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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! 
 

A fejlett országokban a legtöbb nőgyógyászati műtétet napjainkban laparoscopia 
útján végzik.  

Klinikánkon az utóbbi évben kiemelt szerepet kapott a laparoscopia fejlesztése. 
Az elmúlt évben 740 laparoscopos műtétre került sor, mely az összes hasi 
nőgyógyászati műtét 72%-a volt. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk az endoscopos 
műtétek oktatására.  

Ebben az évben két alkalommal rendezünk kétnapos, élő közvetítéssel 
egybekötött laparoscopos kurzust.  

A 15. Semmelweis Fórum témaköre az „Egynapos sebészet a nőgyógyászatban” 
lesz, ami szintén foglalkozik laparoscopiával.  

Az év második felében kétnyelvű nemzetközi szimpóziumot rendezünk 
„Reproduktív sebészet” címmel, melyen angol és magyar nyelvű előadásokat 
hallhatnak a résztvevők.  

Ezt követően „Diagnosztikus és terápiás hysteroscopia” címmel szervezünk 
továbbképző tanfolyamot.  

Valamennyi rendezvény célja az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése és 
átadása. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
Budapest, 2014. január 14. 

 
Dr. Rigó János 

egyetemi tanár, igazgató 
    az MTA doktora  
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Megállapítások 

 
1. Magyarországon a koraszülés gyakorisága az 1970-es évek közepén regisztrált mintegy 

11%-ról az 1990-es évek elejére 8,0–8,5%-ra csökkent. A csökkenés az 1990-es évek 
közepétől megállt és azóta ezen az értéken állandósult. A 32. terhességi hét előtti 
koraszülések aránya nem változott, annak ellenére, hogy a szülés definíciójának alsó határa 
1998. január 1-től a 24. terhességi hétre, illetve egyes esetekben még korábbra tolódott.         
A 34. gesztációs hét utáni, úgynevezett kései koraszülések aránya viszont növekedett. 
Ennek hátterében az orvosi javallat miatti koraszülés arányának jelentős emelkedése és a 
neontatológiai ellátás fejlődése áll. Jelenleg az összes koraszülés közel egynegyede orvosi 
javallat alapján történik.  
 

2. Az asszisztált reprodukciós technikák kiterjedt alkalmazásával emelkedett az 
ikerterhességek aránya (kettes ikerterhességben 55%, hármas ikerterhességben 98%), ezen 
kívül egyre több olyan nő is vállal gyermeket, akinél a koraszülés magas rizikója áll fenn 
(40 év feletti anyai életkor, krónikus anyagcsere, immunológiai és egyéb betegségek).           
A dohányzó fiatal nők arányának növekedése, illetve az első gyermekvállalás kitolódása is 
a koraszülés kockázatát emelő tényező hazánkban.  
 

3. A koraszülés pontos kockázatának felmérésére jelenleg hatékony eszköz nem áll 
rendelkezésre. A második trimeszterben végzett cervix ultrahangvizsgálat – méhnyak 
hosszmérés, illetve a belső méhszáj megnyílásának kimutatása – korlátozott értékű 
módszer. A hüvelyváladékban vizsgált fetalis fibronectin mellett az elmúlt években egy új 
molekula, a foszforilált inzulinszerű növekedési faktor kötőfehérje-1 (ph-ILGF-BP-1) 
ígéretes biomarker, mely jelenleg még nem terjedt el a napi klinikai gyakorlatban. Célszerű 
lenne a koraszülés szempontjából magas kockázatú terhesek kiszűrésére használható 
struktúrált kérdőív alkalmazásának bevezetése a terhesgondozás kezdetén.  
 

4. A koraszülés hatékony megelőzésére jelenleg a 17-alfa-hidroxi-progeszteron-kaproát 
intramuscularis, vagy subcutan adása, illetve - fertőzések esetén - a mikrobiológiai 
tenyésztés eredménye alapján célzott antibiotikumkezelés bizonyult alkalmasnak.             
Az omega-3 zsírsavak bevitele önmagában nem csökkenti a koraszülés gyakoriságát. 
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5. A jelenleg forgalomban lévő tocolyticumok önmagukban nem alkalmasak a neonatális 
morbiditás és mortalitás csökkentésére. Nem a koraszülés okát, hanem tüneteit csökkentik 
és átlagosan 2-7 nappal késleltetik a koraszülést. Egyértelmű első vonalbeli tocolyticum 
nem határozható meg. A terhességi kor és a mellékhatás-profil alapján egyéni mérlegelés 
szükséges az alkalmazandó gyógyszer kiválasztására. Amennyiben az elsőként választott 
szer hatástalan, javasolt más hatóanyagra áttérni. Egyszerre több tocolyticum alkalmazása 
esetén a különböző szerek mellékhatásai összeadódhatnak.  
 

6. A koraszülés előtt tüdőérlelés céljából alkalmazott kortikoszteroid kezelés 
költséghatékony és javítja az újszülött túlélését. Hatása 24 órán belül már kimutatható, de 
optimális eredmény 48 óra múlva várható. Ismételt adása 2 héten belül rutinszerűen nem 
indokolt. A szteroidkezelésnek jelenleg abszolút ellenjavallata nem ismert. Az 
intramuscularis betamethason és dexamethason egyaránt használható gyógyszer. 
 

7. A 28. gesztációs hét előtt a terhesség prolongolása akár egy héttel is jelentősen növeli a 
magzat túlélési esélyét. Ebben az időszakban a magzati állapot értékelése 
karditokogrammal - a magzati központi idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer 
éretlensége miatt - kevéssé specifikus. Szülés közben epidurális analgézia alkalmazása 
javíthatja ezen magzatok túlélési prognózisát, csökkenti az intraventriculáris haemorrhagia 
arányát. Medencevégű fekvés esetén a 34. terhességi hét előtt császármetszés végzése 
javasolt. 
 

8. Az agy fejlődésének kritikus és legsérülékenyebb időszaka a 22-25. terhességi hét közötti 
időszak. A koraszülötteknél jelentkező központi idegrendszeri fejlődészavar 
leggyakrabban cerebrális paresis, mentális probléma, érzékszervi károsodás, illetve 
későbbiekben jelentkező tanulási- és figyelemzavar. A háttérben álló korai neurológiai 
károsodások - periventriculáris leukomalacia, intraventriculáris haemorrhagia és 
periventriculáris haemorrhagiás infarctus – kimutatására az ultrahangvizsgálat mellett az 
elmúlt években az MR vizsgálat, illetve az MR volumetriás analízis terjedt el. 
 

9. A koraszülés következményeivel kapcsolatban a várandós nő tájékoztatása a                    
szülész-nőgyógyász és a neonatológus közös feladata, melyre megfelelő időt kell 
biztosítani. A tájékoztatáson alapuló döntés a beteg önrendelkezési jogainak része.                  
A koraszülések kapcsán a tájékoztatás hiányával kapcsolatos jogi kereseteknél a bizonyítási 
teher az egészségügyi szolgáltatóé, ezért a pontos, részletes dokumentáció kiemelt 
fontosságú.  
 

10. A koraszülés nemcsak egészségügyi, hanem összetett gazdasági és társadalmi probléma.             
A szülés körüli egészségügyi ellátás, valamint a koraszülöttek ápolása évente több 
tízmilliárd forint terhet ró a nemzetgazdaságra. A koraszülés arányának csökkentését célzó 
stratégia létrehozása sürgető egészségpolitikai feladat. 
 

 Budapest, 2013. december 20. 
 
 

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

Semmelweis Ignác, klinikánk korábbi igazgatója életművét az UNESCO a 
Világemlékezet részévé nyilvánította 2013-ban. Ebből az alkalomból a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2013 októberében és novemberében 
időszakos kiállítást rendezett „Semmelweis Ikon” címmel. A kiállítás anyaga ezt követően 
a Római Magyar Akadémián kerül bemutatásra. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Szijártó János, klinikánk kémiai laboratóriumának osztályvezetője klinikai 
biokémiából szerzett szakvizsgát 2013 novemberében. 
 

Dr. Laky Marcella klinikai orvos és Dr. Telek Tamás egyetemi tanársegéd                      
szülészet-nőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2013 decemberében. 
 
Nemzetközi 3D/4D Ultrahang Tanfolyam 
 

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika a Sonarmed Kft-vel 
együttműködve hatodik alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyakorlati 3D/4D 
Ultrahang Tanfolyamot 2013. október 28-30. között. A rendezvény először került 
megrendezésre klinikánk új ultrahang vizsgáló helyiségeiben. 
 
Fiatal Nőorvosok Kongresszusa 
 

Klinikánk nagy sikerrel rendezte meg a Fiatal Nőorvosok Társasága IX. Kongresszusát 
Velencén 2013. november 7-9. között. A kongresszus 120 résztvevője 51 magas 
színvonalú, tudományos előadást hallgathatott. Ezen kívül a fiatal nőgyógyászok orvos-
beteg kommunikációs tréningen és laparoscopos pszichomotoros készségek fejlesztése 
céljából rendezett gyakorlatokon vehettek részt. 
 
Tudományos ülés Jászberényben 
 

Klinikánk tiszteletbeli vendégként vett részt a jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
Tudományos Bizottsága által, 2013. november 23-án rendezett Erzsébet-napi 
Tudományos Ülésen, melyen a klinika munkatársai tartottak felkért előadásokat 
preeclampsia, onkológia, endometriosis és praenatalis diagnosztika témakörökben.                 
Az előadók ezt követően megtekintették a Szent Erzsébet Kórház Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztályát. 
 


