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ENDURTENGINGAR EGGJALEIÐARA eftir
ófrjósemisaðgerð hafa einkum verið gerðar
á Kvennadeild Landspítalans á undanförn-
um árum. Um er að ræða kviðarholsaðgerð-
ir þar sem eggjaleiðarar eru endurtengdir
undir smásjá. Aðgerðin er talsvert yfirgrips-
mikil og oft þarf kviðarholsspeglun nokkru
eftir aðgerðina að auki vegna viðbótarmeð-
ferðar. Kostnaður við aðgerðirnar er veru-
legur. Árangur er um 50-70% ef aðrir þættir
er varða frjósemi eru í lagi. Áhætta á utan-
legsþykkt er aukin eftir endurtengingarað-
gerðir. Oft er ástæða þessara aðgerða vel
ígrunduð og fyllilega réttmæt en í öðrum til-
vikum getur virst að svo sé ekki. Við höfum
því undanfarin þrjú ár haft eftirtaldar
vinnureglur á Kvennadeildinni sem hér eru
kynntar öllum læknum.
1. Áður en konan er tekin til aðgerðar þarf

að vera búið að staðfesta að hún hafi
egglos (prógesteron mæling á síðari
hluta tíðahrings).

2. Almennt heilsufar konunnar þarf að
vera gott.

3. Niðurstöður sæðisprófs hjá maka þurfa
að liggja fyrir.

4. Meta þarf ástand eggjaleiðara með tilliti
til möguleika á árangri, sem yfirleitt er

gert með kviðarholsspeglun. 
5. Hjá mörgum konunum er einnig viðeig-

andi að þær fari í viðtal hjá félagsráð-
gjafa, þar sem félagslegar aðstæður kon-
unnar eru kannaðar. Sambúð þarf að
vera trygg.

6. Til viðmiðunar við reglur um glasa-
frjóvgun þá hefur hámarksaldur verið
settur við 42 ár. Hjá konum yfir þeim
aldri eru líkur á þungun sem leiðir til
barneigna ekki góðar og minnka hratt
með aldrinum. 

7. Loks þarf að vekja athygli þeirra, sem
eftir slíkri aðgerð leita, á því að gjald fyrir
endurtengingaraðgerð er kr. 129.000,00
og er þar stuðst við reglugerð um hlut-
deild sjúkratryggða í kostnaði vegna
heilbrigðisþjónustu frá 29. mars 1999.

Einn sérfræðinga deildarinnar (AuG)
hefur gert þessar aðgerðir. Beiðni um að-
gerð ásamt nauðsynlegum upplýsingum,
samanber liði 1-4 hér að ofan, þarf að
berast til hans. Biðtími eftir aðgerð sem
þessari er að minnsta kosti þrír til sex
mánuðir.
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Bæklingur um holsjáraðgerðir
ÚT ER KOMINN BÆKLINGUR um holsjárskoðanir á melt-
ingarvegi sem ber titilinn Listin að spegla meltingarveg-
inn. Undirtitill er: Holsjárskoðanir og holsjáraðgerðir.
Höfundar hans eru Ásgeir Theodórs yfirlæknir og
Guðjón Leifur Haraldsson læknanemi.

Í bæklingnum er að finna helstu upplýsingar sem
varða speglanir á meltingarvegi og nýjustu rann-
sóknir og aðgerðir sem hægt er að gera í gegnum hol-
sjárskoðunartæki. Bæklingurinn er ætlaður unglækn-
um, læknanemum, heilsugæslulæknum og öðrum
sérfræðingum en einnig hjúkrunarfræðingum og öðr-
um heilbrigðisstéttum. 

Bæklingurinn er til sölu á meltingarsjúkdóma-
deild St. Jósefsspítala í Hafnarfirði og veita læknarit-
arar nánari upplýsingar: Guðrún Gunnarsdóttir (netfang: gudrun@stjo.is) og Alma
Jónsdóttir (netfang: alma@stjo.is), sími 555 3888, bréfsími 565 3255.


