
HÍRMONDÓ 

A Sebészeti, az Onkológiai és Sugárterápiás, 
valamint a Szülészet-Nőgyógyászati 
Szakmai Kollégium állásfoglalása 
az emlősebészeti beavatkozások 
szülész-nőgyógyászok által történő végzéséről 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

Az emlőe l változások nőgyógyászati onkológiai osztályon történő mű

téti kezeléséve l kapcsolatos felterjesztése alapján az Elnökség felkéré
sére a Sebészeti-, az Onkológiai és Sugárterápiás- és a Szülészet- Nő

gyógyászati Szakmai Kollégiumok Elnökei állásfoglalást dolgoztak ki. 

A három kollégium által készített elvi állásfoglalást az ETT Elnöksége 
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett, a javas lat megvalósítá
sát szakmai és etikai szempontból támogatja . Ezért az állásfoglalást a 
Minisztérium Ill. Főosztályának is megküldte javasolva, hogy az emlő
elváltozások sebészeti ellátásának rendjé t a kollégiumok által kidolgo
zott módon szabályozza. 

A Szent István Kórházban bevezetett, levelében ismertetett komplex 
ellátás mindenben megfelel a kollégiumok állásfoglalásában foglaltak
nak, ezért az ETT szakmai és etikai szempontból, intézeten belüli enge
délyezését támogatja . 

Budapest, 1998. február 4. 

Tisztelettel: 

Dr. Mandl József 
egyetemi tanár 
az ETI' Titkársága 

BEYEZmS Hazánkban az eddig kialakult gyako rlat 
szerint az emlő vizsgá latát csa ládorvosok , szü lész
nőgyógyászok, sebészek, onkológusok és radiológu 
sok je lentősebb összehan goltság nélkül végz ik. Az as
pirati ós sejttan értékelése sejtt ani/pathológiai labora
tóriumb an, az emlődaganatok sebész i keze lése sebé
szeti fekvőbeteg osztá lyokon történik. Műtét utáni be
sugárzásra és/vagy gyógysze res keze lésre a radioterá
piás illetve onkológiai felkészültségű osztályokon ke
rül sor. Az emlődaganatos betegek ellátása összessé
gében a j elenleg i egészségügy i körülm ények közöt t 
általánosság ban elfogadható módo n megoldott. 

ÁLLÁSFOGLALÁS A világ több országá ban, főleg Nyu
gat-Európában az emlősebészetet, az emlőrák műtéti 

keze lését szülész-nőgyógyászok is művelik, ezért a 
szü lész-nőgyógyász társadalom részéről hazánk ban is 
megfogalma zódott az igény, hogy emlőműtétet szülé
szeti-nőgyógyászati osztályon is lehesse n végez ni. 
Emellett az alábbi érvek szólnak: 

1. A női emlő a külső női nem i sze rvek része , amely 
élettanilag és endokrino lóg iailag kapcso latban áll a 
kismedencei belső és külső nem i sze rvekkel. Ennek 
megfelelően az emlő anat ómiáj a, életta na, a telarche, 
a terhesség alatti emlőátalakulás, a tejki vá lasztás és a 
szoptatás, a mastiti s pue rperalis keze lése , az endokr i
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nológiai változásokra visszavezethető mastopathia hangsúlyo
zottan a szülészet-nőgyógyászat tárgykörébe tartozik. Ezen kí
vül a petefésze kkel, illetve a hám eredetű petefésze krákkal 
több szempontból geneti kai és endokrinológ iai össze függésben 
álló emlőrák, különö sen a famili aris emlőcarcinoma is ezen 
kapcsolatrendszer logikus láncszeme. Az emlőcarcinoma nem
egysz er női nemi hormon-függő, tehát a keze lés meg tervezésé-
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ben szülész-nőgyógyász endokrinológus bevoná sára, esetleg Az akkreditáció feltételei közö tt kell, hogy szerepelj enek a 
oophorec tomia elvégzésé re is szükség van. képalkotó eljárással vezére lt aspiratiós biopsz ia, a daganat

2. A szülész-nőgyógyász hazánkban a terhesgo ndozás i és 
nőgyógyászati rákszűrés i rendszerben központ i szerepet ját
szik, és a csa ládorvos mellett a nők részéről a legtöb bet felke
resett orvos. Foglalkozik a serdülő leányok, a term ékeny és a 
menopauza utáni időszakban a nők különböző jellegű panasza
iva l, betegségeiv el és azo k kezeléséve l. A nőbetegek a tapasz
talat szerint em lőpanaszaikkal elsősorban a szülész-nőgyó

gyász t keresik fel. A szü lész-nőgyógyász szakorvossa l való ta
lálkozás minden ese tben jó alkalmat nyújt az emlők vizsgá la
tára is, ami a nemzetközi aj ánlások szerint is a nőgyógyászati 

vizsgá lat része. Bár a palpatio nem pótolja a mammog ráfiát 
vagy az ultrahang vizsgá latot, a nőgyógyászati vizsgá lat szer
ves része ként még is módot teremt az emlődaganatok egy ré
szének felismerésére és az önv izsgá lat megtanítására. Ezá ltal -
a női nemi szervek dagana tos betegségei nek szűréséből adódó 
szakmai kapcso lat és ellenőrző tevékenység révén - az emlő 

vizsgá lata is a beteg külön megterhe lése nélkül elvégezhető . A 
szülész-nőgyógyász felelős a menopauza utáni hormonpótló 
kezelésé rt és az em lő fokozott ellenőrzésének megszervezésé
ért. A nőgyógyász és a nőbeteg kapcso lata lehetőséget terem t 
az emlőrák-szűrés nagyo bb hatékonyságú müvelésére. Ha a 
szülész-nőgyógyász is végez het em lőmütétet, szakma i felké
szültsége megsokszorozza emlődaganatos éberségét. 

Minden sza kma i ténykedés (kór ismézés, keze lés) alapfe ltétele, 
hogy az azt végző személy megfel elő szakmai képzésbe n ré
szesüljön , fel készültségéről megfelelő szakmai fórum előtt ta
núb izonyságo t tegyen, s tovább i, ez irányú tevékenysége rend
sze res szakmai ellenőrzés alatt álljon. Ma ezen feltételeknek az 
emlőmütétek vonatko zásába n - rendkívü l kevés kivétel tő l elte
kintv e - hazánkban a szülész-nőgyógyász társada lom nem tud 
megfel elni, mert az edd igi hagyomá nyok , szakmai képzés ezt 
nem tetté k lehetővé. Amennyiben a bevezetőben vázolt tenden
ciát támogatni akarjuk - s ennek elvi akadályát nem látjuk -
anna k feltételeit meg ke ll teremteni , s a feltételek megvalósu
lása után - kellő szakmai körültekintésse l - a mindennapi gya
korlatba ezek bevezethetők. 

Ezen érvek figye lembevéte léve l a három szakmai kollégium 
lehetséges nek látja, hogy emlőműtétek sebésze ti osztályo kon 
kívü l, amennyiben a személyi és tárgyi feltételek megte remt
hetők, az ebből a szempontbó l akkred itált szül észeti-nőgyó

gyásza ti klinikákon , illetve néhány nőgyógyászati osztályon is 
történhesse nek. 
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sejttan és az intra- és posztoperatív hiszto lóg ia korszerű mód
szerei, beleértve a receptor-meg határozás t is, továbbá sebésze i 
szakvizsgával és megfelelő onko lógia i sze mlélettel illetve gya
korlattal rendelkező szemé lyek. 

A szülészet-nőgyógyászati szakvizsga köve te lményrendsze
rébe be kell építen i az emlősebészet elméleti és gyakorlati 
alapja inak az elsajátí tását, hogy 5-10 év mú lva nemcsak a se
bészeti, hanem a szülészet-nőgyógyászati szakképesítés is fel
j ogos ítson emlőmütét végzésére. Átmene tileg az akkre ditált 
szülésze it osztá lyoko n sebészi szakv izsgáva l nem rendelkező 

szü lész-nőgyógyász csak akkor végez het emlősebészet i bea 
vatkozást , ha a három kollégium által elfogad ott, e betegsége k 
szempontjából nagy forgalmú sebészeti klinikákon (osz tályo
kon) mindazt az ismeretet elsajá tított a, amely erre a tényke dés
re őt alkalmassá teszi. Az alkalmasság deklará lásához megfe 
l e lő számú dokum entált betegv izsgá lat, mütéti assz isztencia és 
mütét végzése szükséges. Ezen szakem berek kiképzésé ben lé
nyeges a fokozatosság elvének megva lósítása, hogy a betege k 
ellátása nemcsak hogy zava11 ne szenvedjen, hanem értelem
szerüen ja vuljo n. 

Mindhá rom Szakmai Kollégium nyomatékosa n hangsúlyozza , 
hogy a fönti folyamat lebonyo lításában és a körü lmények kia
lakításában kizárólagosa n a beteg érdeke és sza kmai szem pon
tok lehetnek irányadók . Egyé ni vagy csoport - elsősorban a 
napja inkban o ly gyakran tetten érhető pénzügy i - sze mpontok 
nem csak kizárandók , hanem a megvalós ításukra irányuló min
den kísérlet a leghatározottab ban elítélendő. 

A gyakorla ti lebonyo lítás a három szakmai kollég ium és a há
rom szakniai társaság álta l delegá lt munka bizottság irányítása 
mellett történik. 

Budapest, 1997. október 31. 
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