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Napjainkban már Magyarországon is azt szeretnék a betegek és 
a szakma, hogy a nôgyógyászati elváltozások sebészeti beavat-
kozásait is tükrözéssel (endoszkóppal) végezzék. A szerkesztô 
a bizonyítékokon alapuló orvoslás módszereivel igazolja az 
egyes beavatkozások létjogosultságát és elônyeit (pl. méhen 
kívüli terhességben a nem megrepedt méhkürt megtartása vagy 
eltávolítása). Gyakorlati szempontból részletezi az egyes mûté-
ti módszereket, így adva útmutatást azok elsajátításához. Egyes 
kórképek megoldásához kaphatunk a Szülészet-nôgyógyászat 
tankönyvében leírtaktól kissé eltérô, kifejezetten a legkisebb 
beavatkozás elvének szemléletét mutató útmutatást. A könyv 
öt nagyobb rész bôl áll, amelyek egymásra épülve egészen az 
alapoktól, az anatómiai isme re tek tôl kiindulva teszik érthetôvé 
a legbonyolultabb, leg kor sze rûbb endoszkópos eljárásokat. 

A tükrözéses mûtétek különleges eszközigénye és eszközhasz-
nálata miatt a mûtéti módszerek megtanulásához nem elegendô 
a mûtétek megfigyelése és a segédkezés. A könyvben az elsô 
rész bemutatja a képzés módszereit, amelyek elsajátítása szük-
séges ahhoz, hogy tükrözéses mûtétet végezhessünk. Rávilágít 
arra, hogy egységes állásfoglalás lenne szükséges az endoszkó-
pos képzés terén a hazai gyakorlatban is.

A második rész a hastükrözés (laparoszkóp) sebészetérôl szól. 
A mûtéti eljárások részletes ismertetése elôtt jól érthetô, szem-
léletes fejezetekben elôször anatómiai áttekintést kapunk a 
mûtô orvos szemszögébôl, majd megismerhetjük a mûtéteknél 
használható eszközöket és mûködésük fizikai alapjait. Több 
olyan eszközrôl is részletes leírást kapunk, amelyek Magyar-
országon sok helyen még nem használatosak, de külföldön 
a kór sze rû endoszkópos eszközpark elengedhetetlen részei. 
Minden ismertetett mûtétnél szó esik a javallatról, az ellenja-
vallatokról, az esetleges szövôdményekrôl, azok ellátásáról és 
a bizonyítékon alapuló orvoslás módszereivel végzett vizsgá-
latok eredményeirôl. 

A szerkesztô ezt követôen külön tárgyalja az egyes kisme-
dencei szerveken elvégezhetô hastükrözési beavatkozásokat. 
Ennek megfelelôen négy fejezet csak a méhfüggeléken végzett 
mû té tek rôl szól: a meddôvé tétel, a méhen kívüli terhesség, a 

jóindulatú elváltozások kezelését, a meddôség kivizsgálását 
és kezelését írják le. Nagy hangsúlyt kapnak a mindennapi 
gyakorlatban leginkább jelentkezô elváltozások, például: a 
pete fé szek töm lôk, a PCO, az endometriosis hastükrözéssel 
végez hetô megoldásának a lehetôségei. 

A méhen végzett mûtétek közül az méhizomgöb eltávolítá-
sának (myomectomia) lépéseit ismerhetjük meg, és ennek 
lehetséges változatait: a myolysist és a hastükrözéssel segí-
tett göbeltávolítást (laparoszkópos asszisztált myomectomia, 
[LAM]). 
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A szerkesztô egy nagyobb egységben tárgyalja a méheltávolí-
tás módszereit: a hastükrözéssel végzett teljes méheltávolítás 
(LTH), a kiterjesztett méheltávolítás, a hastükrözéssel segített 
hüvelyi méheltávolítás (laparoszkópos asszisztált vaginalis 
hysterectomia, LAVH), a laparoszkópos méhcsonkolás (LSH), 
a pelviscopos intrafascialis hysterectomia (CISH). A klinika 
tapasztalatok, eredmények statisztikájának ismertetése segít 
eldönteni, hogy az egyes mûtéti változatok felülmúlhatják-e a 

„hagyományos” hasi méheltávolítás eredményeit.

Külön egységben olvashatunk egyes kismedencei kórképek, 
tünetegyüttesek hastükrözési mûtéteirôl. Ez a rész különösen 
hasznos iránymutatás lehet egy gyakorló orvos számára, mert 
a hozzá forduló beteg panaszai mögött sokszor nem egyetlen 
szerv betegsége húzódik meg. A vizeletcsepegés, a kismeden-
cei gyulladás, az endometriosis összetett kezelést igényel, és 
ezen kórképek hastükrözéssel végzett kezelése is összetett. 

A könyvben a harmadik nagyobb rész a méhtükrözésrôl 
(hiszteroszkópia) szól. Az elôzô fejezetekhez hasonlóan itt is 
az anatómiai és a módszertani alapok után olvashatunk elôször 
a kórismézési méhtükrözésrôl, majd a mûtéti módszerek közül 
a méhizomgöb-eltávolítás, a méhnyálkahártya leválasztása 
(endometriumablatio), a fogamzási zavarok kezelésének eljá-
rásait ismerhetjük meg. 

A könyvben külön rész szól a mûhibaperekrôl, azok lehetséges 
megelôzésérôl. 

Az utolsó fejezetekben olvashatunk arról, hogy a mûtô sze-
mélyzetének milyen feladatokat kell elvégeznie, milyen 
elôírásokat kell betartani ahhoz, hogy a méh- és hastükrözési 
eszközök a mûtét elején mûködôképesen készen álljanak. 

A könyv egészére igaz, és fontos kiemelni, hogy az egyes fe-
jezetek írói közül többen a világ legelismertebb nôgyógyász 
endoszkópos sebészei, akik az ismertetett módszereket maguk 
dolgozták és fejlesztették ki. Mellettük szintén elismert hazai 
szakemberek is ismertetik tapasztalataikat. 

A könyvet a Medicina Zrt. adta ki, megjelenési formája, kül-
alakja is kifejezetten olvasóbarát, a szöveg jól tagolt, és az 
anyag megértését sok festett, rajzolt kép és mûtéti felvétel segíti.  
A könyv minden nôgyógyászati endoszkópia iránt érdeklôdô 
szakember számára hasznos, elsôsorban a nôgyógyászati 
endoszkópiát gyakorlatban elkezdeni szándékozók számára 
elengedhetetlen.
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