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MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKO LÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 1. KONG

RESSZUSA A Magya r Nőgyógyász Onkológusok Társaságának 

(MNOT) első kongresszusára 1998. december 11-12-én kerül 

so r Bud apes ten a Sun light Hote lben. agy megtis zte lte tés 

szá munkra , hogy a Kongressz us fővédnökei ként Dr. Puszta i 

Erzsébet egészségügy i minisz tér iumi állam titkárt és Prof. Dr. 

Mikó Tivadart , az Országos Egészségbiztos ítási Pén ztár 

főigazgatójá t üd vözöl hetj ük. A Ko ngressz us tisz te le tbe li 

e lnökei Pro f. Dr. Eckhardt Sándo r és Prof . Dr. Gáti István 

akadém ikusok. A Kongressz us elnöke Prof. Dr. Bősze Péter. 

Tudomán yos Szervező Bizott ság: elnök: Dr. Ungár Lász ló, 

tagok: Dr. Artne r Attil a, dr. Berbik István, Prof. dr. Bodó 

Mik lós, Dr. Cse rmel y Gy ula, Prof. Dr. Doszpo d József , Prof. 

Dr. Gardó Sán dor, Pro f. Dr. Herná di Zol tán, Dr. Ka rácso ny 

István, Dr. Kornya Lász ló, Prof. Dr. Kovács Lász ló, Dr. 

Kraszna i Péte r, Dr. Krivácsi Gábor, Prof. Dr. Kra mme r Károly , 

Pro f. Dr. Papp Zoltán, Pro f. Dr. Paulin Ferenc , Dr. Pálfa lvi 

László, Dr. Sikló s Pál, Prof Dr. Sza bó István. A Kongressz ust 

a McdCongress (2500 Esztergo m Pf. 18) sze rvezi . 

Az MNOT első tudományos kongressz usát a lapvetően azzal a 

cé lla l rende zz ük, hogy képet alkossunk a nőgyógyászati onko

lógia körébe tartozó betegségek haza i e llátásáró l, megt ár

gyalj unk e llentm ondásos kérdése ket , ke ressü k az új irányzatok 

helyé t mind en napi gyakorlat unkban , és, hogy min él több ko l

legá nak adju nk lehetőséget tudom ányos és gya korlati tevé 

keny ségé nek bemutatására . Az előzetes tudom ányos progra

mot a meghívó ban ismertetjük . Kü lön felhívjuk a figye lmet, 

hogy a Kongressz us ke retébe n három kerekasz ta l me gbeszé

lés re (szimpózium ) kerül sor. Az egyik a "támogató" keze lés

sel, és ezen belül az amifostine (Ethyo l) jelentőségével, a 

másik a fogamzásgátlók és a rák, ille tve a hormo npót ló kez elés 

és a rák kapcso latáva l fog lalkozik . A harmadik kerekaszta l 

megbe szé lés a nyirok cso mó áttéte k kérdésé t tag lalj a, felvetve 

azt a kérd ést, hogy vajo n a nyi rokc somó áttétek sebész i vagy 

nem sebész i megbe tege désnek tekinthetők -e. A Kongr esszus 

mérfö ldkövet je lent a Társaság é letébe n, és abban a remé ny

ben, hogy e léri cé ljá t, mi nden ko llégát szeretette l vá runk. 

Ezúto n is sze retném őszinte köszönetemet kifejezni minda zok-
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nak , akik meghívásu nkat elfogadták és tudásukat, tapasz ta

latukat megosz tják ve lünk. Nem kevésbé vagyok hálás a 

Kongressz us többi résztvevőjének sem . Tén yleges közremű

ködés nélkü l egyetle n rendezvé ny se m va lós ulha t meg. 

Köszöne t illeti a Kon gressz us támogató it is. 

EURÓPAI RÁK ISKOLA BUDAPEST 1998 Rendkívü li ese mény volt 

az Európa i Rák Iskola budap est i tan folya ma, ame lynek szer

vezésébe n a Magyar őgyógyász O nko lóguso k Tá rsasága és 

az Európa i őgyógyászati Onko lógia i Tár saság is részt vett. 

Rendk ívüli megtiszte ltetés, hogy a tan folyam a Magyar Tudo

mán yos Akadé mia Orvos i Osztályá nak támoga tá sát élvezte, 

amiért külö n köszö nettel tarto zunk Pro( D1: Méhes Káro/ )1, a 

Magyar Tud omá nyos Akad émia Orvos i Osztályának elnöke és 

Prof D1: Gáti Istvá n akadémi kus uraknak. Nem kiseb b meg

tiszte ltetés, hogy a rendezvé nyt Prof D1: Vízi E. Szilves z te,; a 

Magyar Tudományos Akad émia a lelnök ének védnöksége a la tt 

tartha ttuk a Magyar Tud ományos Akad ém ián . 

Az Európai Rák Isko la budap esti sze min ár iumát 1998 . sze p

temb er 2 1-22-é n ta rto ttuk. Álta lános vé lemény , hogy a szim

pózium nagyo n sikeres vo lt. A tan folyamon 105-c n ve ttek 

rész t, a magyar ko llegá k szá ma 101 vo lt. Az t hiszem, va lóban 

jelentős, hogy ismét 101 hazai orvos t lehetett kieme lkedő sz ín

vo nalú továbbk épzésben részesí teni . 

A szi mpó zi um a nőgyógyászati rákos meg beteg edések 

keze lésébe n és e llátásában, elsősorban, de nem kizárólagosa n 

a betege k életminőségét javító , un. helyreá llító műtétekkel 

foglalko zo tt . Címe: "Th e role of rcconstructive su rgery in the 

ma nage ment of the female genita l tract ca ncer". Az előadók 

között kiemelkedő hazai és kü lföldi sza kembere k sze repe ltek . 

Meggyőződésem, hogy mindn yáj an nagyo n sokat tanultunk. 

H aso nló rend ezvé nyre még nem került so r. A rendezvé ny anya

gá t csak nem teljes terjedelmében a "Nőgyógyászati Onkoló

gia" jelen szá máb an közr ea dj uk . 

Örömmel nyugtáz hatom , hogy ez vo lt a nyo lcadik Európai Rák 

Iskola rend ezvé ny, amelye t Prof. Dr. Eckhardt Sándo r 
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akadémik us úrra l Magya ror szágo n rendezhettem meg . Ez azér t 
jelentős, mert az Isko la közé p-k elet európai tanfolya mait az 

Iskola bécsi közpo ntja rendez i. 

EURÓPAI RÁK ISKOLA TANFOLYAMAI: 

199 1 Course Around the World Carcinoma o f the lowe r 
genit al tract 

Chairpersons : Péte r Bősze and Sándor Eckhardt 

1992 Postgraduate Course The role of dru gs in 

gynaeco logica l mal ignancíes 

Chaírpersons: Péter Bősze and Sándor Eckhardt 

1994 Course A round the World Surg ica l techniques in 
gynaeco log ica l ma lignancies 

C hai rpersons : Péte r Bősze, Sá ndor Eckh ardt and 
Lász ló Ungár 

1995 Course Around the World Hormon e replace ment 

thera py and cancer 
Jo íntly org ani sed with the Hungarian Soc íety of 

Gy naec olog ica l On cology 
Chair persons : Péter Bősze, Sándor Eckh ardt and 

Istvá n Marton 

1996 Training Course Th e place o f radiatío n therapy ín the 

manageme nt of gyneco log ic mal ignancies and breast 
cancer 
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Jo íntly organised with the Hun gari an Soc iety of 
Gynaeco logica l Onco logy and the Europea n lnstitute 

o f ü nco logy, Mílan 

Chairperso ns : Péte r Bősze, Sándo r Eckhardt, 

Roberto Orecc hía and Sergio Pecorell í 

1996 Advanced Seminar Gynaeco log íca l Tumours 
Bristol-Mye rs Squib b sponsored semin ar 
Chairperso n: Péter Bősze 

1997 Training Course Molecul ar genet ícs ín gy neco logic 

and breast cancer and íts c linical implí catíons: bridging 

the gap 
Jo íntly organísed wít h the Hun gar ian Soc íety of 

Gynaeco logica l Oncology and the Federa t íon of 

Hungarian Medica l Socie ties 
Cha irpersons: Andrew Berchuck, Péter Bősze, 

Sándor Eckhardt and Edit Olá h 

1998 Training Course The role of reco nstructive surgery in 
the manage ment of the female geni ta l tract cance r 

Join tly organised with the Hungarian Soc iety of 

Gynaeco logíca l Oncology, Medica l Department of 
Hung aria n Academy of Scíences and the European 

Society of Gynaeco log ical Onco logy 

Chairper sons: Péter Bősze, Sánd or Eckhardt and 
Lász ló Ungár 
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