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A terhesgondozás célja 
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

1. A várandósgondozás célja a várandós nő 
egészségének megőrzése, a magzat egészséges 
fejlődésének és egészségesen történő 
megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és 
a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben 
történő felismerése, valamint a szülésre, a gyermek 
korai kötődésére, a szoptatásra és a 
csecsemőgondozásra való felkészítés.



A terhesgondozás célja 
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

2. A várandósgondozás akkor kezdődik, amikor a 
szülész-nőgyógyász szakorvos a méhen belüli 
várandósságot megállapítja, a rizikó-besorolást elvégzi 
és erről a várandós részére igazolást ad.

3. Alacsony rizikójú a várandósság akkor, ha a várandós 
családi, egyéni, fertilitási és - nem első várandósság 
esetén – előző várandósságra vonatkozó 
anamnézisében nincs olyan tényező, amely szakorvosi 
megítélés szerint az anya vagy a magzat egészségét 
hátrányosan befolyásolhatja.



Rizikófelmérés

Általános rizikótényezők

1. Az anya kora (születési dátum alapján) 40 felett vagy 18 
év alatt magas kockázatú

2. A várandósság kora hetekben a jelentkezéskor, 14 felett 
magas kockázatú

3. Hányadik szülés? 4 felett magas kockázatú

4. Pszichoszociális helyzet



Rizikófelmérés

Rizikótényezők: A várandósság előtt ismert vagy 
gravida állapotának felmérése során felismert 
betegségek, állapotok

5. Rendszeresen fogyasztott alkoholt, drogfogyasztó vagy 
dohányzik (naponta 10 szálnál többet)?

6. HIV- vagy hepatitis B-, C- fertőzés, STD

7. BMI 18 alatt vagy 30 felett

8. Krónikus hypertónia- betegség, szív- és érrendszeri 
megbetegedés

9. Endokrin betegség (diabetes, hyperthyreosis, 
hypothireosis, PCO)



Rizikófelmérés

Rizikótényezők: Az előző várandósság(ok) és/vagy 
szülés(ek) során előfordult szövődmények

17. Habituális vetélés

18. Méhen végzett műtét, császármetszés, conisatio

19. Koraszülés

20. Praeeclampsia, HELLP- szindróma

21. Rh(D)- isoimmunisatio

22. Magzati retardatio

23. Gestaciós diabetes

24. Újszülött súlya 4500 g feletti

25. Perinatális halálozás ismeretlen okból



Anamanézis

Szülészeti kórtörténet:

• Utolsó menstruáció első napja

• Előző terhességek lefolyása és végződése

• Nőgyógyászati műtétek

• Genitális fertőzések

• Nemi szervek fejlődési rendellenességei

Általános anamnézis:

• Belgyógyászati és egyéb betegségek

• Műtétek

• Családi anamnézis

• Környezeti tényezők



Rizikófelmérés

Kockázatelemzés eredménye

Rizikóbesorolás Alacsony

magas

a kötelező pontok alapján

Dátum ………… év ………….. hó …………… nap

Szülész szakorvos neve,

pecsétszáma, telefonos 

elérhetősége



A rizikócsoportba tartozó terhesek

kiszűrése és gondozása

Praeconceptionalis

gondozás

Terhesgondozás

Szülés

Veszélyeztetett terhes

Kóros terhesség

Spec. szakambulancia

(genetikai tanácsadó, 

hypertonia ambulancia, 

diabetologia, stb.) 

Terhespathológiai osztály

Neonatalis Intenzív 

Centrum



A terhesgondozást végző team

Szülész-nőgyógyász

Védőnő Családorvos

Szülésznő

Dietetikus

Szonográfus

Szociális gondozó

Neonatológus

Genetikus

Belgyógyász



A szülész-nőgyógyász feladata 

a terhesgondozás során (I)

• Praeconceptionalis gondozás 
(felkészítés a terhességre).

• Kórtörténet felvétele.

• A terhesség besorolása: 
szövődménymentes, veszélyeztetett, 
pathologiás.

• Szakorvosi konzultáció szükségességének 
eldöntése.

• A terhesgondozás helyszínének eldöntése 
(pathologiás terhesség esetén). 



A szülész-nőgyógyász feladata 

a terhesgondozás során (II)

• A terhesség diagnosztizálása, a terhességi kor 
meghatározása.

• Nőgyógyászati vizsgálatok: (bimanualis
vizsgálat, kolposkopia, onkocytologiai vizsgálat, 
hüvelyváladék vizsgálata).

• A szűrővizsgálatok értékelése, eredményeinek 
eljuttatása a védőnőhöz.

• Tanácsadás irányítása, anyaságra felkészítő 
tanfolyamok szervezése.



Korongnaptár



A szülész-nőgyógyász feladata 

a terhesgondozás során (II)

• A terhesség diagnosztizálása, a terhességi kor 
meghatározása.

• Nőgyógyászati vizsgálatok: (bimanualis
vizsgálat, colposcopia, onkocytologiai vizsgálat, 
hüvelyváladék vizsgálata).

• A szűrővizsgálatok értékelése, eredményeinek 
eljuttatása a védőnőhöz.

• Tanácsadás irányítása, anyaságra felkészítő 
tanfolyamok szervezése.



Terhesség alatt végzendő ellenőrző 

vizsgálatok menetrendje

• A 26-28. hétig havonta 1 alkalommal.

• A 29-35. hétig 3 hetente 1 alkalommal.

• A 35. héttől hetente 1 alkalommal.

• A számított terminus után másodnaponként.

• A 41. héttől naponta, vagy kórházi felvétel 
tanácsos



Az első trimesterben végzendő 

vizsgálatok

1. Szülészet-nőgyógyászati vizsgálatok: colposcopia, 
cytologia, hüvelyváladék, bimanuális, emlő, ultrahang-
vizsgálat. 

2. Laboratóriumi vizsgálatok: terhességi teszt, vérkép, 
vércukor, vércsoport, antitest szűrés, lues-szerológia,

vizeletvizsgálat. 

3. Belgyógyászati vizsgálat: fizikális vizsgálat, 
vérnyomásmérés, pulzusszámolás, EKG.

4. Egyéb vizsgálat, tanácsadás: fogászat, sz.e. 
szemészet, genetikai tanácsadás stb.



A terhesgondozás során végzendő 

ellenőrző vizsgálatok

Vérnyomásmérés

Pulzusszámolás

Testsúlymérés

Vizeletvizsgálat 
(fehérje, genny, cukor, 
aceton)

A terhesség 
fejlődésének 
követése

A 16. héttől a magzati 
szívműködés 
ellenőrzése

A méh kontraktili-
tásának ellenőrzése

A méhszáj 
záróképességének 
ellenőrzése (nem 
feltétlenül indokolt 
minden vizsgálat 
alkalmával)



„Baby-dop”



A terhesgondozás során végzendő 

ellenőrző vizsgálatok

Vérnyomásmérés

Pulzusszámolás

Testsúlymérés

Vizeletvizsgálat 
(fehérje, genny, cukor, 
aceton)

A terhesség 
fejlődésének 
követése

A 16. héttől a magzati 
szívműködés 
ellenőrzése

A méh kontraktili-
tásának ellenőrzése

A méhszáj 
záróképességének 
ellenőrzése (nem 
feltétlenül indokolt 
minden vizsgálat 
alkalmával)



A terhesség alatti szűrővizsgálatok (I.)

Betegség Szűrővizsgálat Terhességi idő

Anaemia Hb, Htk I-II-III. trimester

Rh constellatio Anti-D ellenanyag 16., 28., 36. hét

Anyai syphilis Lues-szerológia I. trimester

Hepatitis B HBsAg I. trimester

Magzati anomalia, 

IUGR 

UH vizsgálat 12-13., 18-19.,

30-31., 36-37. hét



A terhesség alatti szűrővizsgálatok (II.)

Betegség Szűrővizsgálat Terhességi idő

Down syndr. 

szűrés

Biokémiai és 

UH vizsgálatok

12. hét

21-trisomia és 

egyéb kr.aberratio 

Amniocentesis, 

CVS

10-18.hét

Diabetes 

gestationis

75 g-os OGTT 24-28. hét

Húgyúti infekció Vizeletüledék, 

vizelettenyésztés

I-II-III. trimester

Colpitis Hüvelyváladék 

tisztasági fok

8-12., 20-24., 

36-38. hét



A terhesség alatti szűrővizsgálatok (III.)

Betegség Szűrővizsgálat Terhességi idő

Cervixcarcinoma Colposcopia, 

cytologia

8. hétig

Méhszáj-

elégtelenség

Bimanuális vizsg., 

(UH vizsg.)

Szülész-

nőgyógyász 

megítélése szerint

Emlő elváltozásai Emlő áttapintása I-II. trimester

Magzati hypoxia NST

Flowmetria

35. héttől hetente 

1x,   

IUGR esetén



Egyéb szűrővizsgálatok

• TORCH

• GBS szűrés

• Cervix hossz szűrése UH-val

• Praeeclampsia szűrése nincs !
• Noninvasiv praenatalis diagnosztika


