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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! 
 
Klinikánk szokásos évenként megrendezésre kerülő szakmai, továbbképző 
tanfolyamait ebben az évben is megtartja. A rendezvények témái és időpontjai a                 
25. Semmelweis Fórum meghívójának hátoldalán találhatók. Amennyiben a klinika 
rendezvényeiről további részletes értesítést kíván kapni, kérjük küldje el e-mail címét 
online az alábbi a csokasi.ildiko@noi1.sote.hu címre.  

Budapest, 2017. január 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rigó János 
 egyetemi tanár, igazgató, 

az MTA doktora 
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Megállapítások 

 
1. A perevenciós szemlélet alkalmazása lehetővé teszi számos szülészeti és nőgyógyászati kórkép 

kialakulásának megelőzését. 
 

2. A krónikus gombás hüvelyi fertőzések kezelése és megelőzése során per os itraconazol alkalmazása 
javasolt. A visszatérő gombás fertőzések (egy év alatt 4 recidiva) esetén elhúzódó, tartós (akár egy 
évig tartó) lokális kezelés tanácsos pl. bóraxtartalmú hüvelykúppal. A dózis fokozatos csökkentése 
mellett rendszeres kontroll javasolt. 
 

3. A bacterialis vaginosis kiújulásának oka lehet az éjszakai tamponhasználat, a menses alatti szexuális 
együttlét, a méhen belüli eszköz alkalmazása, a PCO-szindróma és az endocervicitis. A fertőzés 
kiújulásának megelőzése céljából a fentiekre gondolni kell. Rendszeres tejsavas kezeléssel a 
bacterialis vagonosis közel 80%-ban megelőzhető. 
 

4. Fetomaternalis transzfúzió gyanúja esetén, Rh negatív vércsoportú várandós nők 
szenzibilizálódásának kivédése és a magzat védelme céljából anti-D profilaxis alkalmazandó, amit a 
Transzfúziós Szabályzat ír elő. Fetomaternalis transzfúzió lehetősége merül fel koraterhességi 
vérzés, vetélés, terhességmegszakítás, méhen kívüli terhesség, invazív genetikai beavatkozás 
(amniocentezis, chorionboholy biopszia), vérző placenta praevia, szülés, császármetszés esetén.                 
A 12. hét előtt 50 µg, a 12. terhesség hét után 300 µg anti-D gammaglobulin adandó. Abban az 
esetben, ha a fetomaternalis transzfúzió mértéke 15 ml-nél nagyobb, pl. gemini szülés, a placenta 
kézzel történő leválasztása esetén, 600 µg az ajánlott dózis. 30 testsúlykg/m2-nél nagyobb anyai BMI 
(body mass index) esetén az anti-D profilaxis intravénás alkalmazása jön szóba.  
 

5. Az újonnan diagnosztizált cervix carcinomás esetek több mint 80%-a azon országokban alakul ki, 
melyek nem rendelkeznek jól szervezett rákszűrési programmal.  
 

6. Magyarországon a méhnyakrák életkorra standardizált incidenciája 18,0/100000 fő. A cervix 
carcinoma hazánkban a 15-44 éves korosztályban a második leggyakoribb halálok a nők körében.    
A méhnyakrák mortalitása 5,3/100000 fő Magyarországon, ami közel másfélszerese az európai 
átlagnak.  
 

7. Hazánkban a méhnyakrák szűrés többnyire alkalomszerű, opportunisztikus módon zajlik.                        
A szervezett lakossági szűrést 1981-től több alkalommal kíséreltek meg bevezetni, azonban a 
részvételi arány mindig alacsony volt. Újabban a Védőnői Méhnyak Program elindításával biztató 
szűrési részvételi arányt sikerült elérni egyes területeken. 
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8. A szteroid-profilaxis hatására csökken a respiratoricus distress syndroma, a necrotizáló enterocolitis, 
az agykamrai vérzés és a mortalitás gyakorisága. A 24-34. terhességi hét között a szteroid-profilaxis 
javallatát képezi a következő hét napon belül várható spontán vagy iatrogén koraszülés. 
 

9. A szteroid-profilaxis betöltött 34. terhességi hetet követő alkalmazásával kapcsolatban kevés, 
ellentmondásos adat áll rendelkezésre. Állatkísérletek alapján felmerült az agyi fejlődés lassulásában, 
valamint a demyelinizációban és az axondegenerációban játszott szerepe. Az alkalmazás időpontját 
és az ismétlések szükségességét illetően nincs egységes szakmai álláspont (ACOG, RCOG, 
UptoDate). A 34. terhességi hét után leginkább akkor javasolt, ha a várandós korábban nem 
részesült szteroid-profilaxisban és a koraszülés a következő hét napon belül igen nagy 
valószínűséggel bekövetkezik. Minden ajánlás hangsúlyozza az egyéni mérlegelés fontosságát és az 
esetleges késői szövődmények kialakulásának figyelembe vételét. 
 

10. Az emlőrák szűrésére populáció szinten a mammografia a leghatékonyabb és legolcsóbb eszköz. 
További előnye, hogy a vizsgálat eredménye jól reprodukálható.   
 

11. A mammográfiás vizsgálat hazánkban 45-65 év között két évente ajánlott, de 30 év felett is 
alkalmazható. Indokolt esetben a vizsgálati eljárásnak nincs alsó korhatára. 
 

12. Fiatal korban az emlőrák incidenciája emelkedő tendenciát mutat. Az összes emlőrák 5,5%-a fordul 
elő 40 évnél, 2%-a 35 évnél fiatalabb nőkben.  
 

13. A fiatal korban előforduló emlőrák diagnózisa nehéz, mert ebben a korosztályban nincs rendszeres 
szűrővizsgálat, és a denz alapstruktúra miatt a mammográfia és az ultrahangvizsgálat értékelése 
nehezebb. Az MRI vizsgálat hatékonyabb a kórisme felállításában, mivel jobb szenzitivitással 
rendelkezik, mint az előző két képalkotó eljárás. 
 

14. Fiatal korban szűrővizsgálat csak magas kockázatú egyéneknél (akiknél az emlőrák kockázta 
meghaladja a 20%-ot) javasolt. Az EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) 
álláspontja szerint MRI szűrés lehetőségét kell biztosítani 25-29 éves kortól a BRCA1, BRCA2, 
TP53 mutációt hordozó nőknek, továbbá azoknak, akik 30 éves életkoruk előtt mellkasi 
besugárzásban részesültek (pl. Hodgkin-kór miatt). 
 

15. D-vitamin-hiány gyakrabban társul egyes terhespatológiai kórképekhez pl. praeeclampsiához, 
gestatiós diabetes mellitushoz, koraszüléshez stb. Az anyai D-vitamin-hiány esetén növekszik a 
neonatalis hypocalcaemianak, az angolkórnak, a magzati agy fejlődési zavarainak, valamint egyes 
immunológiai kórképeknek az esélye. 
 

16. Súlyos D-vitamin-hiány 30 ng/ml, D-vitamin-hiány 30-50 ng/ml, megfelelő D-vitamin ellátás                   
50-75 ng/ml szérumszint esetén áll fenn. 
 

17. Magyarországi konszenzus szerint felnőttek és várandósok esetén 1500-2000 NE/nap D-vitamin 
alkalmazása tanácsos megelőzési célból. 
 

18. Az orvosi perek megelőzésének feltétele a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása, a magas szintű 
tudás és gyakorlat, a tudatos felelősség, valamint a jogszabályok pontos ismerete. Az utóbbiban leírt 
dokumentációs és tájékoztatási kötelezettségek a jelenlegi gyakorlatot és az életszerűséget 
meghaladják. Ezek teljesítése csak a szakma által összeállított naprakész és teljesíthető ajánlások, 
protokollok valamint betegtájékoztatók egységes használatával, azok jogszabályba emelésével 
oldható meg.  

 

Budapest, 2016. december 18. 
      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
                  I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
A Semmelweis Fórum rendezvényeinek történeti áttekintése  
 

A Semmelweis Fórum 25. jubileumi rendezvényhez érkezve érdemes megemlékezni a 
korábbi eseményekről. Az első Semmelweis Fórum megrendezésére, mely az 
endometriózissal kapcsolatos ismereteket tekintette át 2011. március 10-én került sor. 
Azóta 233 előadás hangzott el, mely a szülészet-nőgyógyászat csaknem valamennyi 
területét érintette. A korszerű szakmai ismereteken kívül olyan aktuális témák is 
megvitatásra kerültek, mint az egynapos sebészet alkalmazásának lehetőségei a 
szülészet-nőgyógyászatban vagy a szülészeti tevékenység jogi aspektusai az ítélkezési 
gyakorlat tükrében. Százhatvanhét felkért előadó tartott előadást. Az előadók 75%-a 
más intézetből érkezett. Az előadások 25%-át klinikánk munkatársai tartották.             
A vendég előadók között 15 fő külföldről érkezett. Összesen 10 országból 
hangzottak el az előadások.  
A különböző témakörök előadói között 65%-ban található szülész-nőgyógyász, 
mellettük a társszakmák képviselői (neonatológusok, urológusok, belgyógyászok, 
kardiológusok, sebészek, aneszteziológusok, radiológusok, genetikusok, 
infektológusok, neurológusok, igazságügyi orvosok és orvosszakértők stb.) is 
szerepeltek. Rajtuk kívül egyéb szakmák képviselői (biológusok, pszichológusok, 
védőnők, jogászok) is számos izgalmas és érdekes előadást tartottak.  
Az elmúlt hat évben több mint kétezer orvos látogatta a rendezvényt az ország 
különböző részéről. Mellettük szakdolgozók, orvostanhallgatók és szülésznő 
hallgatók is rendszeresen vettek részt fórumainkon. 
Reméljük, hogy az elmúlt években a Semmelweis Fórum hatékonyan segítette a 
szülészet-nőgyógyászat hazai fejlődését és hozzájárult a résztvevők szakmai 
ismereteinek bővítéséhez. Ennek szellemében kívánjuk támogatni a jövőben a hazai 
szülészet-nőgyógyászat további fejlődését és szeretnénk értékes segítséget nyújtani a 
kollegáknak. 
 
Kitüntetés 
 

Dr. Toldi Gergely egyetemi tanársegéd a pediátria területén nyújtott tevékenységével 
elnyerte az International Medis Awards for Medical Research kitüntetését. 
Dr. Molvarec Attila adjunktus magas színvonalú kutatómunkája elismeréseként             
Merit Díjban részesül 2016 októberétől.” 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Horváth Rita, Dr. Kecskeméti András és Dr. Prosszer Mária klinikai orvos 
szülészet-nőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2016 novemberében. 
 


