz képest nagyobb bizonyítási teher 
hárul; vagyis a szakmai szempontból megfelelő és elvárható színvonalú ellátás pontos 
dokumentációja elengedhetetlen. 

5. A thromboemboliás szövődmények világszerte az anyai halálozás vezető okai közé 
tartoznak. E kórképek multifaktoriális kóreredetűek: genetikai tényezők mellett, az elhízás, 
egyéb betegségek, illetve esetleges szülészeti szövődmények is lényeges szerepet 
játszhatnak kialakulásukban. 

6. A thromboemboliás kórképek szempontjából magas kockázatú várandós nőknél a 
megfelelő thrombosis-prophylaxis alkalmazása a terhesgondozás egyik alapvető feladata. 
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7. A praeeclampsia szempontjából nagy kockázattal rendelkező várandós nők esetén a 
kórkép korai diagnosztizálása fontos szerepet játszik a következményes anyai halálozás 
csökkentésében. 

8. A praeeclampsiás várandós nő szoros klinikai követése a terhesség megfelelő időben 
történő befejezésének feltétele; ez a súlyos - akár fatális - anyai és magzati szövődmények 
megelőzését teszi lehetővé. 

9. A várandósság kapcsán kialakuló anyai sepsis esetén az antimikróbás kezelés megkezdése 
előtt minden esetben mikrobiológiai mintavétel (hemokultúra vagy egyéb minta) 
szükséges. 

10. A terhességi sepsis kezelése komplex: a kiindulási góc műtéti és antimikróbás eradikálása, 
valamint a szupportív intenzív kezelés mellett jelentősek a sepsis kórélettani folyamatát 
befolyásoló terápiás beavatkozások, pl.: immunterápia, szteroidkezelés stb. 

11. Az anyai halálozás szempontjából kiemelkedő fontosságú vérzéses szövődmények         
20-40%-a a várandósság első harmadában fordul elő, melyek leggyakoribb oka a méhen 
kívüli terhesség, a vetélés illetve a trophoblast-betegség. 

12. A terhesség második-harmadik harmadában fenyegető koraszülés, elölfekvő lepény, korai 
lepényleválás, atonia uteri, méhrepedés, valamint trauma vezet leggyakrabban az anyai 
életet veszélyeztető vagy azt követelő vérzéses szövődmény kialakulásához. 

13. Várandósság során fellépő akut, erős vérzés esetén olyan sebészeti beavatkozás javasolt, 
amely az anyai és magzati vitális szempontok vonatkozásában a legjobb prognózist 
nyújtja. Ezekben az esetekben a beteg megfelelő aneszteziológiai és intenzív ellátása 
kulcsfontosságú. 

14. Hazánkban az indirekt anyai halálozás leggyakoribb okai a szív- és érrendszeri kórképek, a 
központi idegrendszeri betegségek, valamint a rosszindulatú daganatok. 
 

 
 

Budapest, 2013. április 10. 
 
 

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

 

Kitüntetés 

Dr. Molvarec Attila egyetemi adjunktus 2012-ben elnyerte az „Egon and Ann Diczfalusy 
Foundation 6th Diczfalusy Young Scientist Award” kitüntetést. A díj átadására                        
2012 novemberében a VI. Diczfalusy Lecture Award Symposium keretében Aradon a   
“Vasile Goldis” Western University-n került sor, melynek kapcsán „Circulating angiogenic 
and inflammatory factors in preeclampsia” címmel tartott előadást. 

Ph.D. fokozatszerzés 

Dr. Szarka András egyetemi tanársegéd „A szérum angiogén faktor és citokin profiljának 
vizsgálata praeeclampsiában” című Ph.D. értekezését sikeresen védte meg 2013. április 19-én. 

Dr. Fekete Tibor klinikánk önkéntes segítője „A petefészektumorok prognózisának 
előrejelzése microarray génexpressziós adatok felhasználásával” című Ph.D. értekezését 
sikeresen védte meg 2013. április 17-én. 

Szakvizsga 

Dr. Joó József Gábor egyetemi adjunktus klinikai farmakológiából szerzett szakvizsgát              
2013 márciusában. 

Szakkönyvek 

A klinika munkatársai által írt, elmúlt öt évben megjelent alábbi szakkönyvek a klinika 
titkárságán és a Semmelweis Fórum szünetében a tanterem előterében korlátozott számban 
kaphatók. 

• Semmelweis I.F. A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése 
Akadémia Kiadó, Budapest 2012. (ISBN 978 963 05 9276 5) 

• Hajdú J. Perinatalis kardiológiai diagnosztika és terápia 
Semmelweis Kiadó, Budapest 2011. (ISBN 978 963 331 1554) 

• Nagy B., Lázár L., Rigó J. Jr. Praenatalis molekuláris genetika 
Semmelweis Kiadó, Budapest 2011. (ISBN 978 963 331 1530) 

• Joó J.G. A központi idegrendszer fejlődési rendellenességeinek kézikönyve  
In Vivo Kft, Budapest 2009. (ISBN 978 963 06 8456 9) 

• Rigó J. Jr., Oberth J., Sógorka I. Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása 
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány, Budapest 2009. (ISBN 978 963 08 3215 1) 




