
MEGEMLÉKEZÉS 

Hajime Uchida, M.D. (1921-1996) 

Megrendülten fogadtuk a hírt , hogy Hajime Uchida , a nőgyó
gyászati daganat ok sebésze tének egyik kima gas ló alakja, 1996. 
szeptember 22-én meghalt. A hír későn ju tott el hozzán k, ezért a 
megkésett megem lékezés . 

Hajimc Uchida 1921. j úliu s 31-én született Japánban. Orvos i 
diplomáját 1945-be n a Kyo to i Egyetemen, szül észeti-nőgyó
gyász ati sza kképes ítésé t pedig 1950-ben, a Kyotoi Egyetem i 
Orvo si Isko lában sze rezte. 1955-be n már elnöke a Kanazawaban 
lévő Uchida Kórháznak, aho va hazánkból többen is ellátogattak. Itt 
szülészet és nőgyógyászat egya ránt működött. A Kórház hírnevét 
mégis a daganat sebésze t területén elért sikere inek köszö nheti. 
Uchida doktor kezdettől a kora méhnyakrák sebészi ellátásának 
lehetőségeit tanulmán yoz ta. A méh eltávolítások minden formáját 
módosította, és kidol goz ta a kiterjesz tett méheltávolítá s egyik vál
tozat át, amel y, mint "Uch ida féle kiterjesztett méheltáv o lítás" vált 
világsze rte ismertté. Műtétével a korai méhnyakrák eseteiben több , 
mint 95%-os 5-éves túlélést ért e l. agysze rií eredményeiért 1965-
ben a Japán Orvo si Társaságo k "Orvosi Nagydíjával " tüntett ék ki. 
Egy évvel később a Japán Méhrák Bizottság tagjává, 1971-ben 
pedig az lshika wa Charter of Japan Obstetr ics and Gynecolo gy 
elnökévé vá lasztották. 1982- ben a Nem zetköz i Csa ládterve zés i 
Tár saság az Uchida Kórház csa ládter vezési tevékenységéne k e lis
me réseké ppen díjjal tüntette ki tisz telettel öveze tt ünnepség 
keretében, amelyen 189 orvos és kormányképvise lő vett részt. 
1985-ben kinevezték az lshikawa Perfectua l Medical Soc iety 
elnökének. Számos más nemzetköz i és hazai el ismerésben volt 
még része, amelyek felsorolására nem válla lkozhatunk. 

Mint mind e n megszá llott sebész, ő is rendü letlenül bízo tt 
műtétében, amelyet 43 év alatt több , mint 3400 alka lomma l 
végzett. Alkalmunk adódott, hogy sebész i készségét és műtéti 
eljárá sát sze mély ese n is megcso dáljuk. Meghívásomra 1990-ben 
járt Magyarországo n, részt vett a őgyógyászati Onkológia Első 

Budapest Szim póz iumán. Ez adta a lehetőséget, hogy Prof. Dr. 
Eckhardt Sándor igazgató úr engedélyéve l az Országos Onkoló g iai 
Intéze t sebészeti míítőjében egy méhnyakráko s betege t műtsön. A 
mellékelt kép is ekkor készült. A műtét egyes lépéseinek meg
könn yítésé t célzó műszereket fejleszte tt ki, ezeke t has ználta. 
M(ítősnőjét is magáva l hozta. A sebészkés , o lló, csi pesz és fogók 
harm óniáját láthattuk. A ny irok szöv etet , ny irokcsomókat úgy 
húzta le az erekrő l, mintha egy kígyó bőrét fejtette vo lna le. Ezt a 
módszert azóta is so kszo r alkalmazzu k, és mindig mondjuk , hogy 
"Uc hida sze rint" . A köze l 70 éves ember 1.5 óra alatt befeje zte a 
műtétet, és csak egy pillanatra állt meg, amik or megszé dült. Nem 
tudtuk, hogy a szívéve l baj van, és, hogy ez fogja a halálát okozni. 
Sebésze tében egy kicsit Kyoto ősi kultúrája , tudománya és kert
jein ek va rázsa összegeződött. Követte az ősi e lvet, mind ent a leg
egysze riíbben jobbíta ni , úgy, hogy a természe tet , a szervezet 
szöve teit , a lehető legkiseb b mértékb en háborítsuk. Az anatómia 
útjain műtött, kereste és találta a meglévő rése ket, ame lyeken 
kere sztül vértelenül tudot t haladni . Minden engedelme skedett 

/99 7 Nőgyógyászati Onkológia 3. 209-209 

neki, mintha egy shogun volna, a műtő shoguna. 1946 és J 982 
között 87 OOO rnüt6tt:t v6gzett. 1989-ben bemutatort ada tai szer int 
az I B stádiumú méhnyakráko s betegek 5-éves túlélé se 98% , a 11 
stádiumúaké 85% és a sugár keze lés után műtött 111 stád iumú 
betegeké 56% volt. 

A kórismézés területén is sok újat hozott. A '' minimal invas ive sur
gery" elvét már évtizede kkel ezelőtt követte. Ellenezte a kúp
kimetszést , mint kórismézés i eljárást. A nya kcsatornában elhe
lyezkedő, nem látható elvá ltozás megá llapít ását egy pálcikára te
kert vatta-pamattal végezte úgy, hogy feltárás után a vatta-p amat ot 
nagyon óvatosan bedugta a nyakcsatomába, és ané lkül, hogy meg
forgatta vo lna, visszahúzta. A vatta-pamat on látható véres csí k 
jelezt e az e lvá ltozás helyét. Az itt lévő sejt eket kikente egy tárgy
lemezre. Ha a mikro szkópos vizsgálat igazo lta a kóros sejteket, 
egy cé lzott kivágás elegendőnek bizonyu lt a kórisme felál
lításához . 

emzetközi mozgását jelentősen korlátozta , hogy nem beszé lt jó l 
angolul. Ez nemzedé kének japán betegsége volt. Mindi g tolmácso t 
vitt magával, Budape stre is így érkezett. Tolmácsa egy nyel v
tanárnő volt a Rotary Klubból, ame lynek ő is le lkes és bőkezíí tagja 
vo lt. Nye lvi nehézsége it leküzdendő saj átságos fonnájú előadá

soka t tartott. Az Első Budap est Szimpóz ium minden ha llgatój a 
ámu latta l figyel te, amik or egy középen megha sított újságpap ír és 
egy léggö mb seg ítségéve l magyarázta e l, hogy mily módo n lehet a 
sebzés nél nagyobb daganatot vagy éppen egy magzatot kiemel ní 
úgy, hogy a sebszé l egy ik felét fel felé emeljük , a más ikat pedi g 
le felé nyomjuk. Azt hiszem, aki látta soha nem fogja elfelejteni. 

Egye tlen fia nem követte apja nyo mdokait. A hagya ték helyze te 
zavaros, az Uch ida Kórház más kézbe került. A nőgyógyászati 

daganat sebésze t shogu na nem hagyo tt követőt maga után. Talán, 
mert nem készült a halálra. Hirtelen halt meg , munka közben. 
Csendben ment el. Az utána maradt (írt, színes egyé niségé nek 
emlékei, kór ismézés i és sebészi eljá rásainak új ra és újra fel
bukkaná sai töltik ki. Köszö njük tanításait. 

Bősze Pé!er 

-
/990. Országos Onkológ iai /11rézet sebészeti miírö 

Balról johhra: Ungár Lósz/ó, Hajime Uc/,ida, Pá!fálvi Lás:/ó és /]ősze Péter 

209 




