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Az új folyóirat margójára a reproduktív 
egészség megőrzésének ginekoonkológiai 
feladataival kapcsolatos gondolatokat jegyez
ném fel, kiemelten a szekunder prevenciót 
jelentő citológiai tömegszGrés problémáit. 

Szeretném, ha a 
lap meghatároz
ná és tudatosíta
ná azt, hogy mit 
jelent a női ne
miszervi rák tö
megszűrése, ha
zánkban ki a fe
lelős szervező, 
végrehajtó, ad
minisztrátor? Hol 

· van a nőgyó-
gyász helye a szekunder prevencióban? 
Orülhettünk 1994-95 fordulóján, hogy 20 
millió forint értékben az ország legtöbb nő
gyógyászati intézménye korszerű onkocitoló
g_iai kenetvevő eszközökkel lett ellátva. 
Orülhetünk annak is, hogy egyre több mo
dem citológiai laboratórium szerveződik. De 
az új eszközök és laboratóriumok vélemé
nyem szerint a rákszűrés hatékonyságát a je
lenlegi szervezettségi szinten csupán annyi
val fokozzák, amennyivel a leletek megbíz
hatósága nő. Ez pedig számszerűen kevés új 
esetet jelent. A cervix rák tömegszűrésének 
hatékonyságát csakis globálisan lehet fokoz
ni: a jó minőségű kenet, a korszerű értékelés 
akkor redukálja szignifikánsan a morbiditást 
és a mortalitást, ha a veszélyeztetett populá
ció optimális gyakorisággal meg is jelenne a 
szűrésen , megszünnének a régi - új társadal
mi és földrajzi fehér foltok. 
Banálisnak tűnhet, de mégis ki kell jelenteni 
újra és újra, hogy a citológiai tömegszűrés ott 
és akkor oldható meg, ahol hüvelyi feltárás
sal a portio uteri látóte rébe hozható, és a 
szem ellenőrzése mellett a portio felszínéről 
és a cervikális csatorna kezdeti részéről, ide
álisan a laphám és a hengerhám átmeneti 
zónájáról, fixálást követően további feldol
gozásra és korszerű metodikával értékelésre -
egyetlen mikroszkópos tárgylemezre - sejtdús 
kenet vehető. 
Hazánkban ezek a helyek ma: onkológiai 
gondozók, nőgyógyászati járóbetegrendelé
sek, nőgyógyászati osztályok ambulanciái, 
egy-egy citodiagnosztikai magánvállalkozás, 
1Het_ve_ ad hoc szervezett szűrőkampányok, 
k1szallasok során felállított ideiglenes szűrő
helyek vagy szürőbusz . Nem jelentéktelen a 
nőgyógyászati magánrendelőkben vett kene
tek száma sem. A háziorvosok túlnyomó 
többsége nem rendelkezik képzettséggel 

ilyen feladatra, a védőnó1mek erre nincs jo
gosítványa. A nőgyógyászati rendelőkben 
végzett citológiai kenetvétel a szakma szabá
lyai szerint a nőgyógyászati szakorvosi vizsgá
lat része. Vagyis nőgyógyászati rákszűrést 
hazánkban nőgyógyász szakorvosok végez
nek. Ez azt jelenti, hogy szekunder preven
ció, mint a veszélyeztett populáció jelentős 
többségére kiterjedő valódi, szervezett, opti
mális gyakorisággal végzett tömegszürés nem 
létezik és nem is létezett nálunk, csupán 
onkológiai szűrés igényével végzett nőgyó
gyászati szakorvosi vizsgálatok halmaza. 
Az utóbbi hónapokban az is sajnálatos 
ténnyé vált, hogy az integrált intézményről 
levált önálló járbetegrendelések jelentős ré
sze az alulfinanszírozottság miatt még az ese
tek számának növelésével sem képes magát 
fenntartani. A fekvőbeteg intézmények is 
hiába tudnák teljesítményüket növelni, új 
esetek HBC-s szerinti elszámolásával, az 
alapellátás nem érdekelt a populáció mozgó
sításában. Az egynapos vagy nappali sebé
szeti eljárások bevezetésére a finanszírozási 
rendszer miatt egyetlen intézmény sem érde
kelt. 
Ismerjük, hogy a nőgyógyászati szakrendelésre 
több-kevesebb rendszerességgel szinte 
ugyanaz a néhány százezer nő jár, számuk a 
pana,zok miatt viz:;gálaLra kt:rülűkkel, vala
mint az alkalmi, kistelepülési önkormányzat 
vagy nagyobb munkaadó cég által szervezett 
~ampányszűrésen résztvevőkkel egészül ki. 
Evente egymillió alatti a nőgyógyászati on
kocitológiai kenetek száma, beleértve a 
kontrollokat is. 
Pedig az ötmillióból mintegy hárommillió a 
cervix carcinoma szempontjából veszélyezte
tett korban lévő 25-65 év közötti magyar 
állampolgár. A veszélyeztetett korcsoport 
meghatározását, a szűrés frekvenciáját, a szű
rést végzőket illetően vita van, de modell
ként a WHO ajánlása adaptálható. Eszerint 
közepes anyagi lehetőségekkel rendelkező 
országban optimális a 35-60 év közötti női 
populáció 3 évenkénti onkocitológiai tö
megszűrése. Ha ennek a populációnak 80 %
a megszűrhető, látványosan csökkenthető 
lenne az invazív cervix rákos esetek száma. 
A leggazdagabb országokra vonatkozik az 
ideális modell, akik áldozhatnak arra, hogy a 
25-65 éves női populáció kétévenkénti szű
rése történjék meg. A WHO (és a Világ
bank) azt ajánlja, hogy az onkocitológiai tö
megszűrést a háziorvosok és betanított para
medikális személyek bevonásával szervezzék 
meg. 
Hazánkban ahhoz, hogy a veszélyeztetett po
puláció elérhető legyen, és a cervix rák 
eliminálási stratégia hatékony legyen, mini
mum három éves programot kellene kiemel
ten finanszírozni és elsősorban az alapellátást 
végző egészségügyi személyzetet érdekeltté 

1996 Nög y óg y ós z a fi On k o l óg i o 1 . 3 -8 

tenni. Évente egymilli_ó új páciens szűrését 
kellene megszervezni. !gy három év eltelté
vel a veszélyeztetett női populáció elméleti
leg túlesne a szűrésen. 
A kampány nem valósftható meg a Népjó
léti Minisztérium, az ANTSZ, az Országos 
Egészségpénztár, és a szakmai vezető testüle
tek közös akarata nélkül, amely alapvető fel
tétele a parlament, a költségvetést készítők
kel történő hatékony lobbizásnak. Kívánom 
ennek az új lapnak, hogy nívós publikációk
kal muníciót szolgáltasson az egészségpoliti
ka döntéshozóinak, asszonyaink, lányaink, 
daganatmentes reproduktív egészségének 
megőrzéséhez. 

Prof. Dr. Borsos Antal 
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika igazgatóia 

Különleges érzés és megtisztelő lehetőség 
egy most induló teljesen új folyóirat első 
számában leírni a folyóiratta l kapcsolatos 
gondolataim;it. Vitathatatlan, hogy az on

kológia rendkí
vüli módon fel
fejlődőben lévő, 
fontos és na
gyon jelentős 
terület. Sajná
latos is, hogy ez 
így van , hiszen 
pl. a nőgyógyá
szati onkológiai 
betegek néha 
nagyon elhanya

golt stádiumban kerülnek felfedezésre. Keze
lésük nem mindig sikeres, és minden egyes 
onkolgóiai beteg elvesztése komoly lelki ter
het jelent a kezelőorvosának is. Ugyanakkor 
nagyon jó látni azt a tendenciát, hogy a ke
zelési lehetőségeink egyre jobbak, a műtéti 
technika napjainkban is fejlődik. A kombi
nációs kezelések, a korszerű sugárterápia, a 
citosztatikus kezeléseknek az egyre nagyobb 
választéka lehetővé teszi azt, hogy mind több 
és több beteget meggyógyítsunk. Az is nyil
vánvaló, hogy a daganatok korai felismerése 
a kezelésnek a lehetőségét milyen rendkívüli 
mértékben javítja. Legjobb példa erre a nő
gyógyászati daganatok közül a cervix carci
noma, hiszen felfedezhetünk rákmegelőző ál
lapotokat és felfedezhetünk egészen korai, 
kezdeti metasztázist még egyáltalán nem adó 
állapotokat, amikor is teljes biztonsággal 
tudjuk a kezelést elvégezni. 
Különleges területe a nőgyógyászati daga
natoknak a fiatalkorban előforduló tumorok 
csoportja, nevezetesen a gyermeknőgyógyá
szau praxisban előforduló daganatoké. Ezek
nek eltér a természete a felnőttekétől, néha 
a szövettani típusa is. Más a viselkedése a 
terápiás lehetősége, a lefolyása is. Ez ~gy 
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olyan speciális terület, ahol legnagyobb gya
korisággal gyermeknőgyógyászattal foglalko
zók találkoznak a tumoros betegekkel. A 
technika fejlődésével, az ultrahang módsze
rek egyre elterjedtebb használatával, egyre 
jobb műszerek alkalmazásával ma már ott 
tartunk, hogy az intrauterin magzatnál is ké
pesek vagyunk benignus és malignus tumo
rokat felfedezni, és bizony ennek a terápiás 
dilemmájával is szembetalálkozunk. Hason
lóan nehéz kérdés és döntés előtt állunk, ha 
a terhes anyának van malignus tumora. Én 
magam 29 éves szülészeti-nőgyógyászati 
múlttal rendelkezem, ha nem is elsősorban a 
nőgyógyászati onkológiára specializáltam 
magam, de természetesen óhatatlanul és igen 
kiterjedten foglalkozom mindezekkel a kér
désekkel, így a gyermekkori nőgyógyászati 
tumorok felismerésében és terápiájában na
gyobb elmélyültséggel rendelkezem, mint az 
átlag hazai nőgyógyász. Biztos vagyok abban, 
hogy egy most induló folyóirat összegezni 
fogja mindazokat a tapasztalatokat, ismere
teket, sikeres kezelési eredményeket, ame
lyek Magyarországon összegződtek, hiszen 
nagyon jó szakembereink vannak. Ezek át
adása, közkinccsé tétele a magyar szülészet
nőgyógyászat ügyét, nevezetesen a nőgyógyá
szati onkológia, onkoterápia ügyét messze
menően előreviszik és a betegek gyógyulását 
és érdekeit segítik. 
Ugyanakkor lehetővé teszik azt is, hogy be
folyásoljuk egymást, hassunk egymásra, 
egyeztessük a terápiáról alkotott elképzelé
seinket és a legkorszerűbb , legeredménye
sebb jó gyógyulási eredménnyel szolgáló ki
vizsgálási és terápiás eljárásokat alkalmazzuk. 
Egy új folyóirat indítása mindig ünnepi ese
mény. Biztos vagyok abban, hogy nem volt 
egyszer(í dolog, nagy energia kellett az indí
táshoz, de ugyanilyen nagy energiát igényel a 
folyóirat folyamatos életbentartása. Itt nem
csak a jelenlegi nehéz gazdasági körülmé
nyekre, hanem a szakmai színvonalnak a fo
lyamatos őrzésére és emelésére is gondolok. 
A folyóirat szerkesztőbizottságának a leg
jobbakat kívánom. Kívánom azt, hogy a fo-
1 yóiratuk sikeres legyen és a nőgyógyászati 
onkológia további fejlődését szolgálja. 

Prof. Dr. de Chatel Rudolf 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános 
Orvosi Kar, dékán 

Egy új orvosi folyóirat megjelenése mindig 
nagy öröm a szakma képviselőinek, különö
sen, ha hiánypótló kezdeményezésről van 
szó. A nőgyógyászati onkológia ma már 
egyike azoknak a szubspecialitásoknak, me
lyek méltán kivívták önállóságukat a szak
mán belül, méltó tehát, hogy megfelelő fóru
mot kapjanak az ezen a területen dolgozó 
kollégák klinikai tapasztalataik, tudományos 
eredményeik ismertetésére. Nyilván a kép
zést-továbbképzést is szolgálni fogja ez az új 
kiadvány, és ez fontos feladata is kell, 
hogy legyen a jövőben. A szakember után
pótlás megerősítése éppen ezekben a népbe
tegségeket érintő szubspecialitásokban tűnik 
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ma a legfontosabb célkitűzésnek. A graduális 
oktatás szintjén is fokozottan kell megjelen
tetni ezt a diszciplinát, persze ehhez az alap
tanr~rgy - az onknl6cia - oktatásának egyér

telmű megerősí
tése szükséges. 
Bősze professzor 
személye, nem
zetközi tekinté-
1 ye és elis[nert
s ég e garancia 
arra, hogy meg
felelő színvonalú 
közleményeket 
vonzzon az új fo-
1 yó irat. Magam 

részéről ősz intén kívánom, hogy sikeresen 
töltse be azt a feladatot, amire Bősze profesz
szor megálmodta, megtervezte és létrehozta a 
Nőgyógyászati Onkológiát. 

Prof. Dr. Dou pod József 
Haynal Imre Egészség!vdományi Egyetem, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika igazgalóia 

Egy új szakmai folyóirat megjelenése a szak
ma mindenkori ünnepe, a gazdagodásnak, a 
szellemi erőnek, az információ javulásának, a 
tudás továbbadásának jele és módja. Ha eh
hez méQ hiányp6rl6 ,zerep is társul a si-
~ ker nem marad-

/ '/,,., : hat el. 
Már korábban 
leírtam azt a vé-
1 e mén y eme t, 
hogy hazánk
ban, ahol a nő
gyógyászati on
kológiának ilyen 
nagy tradíciója 
van, szükséges a 

szakma ömíll(ísulása, s:akmai képesítés meg
szerzésének lehetősége és logikus folytatás
ként önálló szakmai folyóirat alapítása. 
Ez a folyóirat nem konkurrense a Magyar 
Nőorvosok Lapjának, csupán lehetőséget ad 
a magyar nőorvos társadalomnak arra, hogy 
szélesebb palettán számoljon be tudományos 
eredményeiről, klinikai tapasztalatairól. Ez a 
folyóirat tegye lehetővé a nőgyógyászati on
kológiában történő kutatások eredményei
nek közlését, adjon módot továbbképző jel
legű közlemények megjelenésére, fontos tár
sasági hírek közlésére. Legalkalmasabb hely 
speciális nőgyógyászat i témák közlésére, vita
indításra, javaslattételre. A lap mozdítsa elő 
a magyar nőgyógyász-társadalom szemléleté
ben uralkodó szélsőségek megszüntetését, se
gítse egységes szemlélet kialakítását. 
Nagy előnyére szolgálna a lapnak, ha nívós 
közlemények jelennének meg benne, és le
hetőség nyílna azok külföldi elfogadtatá
sára. Fontosnak tartom az ízléses külsőt és a 
nívós belsőt. 
A szerkesztőbizottságnak jó munkát, a lap
nak hosszú életet és sok sikert kívánok. 

Prof. Dr. Eckhardt Sándor 
akadémikus, Országos Onkológiai Intézet 

Napjainkban az orvostudományok szakoso
dásának vagyunk tanúi. Az ismeretek skálája 
egyre szélesedik, a fej lődés üteme mindin
kább grnr,ul. A lépérnutás az adott szakmá

ban napról-nap
ra nehezebbé vá
lik, és az orvosi 
informatik a se
gítségével is leg
feljebb általános 
áttekintésre van 
l e het őség. 
Ugyanakkor to
vábbra is fennáll 
az az igény, hogy 
a részleteket és a 

kutatás egyes eredményeit megismerjük. Ez 
teszi szüksége sé olyan szaklapok indítását és 
folyamatos szerkesztését, mely fórumot biz
tosít ezek közlésére. 
Ez a „Nőgyógyászati Onkológia" szándéka is. 
A nőgyógyászati onkológia a nőgógyászat és 
a klinikai onkológia sajátos keveréke. Mind
két tudományterület szerves része, de ugyan
akkor önálló szakterület is, mely szerencsé
sen ötvözi e két szakma onkológiai vonzatát. 
Hazánkban eddig ilyen tudományos folyóirat 
nem létezett , bár maga a magyar nőgyógyá
szati onkológia - mint egyesület - már öt év
nél régebben megszületett. E szakma műve
lői európai szinten előzetesen már jelentős 
sikereket könyvelhettek el. Budapesten nagy 
sikerrel rendezték meg az egyik nemzetközi 
nőgyógyászati onkológiai kongresszust, a 
European School of Oncology (ESO) pedig 
minden évben itt tartja nőgyógyászati onko
lógiai tanfolyamát. A kitűnő külföldi elő
adók kutatási és terápiás beszámolói rangos 
könyvek formájában jelentek meg, és a ren
dezvényeken a hazai szakemberek is kiváló 
tanulmányokkal szerepeltek. A nőgyógyásza
ti onkológia tudományos ülései szintén meg
mutatták, hogy Magyarországon sokan van
nak, akik e tudományágban sikeresen tevé
kenykednek. 
E szakemberek részére indul meg ez a folyó
irat. De nemcsak a közlemények számára biz
tosít helyet, hanem valamennyiü~knek egy
úttal korszerű szemléletet kölcsönöz. Erre az 
„interdiszciplináris" szemléletre napjainkban 
a rákgyógyításban égető szükség van. Csak 
így remélhető, hogy a jövőben haladást 
érünk el. 

Prof. Dr. Egyed Jenő 
Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet 
igazgalóia 

A változó világban az orvostudományra is 
jellemző a változás-fejlődés, mely mind tar
talmában, mind céljaiban és eszköztárában 
nyomonkövethető. Új diszciplínák, speciali
tások, valamint interdiszciplináris együttmű
ködések alakulnak ki a legfőbb cél, az adott 
szakma mind magasabb sz intű művelése 
érdekében. 
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A Nőgyógyászati Onkológia megjelenése 
harmonikusan illeszthető a fenti történé
sekbe. Annak elfogadásával, hogy lénye
gében minden nőgyógyászati vizsgálatnak 

egyúttal rákszű
rési vizsgálatnak 
is kell lenni e 
( tehát az onko
lógia ebből a 
szempontból az 
alapszakma elvá
laszthatatlan ré
, ze), ma már 
mindenki előtt 
ny il vánva ló, 
hogy helyes volt 

a speciali:álód,bi tnrchése k korábbi elindí
tása. A figyelem felélénkülése, központok ki
alakulása, új módszerek és területek (pl. az 
emlősebészet) megerősödése, a nemzetközi 
kapcsolatrendszer látványos aktivitása, sze
mináriumok, célzott továbbképzések szerve
zése voltak az eddigi lépések, melyek után 
szinte már törvényszerű az önálló folyóirat 
megjelenése is. 
Az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati In
tézet feladatkörébe tartozik minden olyan je
lenség értékelése, mely befolyással van 
vagy lehet a szakma tevékenységére, színvo
nalára és teljesítményére. Ebből következő
en az OSZNl örömmel fogadja a Nőgyógyá
szat i Onkológia megjelené ét. Az ugyanis 
nyilvánvaló, hogy a lap csakis hasznos lehet 
mind a köré szerveződő műhelyek, mind az 
érdeklődő közvélemény számára. Várhatóan 
olyan fórum jön létre, mely alkalmat és kere
tet adhat a szakterületet érintő viták, állás
pontok és ami mindezeken túl a legfonto
sabb, a gyógyító-megelőző tevékenységek 
megjelenítésére. 
Társadalmi, társadalomegészségügyi, szociális 
és medicinális adatokból közismert, hogy 
nagyon aktuáis, előtérben álló problémakör
ről van szó. Természetes tehát, hogy vala
mennyien nagy várakozással tekintünk a lap 
megjelenése és majdani „pályafutása" elé. A 
Szerkesztőbizottság ö szetétele és a főszer
kesztő személye garancia arra, hogy a Nőgyó
gyászati Onkológia teljesíti majd mindazokat 
a célitűzéseket, melyeket felvállalt. Az indu
láskor az Országos Szülészeti és Nőgyógyá
szati Intézet nevében személyesen is azt kívá
nom, hogy ezek a célkitűzések maradéktala
nul megvalósuljanak a konkrét szakterület és 
a szülészet-nőgyógyászat egészét egyaránt 
szolgálva. 

Prof. Dr. Frenkl Róbert 
lege Artis Medicinae főszerkesztőie 

Korunk medicináját egyidejűleg jellemzi a 
hollisztikus gondolkodás és a specializálódás, 
méghozzá úgy, hogy a két megközelítés 
egymást is jellemzi. 
Ennek nyilvánvalóak a következményei az 
orvosi szaksajtóban is. Természetes, hogy a 
folyamatban meghatározóak a személyi égek. 
Dr. Bősze Péter professzor a Nőgyógyászati 
Onkológia egyik jelentős nemzetközi szak-

tekintélye. A tudós orvos megtestesítője, aki 
azt is tudja, mit jelent egy ország orvostu
dománya és gyógyító gyakorlata számára, ha 
egy szakterület fórumhoz jut. A folyóirat 
nemcsak publikációs lehetőség egy szakma 
művelőinek - természetesen ez alapvető fon
tosságú -, hanem az önképzés, a tovább
képzés eszköze és nem utolsósorban kapcso
lm a világgal. 

Örvendetes és 
üdvöz len d ő, 
hogy a mai 
nehéz körülmé
nyek közöt t , 
amikor a meglé
vő szakfolyóira
tok is lét ükért 
küzdenek, meg 
tud indu lni a 
Nőgyógyászat i 

Onkolc'igta. T Lil minden egyéb említett és 
nem említett szemponton létjogosultságát, 
szükségességét fájdalmasan bizonyít ja a 
daganatos betegségek gyakoriságának a 
növekedése minden korosztályban. Szakmai 
értékén túl jelezze a folyóirat elszántságunkat 
a trend megfordítása érdekében. 
A Lege Artis Medicinae főszerkesztőjeként 
is szeretettel köszöntöm az új szaklapot. 

Prof. Dr. Gardó Sándor 
osztályvezető főorvos, Petz Aladár Megyei Kórház, 
Győr, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 

Napjainkban az orvostudomány eddig soha 
nem tapasztalt fej lődésének lehetünk tanúi. 
Az orvosi ismeretek exponenciális mértékű 
gyararodá,a, a technikai forradalom és nem 

utolsó sorban a 
betegek elvárá
,ainak a növeke
dése, új speciali
tások és sub
;pecialitások ki
alakulását ered
ményezi. Ezen 
tendencia alól a 
,zülészet-nőgyó

gyászat sem ki
vétel, amelynek 

a: clmlllt .:n 1:cckk ,u rfo ugyancsak több 
önálló disciplinája jött létre. 
A nőgyógyászati daganatos betegek ellátása 
komplex feladat, és speciális ismereteket igé
nyel. A diagnosztika és a terápiás eljárások 
ma már olyan szintre jutottak, hogy azok el
sajátítása meghaladja az átlag szülész-nőgyó
gyász lehetőségeit. A terület specialistája a 
nőgyógyász onkológus, akinek a sebészi kész
ség melett megfelelő kemoterápiás és sugár
terápiás jártassággal is rendelkeznie kell. A 
nőgyógyászat i onkológia ma már a legtöbb 
fejlett országban elismert önálló disciplina. 
Hazánkban mintegy két évtizeddel az Egye
sült Államokat és Nyugat-Európát követően 
az évtized elején indult örvendetes fej lődés
nek a nőgyógyászati onkológa. Az illetékes 
szakmai kollégiumok a nőgyógyászati onko
lógiát a szülészet-nőgyógyászat illetve az on-
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kológia önálló szakterületének ismerték el, 
majd 1991. decemberében megalakult a Ma
gyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága, 
amely jelentős szerepet vállal magára a sza
kemberek képzésében és továbbképzésében. 
Újabb mérföldkő ezen az úton a Társaság 
lapjának, a Nőgyógyászati Onkológiának a 
megjelenése, amellyel jelentős lépést teszünk 
a szakma elismertetése és felzárkóztatása irá
nyába. Az új folyóiratra nagy feladat vár. 
Hírt kell adnia az emlő- és a női nemi szer
vek daganatai megelőzésének és szűrésének a 
lehetőségeiről , a tumorbiológiai és genetikai 
kutatások legújabb ereményeiről , a legújabb 
diagnosztikai eljárásokról és műtéti lehető
ségekről , valamint a sugár- és a kemoterápia 
fej lődéséről. Biztos vagyok benne, hogy ezzel 
jelentősen hozzájárul majd a lap a szakképzés 
és a szakképesítés megoldásához is. 
Ezen gondolatok jegyében üdvözlöm az új fo
lyóirat megjelentetését, kívánom, hogy sok
sok évfolyamot érjen meg, és szolgálja ered
ményesen a hazai nőgyógyászati onkológia 
ügyét. 

Prof. Dr. Gáti István 
akadémikus 
a ,Nőgyógyászati Onkalága' tiszteletbeli főszerkesztőie 

A női nemiszervek daganatos megbetegedé
seinek komplex kezelése és a radikális sebé
szeti beavatkozások elterjedése szükségessé 
tette, hogy a nőgyógyászati onkológiával 

foglalkozó orvo
sok, a szülészeti 
és nőgyógyászati 
képzésen túlme
nően speciál is 
képzésben része
süljenek. Így jött 
létre a nőgyó
gyászati onkoló
gia, mint a szü
lészet-nőgyógyá

szat önálló disz
ciplínája. Ezt az új szakmát először az Egye
sült Államokban fogadták el h ivatalosan a 
hatvanas években, amit Európa hozzávetőle
gesen egy évtizeddel később követett. 
A legtöbb országban, sőt az European Board 
of Obstetrics and Gynecology megfogalma
zásában európai szinten is meghatározták a 
nőgyógyászati onkológia szakvizsga feltétel
rendszerét. Egységes az álláspont abban, hogy 
a nőgyógyászati onkológiai szakképesítés a 
szülészet-nőgyógyászat szakvizsgára épített 
képzésen alapszik. 
Hazánkban a nőgyógyászati onkológiának, 
mint a szülészet-nőgyógyászat önálló diszci
plínájának szükségessége hivatalos fórumon 
először csak 1990-ben került megtárgyalásra 
Prof. Dr. Bősze Péter, az Országos Onkológi
ai Intézet osztályvezető főorvosának előter
jesztése alapján. Az előterjesztést a Szülészeti 
és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium tárgyal
ta, és az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati 
Intézettel együtt önálló diszciplínának fo
gadta el. Ez a tény lényegében lehetővé teszi, 
hogy hazánk ezen a területen is felzárkózzon 
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a világ haladó országaihoz, és bekapcsolód
hasson az európai, amerikai és más nőgyó
gyászati onkológiai társaságok működésébe 
és egyben 
- lehetőséget teremt a nőgyógyászati onko
lógia alap- és továbbképző szintű oktatására; 
- megteremt i a nőgyógyászati-onkológ ia 
szakvizsga feltételeit, 
- jogalapot adott a Magyar Nőgyógyász On
kológusok Társaságának megalapítására, 
- körvonalazza a nőgyógyászati-onkológiai 
munkakört és alapot teremt a nőgyógyászati 
onkológiai osztályok vagy osztályrészlegek 
felállítására. Megjegyezni kívánom, hogy 
mindezek révén jelentősen elősegíti a szülé
szet-nőgyógyászatnak, mint „nagy" szakmá
nak a korszerűsítését. 
1991. december 20-án Prof. Dr. Bősze Péter 
kezdeményezésére a Szülészeti-Nőgyógyászati 
Szakmai Kollégium támogatásával megala
kult a Magyar Nőgyógyász Onkológusok 
Társasága. 
A határozatot követően sokan jelezték, hogy 
nőgyógyászati onkológiából szakvizsgázni sze
retnének. Ennek alapján a Szülészeti és Nő
gyógyászati Szakmai Kollégium a nőgyógyá
szati onkológiai szakvizsga kérdését újra tár
gyalta és annak szükségességét hangoztatta. 
A Kollégium javaslata alapján az Országos 
Szakvizsga Bizottság is a nőgyógyászati on
kológiai szakképesítés mellett foglalt állást, 
és kérte a népjóléti minisztertől ezen szak
vizsga engedélyezését. A nőgyógyászati on
kológiai szakvizsgát azonban a népjóléti min
iszter még nem engedélyezte „a szakma túl
zott elaprózódásának elkerülése érdekében." 
Az említett lépések megtétele után hazánk
ban a nőgyógyászati-onko lógia jelentősen 
fejlődött. Létezése nemcsak hivatalosan, de 
az orvostársadalomban és a köztudatban 
is kezd elterjedni. Sokakkal egyetértésben 
én is úgy vélem, hogy a nőgyógyászati onko
lógiai szakképesítés bevezetése a közelj övő
ben feltétlenül szükséges, mert csak így felel
hetünk meg a kor követelményeinek és az 
európai standardoknak. 

Dr. Gógl Árpád 
a Magyar Orvosi Kamara elnöke 

Kritikus helyzetbe jutott egészségügyünkben 
a MOK számára kitüntetetten fontos az on
kológia területe és nem kizárólag a tragikus 
népegészségügyi mutatók miatt. Nem vélet
len. hogy a háziorvosi hatásköri lista össze

állítá sakor kü
lön figyelmet 
fordítottunk az 
alapellátás daga
natos betegek
kel kapcsolatos 
teendőinek sza
batos megfogal
mazására. 
A bete geknek 
talán az egyik 
legtöbb szenve

dést okozó, ma még sok vonatkozásában 
titokzatos betegség gyógyítása, ellenszereinek 
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kutatása, kórokainak kiderítése a lakosságot 
talán leginkább foglalkoztató egészséggel 
összefüggő kérdés. Az elégtelen prevenció, a 
gyakran megalapozatlan várakozások kereszt
tüzében, többnyire a beteg közeli halálának 
tudatában ténykednek e diszciplina orvosai, 
kutatói, miközben nap, mint nap szembe kell 
nézzenek h ivatásunk legkényesebb et ikai 
kihívásaival. Ki mást, mint az onkológust 
érintenék leginkább az orvoslást napjaink
ban érő, emberséget, bölcsességet és hivatás
tudatot próbára tevő olyan kérdések, mint a 
gazdasági szűkösség gyógyító munkát korlá
tozó hatása, a fájdalomcsillapítás lehető
ségének korlátozottsága, a beteg felvilágo
sításának kötelezettsége, az emberhez méltó 
halálhoz való jog, az eutanázia kérdésköre. 
Nehezít ik dolgukat a természetgyógyászat 
vagy az alternatív gyógyászat, nem ritkán a 
sarlatánok vádjai, szaporodó számú csodasze
rei, amelyek bizalmatlanságot keltenek a mai 
orvosi ellátás iránt, ugyanakkor teljesen in
dokolatlan reményeket keltenek a ma még 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkben. 
Természetesen mi is szorgalmazzuk a tudo
mányosan megalapozott, korszer(í alternatív 
gyógyászattal való együttmííködést. 
Remélem az onkológus szakma új orgánuma 
a daganatos betegségek megelőzésének, diag
nosztikájának, terápiájának legkorszerűbb 
módszereinek, hazai és nemzetközi eredmé
nyeinek bemutatásán túl ezeknek a kérdé
seknek is teret szentel majd. 
A szerkesztőknek sok sikert, a lap olvasóinak 
nívós folyóiratot kívánok. 

Prof. Dr, Kovács Lász:ló 
Szent-Györgyi Alberi Orvostudományi Egyetem, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 

Mindig öröm egy új orvosi folyóirat születé
sét köszönteni, hiszen általa az ismeretek 
áramlásának új csatornája nyílik meg. Külö
nösen fontosnak tartom ezt a Nőgyógyászati 
Onkolnt ia r,cr fbm. mellyel nemcsak a Ma

gyar Nőgyógyász 
O nk o lógusok 
Társasága jutott 
önálló hivatalos 
laphoz, hanem a 
nőgyógyászati 
onkológia, a szü
lészet-nőgyógyá
szat elismert, de 
az alapszakmába 
integrált subdis
ciplinája is tudo

mányos, oktatási és továbbképzési fórumhoz. 
A lap várhatón jól beilleszkedik az e témával 
eddig is foglalkozó magyar szaklapok, a Ma
gyar Nőorvosok Lapja és a Magyar Onkoló
gia mellé, és azok kiegészítőjeként és nem 
konkurrenseként fogja a nőgyógyász és on
kológus szakma érdekeit szolgálni. 
A nőgyógyászati onkológia, mint subspeci
alitás, az alapszakmával, a szülészet-nőgyó 
gyászattal számos szempontból szorosan 
összefügg, és a nőgyógyászat alapos ismerete 
nélkül nem is míívelhető. 

Jól példázzák ezt a gestatios eredetű tropho
blast tumorok, melyek felismerése, gyógysze
res és műtéti kezelése tipikusan nőgyógyásza
ti onkológiai feladat. 
Igen szoros a kapcsolat a nőgyógyászati en
dokrinológia és onkológia között is. A nő
gyógyászati hormontherápia, illetve az ide 
sorolható hormonális fogamzásgátlás szere
pet játszik egyes rosszindulatú daganatok, 
mint a petefészek és az endometrium rák 
megelőzésében. Más hormontherápiás mód
szereink pedig, mint a postmenopausában a 
hormonpótló kezelés, különös onkológiai 
éberséget igényelnek az emlő és az endomet
rium rosszindulatú betegségének elkerülé
sére. 
A szűkebb értelemben vett onkológiai keze
lési módszerek hasznos kiegészítői főképpen 
emlő és méhtestrák esetén a nőgyógyászati 
hormontherápia fegyvertárából az anti-öszt
rogének és a gesztogének. Szakszer(í alkal
mazásukhoz a nőgyógyászati laboratóriumi 
módszerek közül a sexualsteroid receptorok 
meghatározása nélkülözhetetlen. 
Az újabb módszerek közül megemlítendő a 
progeszteron antagonisták szerepe a sárga
testhormon dependens meningeomák gyó
gyításában, de egyes vizsgálatok alapján vár
ható hasznosításuk az emlődaganatok kezelé
sében is. 
A gonadotropin releasing hormon analógok 
a nőgyógyászatban az ösztrogénfüggő rossz-és 
jóindulatú daganatok kezelésében sikerrel al
kalmazhatók. 
Említést érdemel az emlőbetegségek közül az 
emlőrák kezelése, mely a Nőgyógyász Világ
szövetség ( FIGO) állásfoglalása szerint a nő
gyógyászat keretei közé tartozik. A tradíciók 
alapján kialakult gyakorlat az egyes országok
ban eltérő, számos helyen nőgyógyászok az 
emlő minden betegségének orvosai, másutt, 
mint hazánkban is, a műtéti kezelés a sebé
szet körébe tartozik. Megemlítendő azonban, 
hogy néhány nőgyógyászati osztályon az or
vosok kellő mértékű, többnyire külföldön 
megszerzett tapasztalata alapján, eredménye
sen művelik az emlő sebészi kezelését is, és 
reméljük ez a gyakorlat egyre terjedni fog. 
A kiragadott példákkal csak azt kívántam 
alátámasztani, hogy feltétlenül van szakmai 
alapja egy nőgyógyászati onkológiai szakfo
lyóirat megjelenésének. Amikor üdvözlöm 
az újszülöttet, egyben eredményes munkát 
kívánok a főszerkesztőnek és a szerkesztő bi
zottságnak, hogy a lapnak ne csak jelene, de 
sikeres jövője is legyen. 

Prof. Dr. Lampé László 
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 

Aligha vitatható, hogy válságban van Ma
gyarországon a nőgyógyászati onkológia. 
(Valószínű, hogy ez a megállapítás az onko
lógia egészére, minden szakterületére érvé
nyes.) Sohasem volt igazán magas szín
vonalú, sohasem volt jól szervezett , de az 
utóbbi években kétségtelen roszszabbodás 
tapasztalható . A ne gatív ért ékelés a 
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szervezetlenségből , a szellemi és anyagi erők 
koncentrálásának hiányosságaiból adódik. 
A nőgyógyászati onkológia fentiekben 
megfogalmazott elmarasztaló értékelése sok 
adattal és sokféle módon bizonyítható. Em
lítsünk ezek közül kettőt. 

Csökkent a nő
gyógyászati rá
kok és rákmeg
előző állapotok 
szCírése. A koráb
ban állami fela
datként meghir
detett méh
nyakrák ( rák
megelőző állapo
tok) s zűrése a 

feltételek redukálásá1·al a minimumra csök
kent, ugyanakkor a privát szektorban vagy 
az ANTSZ kereteiben még nem bontakozott 
ki a megelőzés ezen formája. - A sz(írések el
maradása azért is súlyos teher, mert az elmúlt 
években észrevehetően javultak a méhnyak
rákot mege lőző állapotok felismerésének 
módszerei ( új citológiai anyagvételi eszkö
zök, korszeníbb szemléletet tükröző nomen
clatura és értékelés stb.), az anyagvétel lehe
tőségei (punch biopsy, elektromos hurok -
kimetszés stb.), de új és hatékony eljárásokat 
dolgoztak ki az endometrium carcinoma (as
piratio, ,.endometrium-kefe" stb.) és az ova
rium carcinoma szCírésére is ( ultrahang vizs
gálatok, endoszkópia stb.). A legújabb, kor
szerű módszerek alkalmazása igen sok geni
tális rák korai felismerését vagy rákot meg
előző obligát folyamarok korai diagnoszti
zálását tenné lehetővé és racionális gazdasá
gi számítások szerint nemcsak emberi élete
ket tudna megmenteni, de a korai felisme
réssel igen sok fiatal nő egészségét tudná 
megőrizni. 
A progresszív betegellátás szervezési keretei 
- amelyek talán éppen az onkológiában a 
legfonto abbak - az utóbbi években erősen 
fellazultak, és sok tekintetben ötletszerűvé 
vált a malignus tumoros betegek kezelése. 
Régóta felismert szabály értelmében az on
kológiai betegek kezelését olyan intézmé
nyekben kell végezni, amelyekben a diag
nosztika és a terápia minden feltétele adva 
van. Legalább ilyen- fontos követelmény, 
hogy a betegek koncentrálása révén kellő 
számú beteg gyógyításával nagy tapasztalatú 
munkacsoport foglalkozzon. Néhány beteg 
műtétével, kemoterápiájával nem lehet 
kellő tapasztalatot szerezni, nem lehet elfo
gadható eredményeket elérni. A szellemi és 
anyagi erők koncentrálására és a gyógyítás 
kiemelkedő sikerű eredményes égére számta
lan példát lehet látni a hazánknál sokkal 
gazdagabb országokban (Svédország, Norvé
gia, USA stb.) 
Joggal reméljük, hogy az új onkológiai folyó
irat elősegíti az ismertetett - és még sok 
egyéb - anomália megszüntetését és a ma
gyar nőgyógyászati onkológia kívánatos fej
lődését. 

Prof. Dr. László János 
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika 

A nőgyógyászati onkológia, mint a nőgyó
gyá,zari megheregedé,ek szerves és az utóbbi 
időben mind je lentősebh része, egyre na
gyobb tért hódít a nőgyógyászati tevékeny

ség elméletében 
és gyakorlatá
ban. Az egyre 
szélesebb kör
ben alkalmazott 
onkológiai szű
rővizsgálatok, a 
korszerű sugár
k e mo terápia 
döntő szerepe, a 
kiterjesztett mű

tétek alkalma:ásának terjedése, a nőgyógyá
szati rákbetegségek arányának emelkedése és 
,,el6kelff' helye a hal:1lmásban mind igazol
ják fontosságát, nem szólva arról, hogy a da
ganatos megbetegedések gyógyításában az 
operáló nőgyógyász sebészi készségének nö
velése mindenképpen jelentős hasznára vá
lik a betegnek és orvosának egyaránt. A si
keres kezelés érdekében a daganatos meg
betegedések időben való felismerése a gya
korló nőgyógyász egyik legfontosabb fel
adata. Mindezek azt bizonyítják, hogy azon
kológiai megbetegedéseket a nőgyógyászati 
betegségek csoportjának egészétől sem 
elválasztani, sem megbontani azt az egységes 
szemléletet - amely a női betegségek gyó
gyításába n mind en nőorvos gondol
kodásának szerves része kell legyen - nem le
het. Ezen gondolatok jegyében kívánok si
kert a Magyar Nőgyógyász Onkol ógusok 
Társasága által indított „Nőgyógyászati On
kológia" című új folyóiratnak és kívánom, 
hogy hasznos szerepet töltsön be a női beteg
ségek elleni küzdelemben. 

Prof. Dr. Marton István 
osztályvezető főorvos, MÁV Kórház, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztály 

A szülész-nőgyógyász számára - még ha on
kológus is - egy új folyóirat indulása ment
hetetlenül a szülés asszociációját ébreszti fel. 
A r:1r,a,;íg abrír :1,flnak nehézségei, a folyó

irat anyagi bázi-
,ának megte-
remtése mind 
megannyi pár
huzam a terhes
ség, vajúdás ne
héz, gondokkal 
teli, de végső so
ron örömöket 
adó eseményeire. 
A folyóirat első 
számának megje-

lené,e tabín a: ÚJszülön felsírása lehet. En
nek a számnak a hangvétele, stílusa megha
tározhatja a folyóirat sorsát. Nem kis mérték
ben a magyar nőgyógyász onkológusok egy
séges, összefogó munkáját, amelyből remél
hetőleg betegeink jobb ellátása születik meg. 
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A nőgyógyászati onkológia témaköréből, il
letve az ezzel kapcsolatos problémákról szá
mos folyóirat közöl cikkeket. Tekintettel 
azonban arra, hogy a nőgyógyászati onkológia 
kérdései, lehetőségei egyre inkább egy speci
ális érdeklődésű és egy magasabb szakmai 
színvonalat igénylő olvasóréteget tételeznek 
fel, valójában időszerűnek tűnik a Társaság 
vezetőségének döntése, hogy új lapot indít. 
Az onkológia egészében jelentős átalakulás 
zajlik. Az új sebészeti technikák (laparosco
pia, laser) a mind hatékonyabb és mind ke
vésbé toxikus citosztatikumok megjelenése 
valóban több esélyt ad a betegnek a gyó
gyulásra, a megfelelő minőségű élet folyta
tásra. Ugyanakkor azonban szükséges, hogy 
az orvostársadalom érintett része időben jus• 
son meghatározó információhoz. 
Ha igaz az, hogy korunk legnagyobb vív
mányának az információs szupersztráda ki
alakulása tekinthető, akkor meggyőződésem, 
hogy ezen a szupersztrádának egy fontos sáv
ja lehet a most meginduló folyórat, mely 
mind a hazai, remélhetőleg mielőbb a nem
zetközi onkológia aktuális információit jut
tatja el az olvasókhoz. 

Prof. Dr. Papp Zoltán 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem /. sz . 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgotáia 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társa
sága azért alakult öt éve, hogy öszszefogja a 
női daganatos betegségekkel foglalkozó kollé
gák mind népesebb táborát. Mára már kevés
nek hiwnyul J T ár,J.siÍg által szervezett tudo

mányos ülések 
,záma, mind 
több a publiká
landó eredmény. 
A Magyar Nő
gyógyász Onko
lógusok Társa
,ága által szer
kesztett és ki
adott új tudomá
nyos szakfolyó
irat alkalmat 

nyújt a: elért eredmények közlésére, a kutatá
sok összehangolására és ezáltal a kezelési ered
mények további javítására. 
Magyarországon évente több, mint tízezer új 
rosszindulatú megbetegedés fordul elő a nők 
körében. Ezek között a leggyakoriabb az em
lőrák, de jelentős számban szerepelnek a kis
medencei női nemi szervek rosszindulatú el
változásai is. 
Nagyon fontos, hogy a nőgyógyászati daga
natos betegségek felismerésében és kezelésé
ben szerepet játszó orvosok ismerjék a leg
újabb eredményeket. Fontos, hogy ne csak a 
külföldi, hanem a hazai eredmények, egymás 
munkája is nyilvánvaló legyen. A legered
ményesebb munka külföldön onkológiai 
centrumokban történik. A hazai centrumok 
is elismerésre méltó teljesítményt nyújtanak, 
szükséges, hogy az eredményeik mindenki ál

. cal írott formában is elérhetők legyenek. Re-
mélhető, hogy megismerve a centrumok 
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eredményeit, a kisebb, onkológiával nem 
foglakozó kórházak is segítséget kapnak bete
geik megfelelő helyre történő irányításához. 
Az új tudományos lap ehhez is segítséget 
nyújthat. 
Ugyanakkor nagyon reméljük, hogy csak 
lektorált, tudományos igényű közlemények 
látnak majd benne napvilágot. Ellenkező 
esetben ugyanis többet árthat a lap az ügy
nek, mint használhat. 
Kívánom, hogy az igényes külső olyan tar
talommal párosuljon, amely méltó a magyar 
orvostudományhoz. 

Dr. Pálfalvi László 
főorvos, Fővárosi Szent István Kórház Nőgyógyászati 
Onkológioi Osztály 

Az évek óta nőgyógyászati onkológiával fog
lalkozók számára, az új folyóirat egyszerre je
lent kihívást, elégtételt és kételyt. Kihívást, 
hi,,cn cg\' s:Cík teriilcncl. a nőgyógyászati on

kológiá va l fog
lalkozó társaság 
először lép a 
nyilvánosság elé 
egy folyóirattal, 
mely arra hiva
tott, hogy a szak
területet képvi
selje. Elégtételt, 
hiszen a folyóirat 
megjelenése egy 
újabb lépés a nő

gyógyászati onkológia önálló szakterületként 
való elismerésében. Kételyeket, hiszen eddig a 
Magyar Nőorvosok Lapja „onkológia" és „mCí
tét" rovata nívós közlési fórumot jelentett a 
magyar nőgyógyász onkológusok számára. En
nek a maroknyi csapatnak kíván közlési teret 
biztosítani az új folyóirat. Ha csak maguknak 
közölnek, akkor a kételyek már a közeljövőben 
beigazolódnak. A nQgyógyászati onklógia azon
ban interdisciplináris szakma. A petefészekrák 
műtéti kezelésével kapcsolatban a Lampé féle 
műtéttan könyv a következőt ajánlja:" Elen
gedhetetlen fontosságú, hogy az operáló team 
el tudja végezni a méh radikális eltávolítását, a 
retroperitoneális lymphadenectomiát, az omen
tectomiát, szükség esetén a végbél, a sigma, a 
vékonybél, vagy a húgyhólyag rezekcióját". A 
nőgyógyász onkológusnak a nőgyógyászaton, 
sebészeten, urológián kívül értenie kell a pa
thológiához, kemoterápiához, radioterápiához 
is. Ha a lapot a jövőben a szülész-nőgyógyá
szok, sebészek, urológusok, belgyógyász-onko
lógusok, pathológusok, radioterapeuták is for
gatni fogják, akkor a kételyek fölöslegesnek bi
zonyulnak majd. 

Prof. Dr. Szabó István 
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika igazgatóia 

Talán egyik szakmának sem képezi olyan je
lentős részét a daganatos betegek ellátása, mint 
szü lészet-nőgyógyászat keretén belül az onkoló
giai betegeké. 
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Ha meggondoljuk, hogy egyrészt az emlő be
tegségeinek - köztük a mamrnacarcinomáknak 
- a kezelése számos fej lett országhoz hasonlóan 
várhatóan hazánkban is a nőgyógyászok fela
datát fogja képezni, másrészt az emlőrák a leg
gyakoribb az füsm daganatos megbetegedés 

közül, amelyet 
előfordulási sor
rendben a 3. he
lyen már a méh
rákok követnek: 
akkor nem kell 
különösebben bi
zonygatnunk , 
hogy a nőgyógyá
szati onkológiá
nak milyen fon
tos és kiemelkedő 

szerepe van m111cl az onkológia, mint a nőgyó
gyászat keretén belül. Ráadásul a női nemi
szervi rosszindulatú daganatok többsége jól 
„szűrhető" és kezelhető, adekvát therápiával 
nagy százalékban véglegesen meggyógyítható. 
A daganatbiológiai kutatások, a diagnosztikus 
módszerek és a különböző terápiás eljárások 
(kifinomult, speciáis mGtétek, korszerCí sugár
kezelés és chemotherápia) olyan szintet értek 
el, amelyekkel a lépéstartás, illetve az újabb és 
újabb módszerek alkalmazása már egyre inkább 
meghaladják a gynekológusok szokásos szülé
szeti-nőgyógyászati feladatait és lehetőségeit. 
Az utóbbi 20 év során a diagnosztikus és terá
piás módszerekben bekövetkezett gyors fejlő
dés indokolttá tette nőgyógyászati onkológiai 
érdeklődés(í szakemberek képzését is. A be
tegek javát szolgálná, ha speciális felkészült
ség(í orvosok végeznék az ellátásukat. 
Mindenképpen örömmel kell üdvözölnünk 
egy olyan új szaklap (,,Nőgyógyászati Onkoló
gia") megjelenését, amelynek nyilvánvalóan 
jelentős szerepe lesz a nőgyógyászati onkológia, 
mint önálló disciplina elfogadtatásában és 
mCívelésében. 

Dr. Ungár László 
osztályvezető főorvos, Fővárosi Szent István Kórház 
Nőgyógyászati Onkológiai Osztály 

A nőgyógyászati onkológia önálló magyar fo
lyóiratának indulása (mint feltehetően a 
többi szakmabeli kollégában) bennem is né
hány fontos kérdést vetett fel. Lesz-e közönsé
ge egy ilyen szCík területet érintő folyóiratnak? 
A nőgyógyászati onkológiával foglalkozó ma
roknyi magyar szakember meg tud és meg 
akar-e tölteni értékes mondanivalóval egy 
rcnd,:rrcsen mrs:ir lcnií folyóiratot. Helyes-e a 

meglévő, igen 
színvonalas Ma
gyar Nőorvosok 

Lapjának szerző, 
olvasó és szponzo
ráló táborát meg
osztani? Ha lesz 
fontosnak vélt 
mondanivalója a 
,zü ! ész- nőgyó 
gyász társadalom 
számára bármelyi-

künknek a női rákokkal kapcsolatban, melyik 
fórumot hagyjuk cserben? Ha a nálunk sok
szorta nagyobb európai országokban néhány 
nemzetközi folyóiratot elegendőnek tartot
tak mindmáig és nem indítottak hasonló 
nemzeti folyóiratot, vajon Magyarországnak 
nem lenne-e helyesebb ezt a modellt követni 7 

A kétségek számbavételekor el kellett azon
ban képzelnem a kajánul mosolygó utódokat, 
akik a ma még meg sem született folyóirattól 
kapnak talán maradandó értéket ebben a kis 
országban. Baljóslataink elég megbízhatóak? 
Lehet talán dialógus egy-egy kérdésben a két 
folyóirat között? Hátha ez az új fórum segít 
majd abban, hogy a nőgyógyászaton belül egy
egy szakmai kérdés megítélése érvek és ellenér
vek mérlegelésével, (az érvek hangoztatása 
mellett az ellenérvek meghallgatásával) foly
tonos megújulással tarthasson lépést a fejlődés
sel. 
Közelebb hozhatja az új folyóirat a nemzetközi 
szakmai vitákat a magyar szakmai fórumokhoz? 
Megnyerhet szerzőként mértékadó külföldi 
szakembereket? 
Repülj hát, mesterségünk új zászlója! Szerve
zők, szerzők és olvasók pedig csaljanak mosolyt 
az utókor ajkára a ma kételyeivel szemben. 

Prof. Dr. Vízi E, Szilveszter 
akadémikus, az MTA Orvosi Osztály elnöke 

A múlt évszázadot a mechanika fejlődése jelle
mezte, korunkat a fizikáé. Az elmúlt 50 év
ben az orvostudományban észlelt exponenciá
lis fejlődés viszont előrevetíti az árnyékát, hogy 
a jövő évszázadot az orvosbiológia évszázadá
nak fogják nevezni mindazzal együtt, hogy egy 
információs robbanásnak vagyunk szemtanúi. 
A modem kor, a jövő évszázad emberének 
megjelölése remélhetőleg már nem a homo co
ca-coleus, hanem a homo informaticus lesz. 
Ennek a fej lődésnek a jegyében születnek 
újabb és újabb szakmai folyóiratok, a Magyar 
Nőgyógyász Onkológusok Társaságának asz
s:i<:r.í l.í ,.1 mellen. ~ .. \16gyógyászati Onko

lógia". 
Alig egy évszáza
da még a fertőző 
betegségek és a 
gyermekhalandó
ság szabott mér
téket egy ország, 
vármegye, város, 
falu lákosságá
na k, addig ma 
már a cardiovas
cularis és dagana

tos 1pegbetcgedések a vezető halálokok. Ez egy 
új kihívást is jelent az orvostudomány számára, 
amelyben fontos szerepet vállalhat a Nőgyó
gyászati Onkológia, mint a képzés, továbbkép
zés fontos fóruma. 
Kívánom, hogy az új folyóirat minőségével, 
időszerCíségével bizonyítsa, hogy nemcsak az 
információs igényeket elégíti ki, hanem telje
síti azokat a minőség i elvárásokat, amelyek egy 
ilyen laptól elvárhatók. 
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