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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!  
 
A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját 1812-ben 
alapították. A Klinika alapításának 200. évfordulója alkalmából Jubileumi Emlékülést 
tartunk, melyre szeretettel meghívjuk Önt.  
A meghívott vendégek megemlékezéseit követően előadást hallhatnak a Klinika 
történetéről, majd bemutatásra kerül a Klinika egykori igazgatója, Semmelweis Ignác 
fő műve, a „Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers” című könyv 
magyar nyelvű kiadása. A kötet körültekintő, igényes, fordítása Dr. Rákóczi Katalin 
munkája. A jubileumi évforduló alkalmából a könyv az Akadémia Kiadó 
gondozásában jelenik meg, amit a Klinika alapítványa, „A korszerű szülészetért és 
nőgyógyászatért Alapítvány” tett lehetővé.  
A tudományos ülés keretében köszöntjük az elmúlt években a Klinika tudományos 
munkáját kiemelkedően támogató külföldi professzorokat, akik ezt követően előadást 
tartanak.  
A Jubileumi Emlékünnepség színhelye az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
tanterme, időpontja 2012. december 10. A részletes meghívót mellékeljük. 
Szeretettel várjuk vendégeinket. 
 
Budapest, 2012. október 8. 
 

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

A méh jóindulatú elváltozásai képezik a hysterectomia leggyakoribb javallatát. A műtét történhet 
vitális indikációval, a normális életfunkciókat zavaró súlyos elváltozások megoldására, vagy az 
életminőség javítása érdekében. A javallatok között szerepelhet a méh leiomyomája, a rendellenes 
vérzés, az endometrium hyperplasia, a cervicalis dysplasia, az endometriosis, a krónikus kismedencei 
fájdalom, a fájdalommal, esetenként inkontinenciával is társuló uterus prolapsus, valamint különböző 
nőgyógyászati daganat. 

A gyakori indikációk között számon tartott, tüneteket okozó myoma miatt végzett hasi, hüvelyi vagy 
laparoszkópos úton történő hysterectomia nem sebészi alternatívája lehet bizonyos esetekben az 
observatio, a levonorgesztrel tartalmú IUD vagy a gyógyszeres kezelés (uliprisztál acetát, OC, GnRH 
agonisták). Sebészeti alternatívát jelenthet a hasi, hüvelyi, laparoszkópos vagy hiszteroszkópos 
myomectomia, az endometrium ablatio, az embolizációs vagy fókuszált ultrahangkezelés segítségével 
történő beavatkozás. 

Postpartum vérzések esetén a hysterectomia alternatíváját jelentheti az arteria uterina vagy az arteria 
hypogastrica ligaturája, B-Lynch öltés felhelyezése, vagy a méhüreg tamponádja gyógyszeres 
kezeléssel kiegészítve. 

A méheltávolítás klasszikus formái, azaz a hüvelyi vagy hasi méheltávolítás közti döntésben szerepet 
játszik a méh nagysága és mobilitása, az esetleges társuló méhfüggeléki elváltozások, valamint az 
operatőr gyakorlata. 

A hasi úton elvégzett hysterectomiák eredményeivel összehasonlítva, a mérsékelten invazív sebészeti 
eljárások nyújtotta specifikus előnyökön túl, a laparoszkópos hysterectomián átesett betegek 
életminősége szignifikánsan jobb. A hüvelyi méheltávolítással szemben kétségtelen előnyt jelent a 
kismedence és a hasűr áttekintésének, valamint az adnexumokon egyidejűleg végezhető 
beavatkozások lehetősége.  
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A korábbi években jellemző gyakori alsó húgyúti szövődmények és hüvelycsonk dehiscentiák 
napjainkban ritkán fordulnak elő. 

Megfelelő képzés, műtéti jártasság és technikai háttér mellett a laparoszkópos hysterectomia 
mérlegelendő alternatívája a hasi és a hüvelyi úton történő méheltávolításnak. 

A radikális hysterectomiák új, Querleu-Morrow-féle beosztása szerint megkülönböztetünk 
extrafascialis (A), módosított (mérsékelt) radikalitású (B), idegmegtartó radikális (C1), radikális (régi 
Piver III-IV.) (C2), valamint lateralisan kiterjesztett parametrectomiával (LEP) járó (D) 
hysterectomiát. 

A lateralisan kiterjesztett parametrectomia (LEP) II/B stádiumú vagy nyirokcsomó pozitív korai 
stádiumok esetén jön szóba. Ekkor eltávolításra kerül az iliaca interna erek teljes ágrendszere a 
glutealis superior és inferior nyirokcsomókkal együtt.  

Bár a supracervicalis hysterectomia előnyeit (jobbnak feltételezett posztoperatív szexuális élet, 
csökkentnek vélt inkontinencia kockázat) számos korábbi tanulmány igazolta, az eddigi evidenciák 
tükrében ezek a megállapítások nem nyertek megerősítést. A műtét bizonyított előnyét technikai 
egyszerűsége, a rövidebb műtéti időtartam, valamint a csekélyebb vérveszteség jelenti.  

A supracervicalis hysterectomia végzésének alapfeltétele a cervix pathológiás folyamatainak lehető 
legbiztosabb kizárása, valamint a további rendszeres rákszűrés szükségességének ismertetése (ebben 
különösen nagy szerepet kap a beteg compliance!).  

Supracervicalis hysterectomia után a cervixcsonk rögzítése a promontoriumhoz jó lehetőséget nyújt a 
csonk- és hüvelyelőesés megelőzésére, kezelésére. 

A petefészkek konzerválása 64 éves korig szignifikánsan meghosszabbítja az életet, csökkenti a 
jóindulatú megbetegedések előfordulását. Gastrointestinalis carcinoma esetén (Krukenberg-tumor), 
64 éves kor után, illetve carcinophobia esetén viszont javasolható a petefészkek profilaktikus 
eltávolítása. 

Hysterectomia után a hátrahagyott petevezeték onkológiai kockázatot jelent. 

Az aneszteziológus célja a hysterectomia utáni korai felépülés, a posztoperatív szimptómák 
minimalizálása és a korai mobilizálás. Regionális technikák alkalmazása gyorsíthatja a felépülést és 
költséghatékony. 

A fiatal, alkatilag szorongó, fájdalomról panaszkodó betegek gyakrabban mutatnak depressziós 
tüneteket hysterectomia előtt és után. A műtéttel kapcsolatos veszteség lélektani feldolgozásában 
pszichiáter vagy pszichológus bevonása javasolt. 

 

 

Budapest, 2012. október 9. 
 

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

Dr. Bokor Attila adjunktust megválasztották a Magyar Nőorvos Társaság titkárának. 
 
Magyar Humángenetikai Társaság 
 

Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatársat megválasztották a Magyar Humángenetikai 
Társaság alelnökének. 
 
Nemzetközi 3/4D ultrahang tanfolyam 
 

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája és a Sonarmed Kft. nagy 
sikerrel rendezte meg az V. Nemzetközi Gyakorlati 3/4D Ultrahang Tanfolyamát, melyre 10 
országból érkeztek előadók és résztvevők. Az előző években rendezett sikeres tanfolyamok 
alapján a Samsung Medison a rendezvényt a ProGeo 2012 Education Programjába is felvette. 
A Semmelweis Egyetem Továbbképző Központja a tanfolyamot 46 kredipontra értékelte. 
 
Kutatók éjszakája 
 

Klinikánk második alkalommal vett részt a Kutatók Éjszakája című rendezvénysorozaton.     
„A magzati diagnosztika rejtelmei” és a „Lombikbébi és társai. A meddőség kezelésének 
múltja, jelene és jövője” témakörökben elhangzott előadásokat nagy érdeklődés és a 
hallgatóság aktív részvétele jellemezte. Az előadásokat követően a látogatók megtekintették 
Klinikánk Genetikai Laboratóriumát és az Asszisztált Reprodukciós Osztályt. 
 
Nőgyógyászati Onkológiai szakrendelés 
 

Tájékoztatjuk a Kollégákat, hogy Klinikánk Nőgyógyászati Onkológiai szakrendelésére a  
459-1500/54243 telefonszámon vagy klinikánk Onkológiai Osztályán személyesen lehet 
előjegyzést kérni. A szakrendelésen csütörtökönként 13 órától szülészet-nőgyógyászat és 
klinikai onkológiai szakképesítéssel egyaránt rendelkező orvosok várják a betegeket.              
Új profilként a malignus betegségben szenvedő várandós nők ellátásával is foglalkozik az 
ambulancia. A Klinikánkon kezelt onkológiai betegek utógondozása, a diagnosztikus 
képalkotó és laboratóriumi vizsgálatokra történő előjegyzés szintén a szakrendelésen történik. 
 
Humángenetikai szakasszisztensképzés 
 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezésfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
szervezésében, Klinikánk kezdeményezésére, majd koordinálásában 2012 szeptemberében 
megkezdődött a humángenetikai szakasszisztensi képzés. A végző hallgatók 2013 
szeptemberében kapnak diplomát.  
 
Honlap 
 

Tájékoztatjuk a Kollégákat, hogy a Semmelweis Fórum korábbi rendezvényeinek programja 
és a Semmelweis Fórum Hírlevél megjelent számai a Klinika honlapján (www.noi1.hu) 
megtekinthetők. 

http://www.noi1.hu/



