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A császármetszések száma növekedésének „jogi” okai 

 az ügyvéd-szülész szakorvos szemszögéből 

 

A mai társadalom elvárása a szülészet irányában az, hogy élő, egészséges újszülött jöjjön a világra. 

Amennyiben a terhesség, illetve a szülés alatt a magzat elhal, agykárosodottan, vagy fejlődési rendelle-

nességgel születik - különösen akkor, ha a terhesség panaszmentesen zajlott, „élettani” vagy annak vélt 

volt – a szülők azonnal a szülészeti ellátásban, a szülésvezetésben keresik annak okát.  

 

Az orvosi „műhibaperekre” szakosodott ügyvédi irodák többsége a felkérésükre készített magánszakér-

tői vélemények alapján minden esetben arra hivatkoznak, hogy amennyiben elvárható gondosság mel-

lett értékelik a magzati szívhangok elváltozásait, úgy időben végzett császármetszéssel a magzat elhalá-

sát vagy az újszülött agykárosodását el lehetett volna kerülni.  A káros „eredmény” ismeretében ezt a 

megállapítást a bíróság hajlamos elfogadni, és marasztalni, melyhez elegendő az, hogy a császármetszés 

elvégzése esetén élő, egészséges gyermek születésére az esély nagyobb lett volna. A kimentéshez, a ke-

reset elutasításához csak szülészeti szakismeretek körébe eső védekezés vezethet. Sőt ilyen alapon az 

orvos ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, vagy minősített-, egészségkárosodást vagy 

halált okozó esetei miatt büntetőeljárások is indulhatnak és indulnak, melyek megszüntetését a védőnek 

sokszor a nyomozati szakban bűncselekmény hiányában sikerül elérni. Ehhez szintén szülészeti szakmai, 

tudományos bizonyítékokat kell felvonultatnia.  

 

Természetesen indokolatlan császármetszés esetén az egyébként a műtéti kockázat körébe eső szö-

vődmények is megalapozzák a kártérítési felelősséget, ill. az említett vétséget. Sokszor a szülőnő csá-

szármetszéssel történő szülésre irányuló követelésének kell ellenállni. Így jutunk el szinte odáig, mint a 

mondás szerinti kis nyuszi: „Ha van sapka rajta az a baj, ha nincs, akkor az a baj. 
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A kártérítési perek hosszú évekig (a rekord 10 év volt) elhúzódnak. A megítélt kártérítési összegek mára 

több tízmillió, kamataival akár százmilliós nagyságrendűek lehetnek. A büntetőeljárások média vissz-

hangja az orvos személyes egzisztenciáját veszélyezteti még felmentő ítélet esetén is.  

 

 

A magzat elektronikus monitorizálása, a CTG (magzati szívhangoknak a szülési fájásokkal történő egy-

idejű rögzítése) 

 

Nem váltotta be a módszer hajnalán hozzáfűzött reményeket. Megnövelte a császármetszés valószínű-

ségét, mivel jelentősége túlbecsült lett úgy a laikusok, mint nyomozóhatóságok, bíróságok, általuk az 

eljárásba bevont szakértői, szakközreműködői, de még bizonyos szülészi körökben is. Így az előzőkben 

előadottak tükrében nem lehet csodálkozni azon, hogy vannak olyan szülészek, akik már első gyanús, 

kóros CTG jelre a műtétes szülésbefejezést választják, pontosabban választatják a szülőnővel. Különösen 

azok, akik már érintettek voltak valamilyen „szerepben” kártérítési- vagy büntetőügyekben. A bíróságok 

objektív okokból általában csak jogszolgáltatást nyújthatnak, ami vagy egybeesik az igazsággal, vagy 

nem.  

 

Széles-, laikus körben is tudatosítandók lennének a CTG, mint vizsgálati módszer vonatkozásában az 

alábbiak.  

 

A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium által kidolgozott és az Egészségügyi Minisztérium által 

kiadott jelenben (2008. december 31-ig hatályos) császármetszés protokoll elismeri, hogy a magzati 

oxigénhiányra nézve a CTG csak szűrőmódszer és nem diagnosztikus eszköz. gyanús és kóros elváltozá-

sok figyelmeztetnek az oxigénhiány lehetőségére. Szakmai körökben köztudott, hogy nagy a fals pozitív 

esetek száma, ami miatt jelentősen megemelte a császármetszések arányát anélkül, hogy a magzati agy-

károsodások szignifikáns csökkenéséhez vezetett volna. Felmérések szerint nincs különbség születéskö-

rüli halálozásban a CTG monitorizálással illetve a rendszeres, időnkénti hallgatózással monitorizált szülé-

sek esetén, ugyanakkor a császármetszés valószínűsége kb. 1,4-szeresével nagyobb. A CTG-t értékelést 

pontosabbá tevő, a Szakmai Kollégium által gyanús esetekben további vizsgálatra javasolt magzati fejbőr 

vér pH meghatározás és pulzoximetria az általános, mindennapi szülészeti gyakorlatban objektív okokból 

(adott körülmények, tárgyi-, személyi feltételek) nem tudott általánosan elterjedni.  
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A mintázatai értékelésében az értékelők személyétől függően, sőt ugyanazon személynek a különböző 

időben végzett értékelései között is lényeges különbségek vannak. A hazai hivatalos szülészeti tan-

könyv 2002 évi kiadását követő 2007 évi kiadásában jutott el odáig, hogy kimondja, idézem:  

„A CTG mintázatok értékelése ma is vitatott, és arról sem egységes az álláspont, hogy mi a te-

endő rendellenes regisztrátum estén. A CTG regisztrátumok értékelésekor nem téveszthető 

szem elől, hogy a „kóros” CTG lelet prediktív értéke (kórjóslata) a cerebrális paresis (agykároso-

dás) esetében 0,2% körül van, és az álpoztív esetek aránya meghaladja a 99%-ot.” 

Ezt követően oldalakon keresztül leírja, és képileg demonstrálja a gyanús és kóros CTG jellemzőit, és az 

abból következő teendőket. Felperesi oldalon, és egyes szakértői körökben a perbeli mintázatokat a tan-

könyvivel vetve hivatkoznak arra. 

 

Tudatosítani kellene, hogy a CTG nem mindenható, és ellentmondásoktól terhes, az értékelést illetően 

magas szakmai körökben is vitákkal övezett módszerről van szó. 

 

 A magzati oxigénhiányos állapot megelőzésére irányuló császármetszések száma jelentős további emel-

kedésének indokoltságát aggályossá teszi az a tény is (Prof. Dr. Rákóczi István vonatkozó előadására, 

Prof. Dr. med. et jur. Herczeg János szülész igazságügyi szakértő munkáira, valamint világirodalmi bizo-

nyított adatokra történő utalással), hogy bizonyítottan a magzat oxigénhiányos állapota 95 százalékban 

már a várandósság idején kialakul és csak 5 százalékban jön létre a szülés alatt. Ennek megfelelően 

igazolt az is, hogy magzati szívhangok rögzítésével hallott, látott anomáliák miatt a császármetszéssel 

befejezett szülések számarányának óriási emelkedése közben az agykárosodott gyerekek száma nem 

csökkent. („Természetesen” felperesek szerint mindig éppen az ő esetük esik az 5%-ba!) 

 

Az előzők szakértői-, szakközreműködői-, hatósági-, bírósági vonatkozásai. 

 

A szakértőkre vonatkozó jog-, és szakmai szabályok eddig is előírták, hogy szülészeti szakkérdésekben 

önállóan szülész igazságügyi orvosszakértő, vagy e szakképesítés hiányában szülész szakorvos szakköz-

reműködő bevonásával adhat csak véleményt. Vonatkozik ez úgy a hatóság, bíróság által kirendelt, 

mint a felek felkérésére eljáró szakértőkre, szakorvosokra. Nekik a CTG regisztrátumok diagnosztikus és 

indikációs értékét az előzőkben foglaltak szerint kellene figyelembe venniük. A császármetszés hivat-

kozott protokollja kimondja, idézem: „Hangsúlyozandó, hogy minden eset egyedi elbírálást igényel, az 

előnyök és kockázatok mérlegelésével.”  
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A szakvélemény adójának, és az általa megállapítottak alapján a hatóságnak, bíróságnak elsődlegesen 

arra kellene választ adni, hogy ott és akkor a szülés folyamatában (még a végeredmény teljesen fi-

gyelmen kívül hagyásával): Dönthetett-e úgy az orvos, ahogyan döntött? Tehette-e azt, amit tett? 

Amennyiben ugyanis az szülész ott és akkor a mérlegelésben két egyaránt lehetséges döntés (konkrétan 

császármetszés műtétje vagy spontán hüvelyi szülés) közül azt választotta, melyről utólag, de csakis utó-

lag az derül ki, hogy a másik döntés lett volna a megfelelő, úgy sem polgári-, sem büntetőjogi felelősség 

nem terheli. Ilyen esetben nem terhelheti, nem terhelhetné még akkor sem, ha már a káros eredmény 

ismeretében az okozati összefüggés körében megállapítható, hogy császármetszés választása esetén 

élete megmenthető, vagy az esetek 5 % a szülés alatt kialakult oxigénhiányos állapotból eredő agykáro-

sodás elkerülhető, illetve esélye csökkenthető lett volna. Büntető és polgári jogi fenyegetettség melletti 

diagnosztikus tévedhetetlenség nem követelhető meg az orvostól, csak az, hogy a császármetszés köny-

nyen felismert abszolút, életmentő javallatait meghaladóan alkalmazza a rendelkezésére álló diagnoszti-

kus eljárásokat, eszközöket, és azok eredményeit az elvárható gondossággal értékelve bírja a beavatko-

záshoz vagy elmaradásához a szülőnő tájékozott beleegyezését. 

A hatóság, a bíróság részére szakmai véleményt adók, de e szervek felelőssége is nagy, illetve annak 

kellene lennie! Kártérítési jogunk elvi alapja ugyanis az úgynevezett kimentéses felelősség, ennek elle-

nére az ilyen ügyekben az általános bírói gyakorlat közelít az objektív, az eredményfelelősség irányába. 

Tudatában kellene lenniük a CTG valós prediktív értékével, és a magzati oxigénhiányos állapotból eredő 

agykárosodás 95%-os már a terhesség alatti kialakulásával, melyet császármetszéssel megelőzni nem 

lehet. Vannak országok, ahol az agykárosodottan született gyermekekről életük végéig az állam gondos-

kodik. Ott helyénvaló az eredményfelelősség. 

 

 

Az előzetes császármetszés, medencevégű fekvés és túlhordás miatt végzett műtét szakmai vonatko-

zásaiban Prof. Dr. Rákóczi István nyilatkozatára utalva, annak csak jogi vonatkozásait emelem ki. 

 

Azt, hogy előzetes császármetszés hege egy következő spontán hüvelyi szülésnél szétválik-e vagy sem, 

létrejön-e néma hegszétválás, vagy nem, semmilyen módszerrel előre prognosztizálni nem lehet. Veszé-

lye mindig fennáll, sőt akár még a szülés előtt, a terhesség végén. Bekövetkezhet akkor is, ha egy egész 

klinikai szülész szakorvosi gárda folyamatosan ott áll a szülőágy mellett, és figyeli a szülés folyamatát. 

Ennek ellenére hegszétválás esetén ítéltek el már szülész szakorvost a miatt, hogy nem szorosan figyelte 

személyesen a szülés haladását, hanem szülésznőre bízta azt. Így érthető, hogy – defenzív megfontolá-

sokból is- 80-90%-ban a szülőnő tájékozott beleegyezésével császármetszést végeznek. 
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Medencevégű szülésnél az anyával megbeszélve a spontán, hüvelyi szülés szövődményei, és főleg annak 

jogkövetkezményei megelőzése érdekében történik nagyon gyakran a műtétes szülésbefejezés. 

 

A terminus túllépés: A szülés számított időpontja ismert utolsó rendes havi vérzés, az ultrahangos 

terminálás ellenére nem biztos időpont, mivel a fogamzás napja nem ismert. Jogi vonatkozása abban 

van, hogy ezen időben, az eltelt idő függvényében a magzati szövődmények fokozottan fordulhatnak 

elő. Ezért a rendszeres műszeres ellenőrzés ellenére szülésindításra, eredménytelensége, vagy kompli-

kációja esetén császármetszésre kényszerülünk, aminek elmulasztása magzati szövődmény estén jogi 

marasztaláshoz vezet.  

 

 


