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SZERKESZTŐSÉGI BEVEZETÉS Az ESGO 11 kongressz us meg
ny itó ünnepségén egyet len szakmai el őadás hangzott el, 
ame lyben George D. Wilbank s profe sszor a nőgyógyászati on
ko lógia jö vöjé t vizsgá lja a következő évezre d beköszö ntése al
kalm ábó l. Az előadás ere deti címe: The cutting edge for the 
2 1" century. Az elmondo ttak at a hallgatóság nehezen leírható 
lelkesedésse l fogad ta. Remé ljük az olvasó számára sem lesz 
kisebb élmény szakmánk egyik kiemelkedően nagy, pályáj a 
végéről visszatekintő egyé niségének mindenki számára meg
fontol andó gondolatsora. Bízzu nk abban, hogy inte lmei tenn é
keny talajb a bulinak . 

Vaj on mi, nőgyógyász onkológu sok készek vagyu nk-e arra, 
hogy a nőgyógyászati rákbe tegségek vezető szakértői legyünk 
a következő évezredbe n is, vagy pedig csak a me llettünk elszá
gu ldó társszakmák számára leszü nk egy elavult tudományág ? 
Nem szabad olyan nak le1münk, mint Tokió vagy Los Ange les 
lakosai, akik a lehetséges földrengést az agyuk legmé lyére rej
tik, egysze rüen várják a végze tüket ( 1 ). 

Hol lesz a helye a nőgyógyászati műtéteknek 3000-ben, de 
akár 50 vagy csa k 20 év múlva is? Vajon a rákszűrés gene tikai 
vizsgá latta l fog történni, a kórismét vajon molekuláris elem
zésse l és va lószínűsítő adatté rképezésse l fogják meghatároz ni ; 
és ha műtétre van szükség, vajon azt robotok vagy emberek 
fogják végezn i? Vajon a műtét a beteg saját ős, minden irányba 
fej lődni képes sejtj eiből növesztett szervek beültetése lesz? 

Egy évezred nagyon hosszú idő. Ezer éve az orvos lás, a 
müté tek és a tudom ány nagyo n kezdetle ges volt. Az orvos i el
mélet ek 4 alapeleme n nyugodtak: levegő, tűz, víz és föld. Hip-
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pocrates és Ga lenus tan ításai korukat követő 500 év alatt nem 
sokat változtak (2) . 

Friedman és Friedland (3) nemrégi ben megjelent könyve leírja 
az elmúlt évez red 10 legfontosab b tudósát. Csak egy ikük van 
kapcsolatban szülészet-nőgyógyászattal , Fallopiot említik 
meg, mint a nőgyógyászati anatóm ia leíróját. A következő év
ezredben kire fognak em lékezn i, vajon lesz-e köztük nőgyó

gyász, és mik lesznek az említésre méltó felfedezések? 

Az elmúlt évtized tudományos haladását figye lem be véve fur
csa elképze léseket vetíthetünk magunk elé már a következő 

5 és 20 év közötti időszakra vonatkozóa n is. És ha ezek után 
belegondolunk a következő I OOO év felfedezései be , rémisztő 

eredményre juthatunk. Például elképzelhető, hogy a rák keze
lése nemsokára a rákképződés saj átságos folyama tát megsza
kító anyagok adásáva l fog törté1mi. A megelőzés nemsokára a 
károsodott vagy átrendeződött gének cse réjét fogja je lenten i, 
am it valószínűleg nagyon korán felfedeznek, talán a méhen be
lül, vagy pedig már az ivarsejt ekben. Ez valakinek valószínűleg 

úgy hangz ik, mint tudomán yos fantasz tikum . Azo nban gondo l
junk csak bele, hogy a múlt évszáz adban Verne Gyula miket 
jósolt, és aztán olvass uk el a Science, Lancet és a Cancer 
Researc h legújabb évfo lyama it is, mindj obba n értékel ni fogj uk 
Vernét. 

A nagyob b egészseg ugy1 szerveze tek következő évezredre 
va ló előkészületeiben egy kis megtorpanást ész lelhetünk . Ha 
megvizsgáljuk a terve iket, ők igazábó l csak a következő évt i
zedre készülnek. A jövőt j óslók (4) előrejelzéseiket világ
méretű nagyságren dben végzi k, de 2005 -nél távolabb ők sem 
mennek . Ne künk , nőgyógyász onko lógusoknak nagyon kr iti
kus szemme l kell tervez nünk szakmánk jövőjét, lega lábbis egy 
negyed évszázad nyi távo lságra . 

Galvin (5) a Science-ben a következőként írta le ezt a terve
zést: ,,A tudományos autóstérkép olyan , mintha a jövőbe lát
nánk egy kivá lasztott te1ületen. Ez az autós térkép az adott te
rületet legjob ban i smerő autóvezetők közös ismerete i és közös 
elképze lése i alapj án születne meg." Jelen találkozónkon pedig 
az Európai Nőgyógyász Onkológu sok lege lismertebb autóv e
zetői vannak j elen. Felhívom, felszó lítom Önöket , hogy ve-
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gyék fel a kesztyűt, és vállalják fe l a versenyt , hogy a nőgyó
gyásza ti onkológ ia fent vázo lt autóstérképét elkészítsék. Igazá
ból nincs is más választásu nk. Azt szeretnénk, hogy a hivatá
sunk megmaradjon, és tartós legyen a következő nemzedékek 
számára is. Gyorsabban kell hajtanunk , és a ruga lmasságu nkat 
is fokoznunk kell. 

Abe/son (6) mondta a Human Genome Program egy bevezető 
előadásának összefog lalój ában, hogy ez az óriási tudás az or
vostudomány minden ágának rendelkezésre fog állni. Az em
beri génállomány megismerése két részre fogja osztani a tudo
mányt. BG (before geno m, a génállom ány ismerete előtt i) és 
AG (after genom, a génállomány ismerete óta eltelt) időszakra. 
A n1domány ped ig gyökeresen meg fog változn i. 

Most éppen a szemé lyre szóló orvos lás idejébe érkezünk (7) . 
A rákbetegsége k keze lése a jövőben valószínűleg két dologtól 
fog függni . A rákbe tegség genetikai, va lamint a rákos beteg 
szemé lyes adottságaitó l. Nagy kérdés, hogy vajon a szürés , a 
kór ismézés és a keze lés is genetikai lesz-e? Mert ha ez így lesz, 
akkor a műtét te ljesen feles legessé válik. És mi, akik szakkép
zésünk során sebészek is vagyunk, hogy fogjuk mindezt elvi
selni, hogy fogunk alkalmazkodni? Meg kell tanuljuk az alkal
mazkodás új módszereit , hogy a ma még ismeretlen betegsé 
gek és eljárások ne érjenek betmünke t felkészület lenül. 

Mielőtt j ós latokba bocsátkoz nék, engedjék meg nekem, hogy 
egy átfogó i smertetőt adjak a rák szűréséről, kórismézéséről, 

kezeléséről és a kutatásról. Annak ellenére, hogy ezeket az el
jár ásokat gyakran használjuk a mindennapi gyakorlatunkban , 
ezen módszerek jelentőségét néha nem mérjük fel igazán. 

Példának okáért a Papanico laou kenet a l egegyszerűbb és leg
inkább költségtakarékos szürőmódszer, amit valaha is kitalál
tak. Ahol ez a szűrés minde1mapi gyako rlattá vált, a méhnyak
rák gyakorisága csökkent, a túlélés ped ig meghosszabbodott . 
Trout (8) volt az a nőgyógyász, aki felismerte Papanicolaou 
felfedezésé nek jelentőségét, de Troutra nagyon kevés ember 
emlékezik. 

A mammográfiát a szülészek, nőgyógyászok terj esztették el. 
Az emlőbetegségek felismerését és kezelését nőgyógyászok 

végz ik sok ország ban. Az Egyesült Államokban több szülésze
ti-nőgyógyászati osztá lynak van egy tevé kenyen működő em
lőklinikája is. Ez lehet függet len, dc együtt is dolgozhat a sc
bészekke l, röntgenorvosokkal és daganatgyógyász okkal. 

A harmadik nagyon fontos szűrőeljárás, ame lyet szintén egy 
szülész-nőgyógyász fedezett fe l, a CA 125 alkalma zása volt. 
A CA 125 a petefészekrák szérum daganatjelzője . Annak elle
nére, hogy ez nem alkalmas a betegség általános szűrésére, na
gyon jól alka lmazható a petefészekrá k kezelésében. Ezt hasz
nálták fe l modellként , hogy hasonló teszteket találj anak ki : pél
dául a PCA tesztet, és hogy pontosabb, megbízhatóbb szérum 
szűrőmódszereket dolgozzana k ki. 
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A nőgyógyászati onko lógusok több módszert kezdemé nyeztek 
a kórismézésbe n és a kezelésbe n. A kolposzkóp pal irány ított 
anyagvétel, lehetőség szerint hurokkim etszés, forradalmasította 
a kóros Papanicolaou kenet kiértéke lését, és egyszerű j áró
beteg szintre hozta. 

A nőgyógyászati rákok stád ium beosztása a Nem zetközi Szü
lész-Nőgyógyász Szöve tség (FIGO) egységesí tése után példa
ként szolgált más szakmák számára is, és nemzetközi leg elfo
gadták. A gyakor latban a kiválóan a lkalmazható sebésze ti-kór
szövettani stádium beosztás hozzáj áru lt a betegek ellátásának 
jav ításához és a betegség kimenete lének javu lásához is azá ltal, 
hogy a klinikai kutatást világsze rte gyako rlativá tette. 

Szakmánk kifejlesztette az ideá lis dagana tpusztító gyógyszeres 
keze lés mintáját , ami a terhességi trophob last betegségek ke
zelése . Egy halálos betegség , amely a fiatal nőket érinti , a da
ganatpu sztító gyógysze res keze lés bevezetése után csaknem 
100%-osan gyógy ítható, egyszerű j áróbeteg gyógysze rezési 
módszerrel, megőrizvén a fiatal nők teljes termékenységét. 
Sajno s mi nem igazábó l ismertük fel ennek óriási j elentőségét. 

A petefészekrá k volt az e lső szol id daganat, ame lyet többé-ke
vésbé sikeresen kezeltünk gyógysze resen. Az elismerést a kli
nikai onko lógusok kapták, mert a mi betege ink és a mi keze lési 
módszereink eredeti leírása az ő tollukból született. A nőgyó
gyászo k nem kapták meg azt az elismerést ebben a vonatko
zásban sem, amit igazából megérdemeltek volna. Valószínűleg 
a szakmai öntudatunk hiányos, és bizonyos „nemtörődömség" 
is szerepet játszott ebben. 

A mi műtő i képességünk és a műtéti módsze rek folyamatos , 
bizonyítékon alapuló módo sítása vezete tt a régi bevált műtéti 

eljárások megvá ltoztatásához. A klasszikus kiterjesztett sze
mérem test-eltávolítás kétoldali lágyé ki nyirokcsomó kimet
szésse l módos ításra került , és a korai stádiumb an kevésbé ki
terjesztett eljárás váltotta fel. Ez a változtatás ja vította a szö
vődményi arányt és a műtéti halálozást, ané lkü l, hogy a gyó
gyulási arányt csökkentette volna . 

A National lnstitutes of Hea lth Hírleve lében (9) megjelent egy 
közlemény, amely szerint a dagana tpusztító gyógyszeres és 
a sugárkezelés együttes alkalmazása lesz a méhnyakrák szab
vány kezelése. Ez vajon azt j e lenti, hogy a sebészet a süllyesz
tőbe kerül, mint ahogy az égetés kerü lt oda a középkorban . 
Hajl andó a mi szakmánk ezt elfogadni ? 

A nőgyógyászok ismerték fel, hogy a rákképződés folyamata 
történések soroza ta. Klinikai tanulmányaikban a méhnyakrá
kot és az azt megelőző állapotokat vizsgálták Papan icolaou ke
netek és kolposzkópos eljárás segítségéve l. Ezen tanulmányok 
eredmé nyeit összeve tették a sej tburjánzás és a DNS vizsgá la
tok eredményeivel. A rákképződés felismert folyamata minden 
más rákra is vonatkozta tható. De a szülész és nőgyógyász tár
sadalom meg int nem kapta meg az elismerést. 
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Az embe ri rákbetegségek első járv ánytani megfigyelé sei is 
nőgyógyászok nevéhez füződnek, amikor is felfigye ltek arra , 
hogy a méhnyakrák gya korisága egye nes arányban van a nemi 
élet mind korábbi elkezdése és a nemi társak számáva l. 1842-
ben Rigon i-Stern figyelte meg azt, hogy a méhnyakrák nagyon 
ritka apácákná l, öröm lányo knál viszont gyako ribb. E1mek a 
kutatá snak folyományaké nt a mi szakmá nk ismerte fe l a hu
man papillom a virus (HPV) kora méhnyakrákokban ját szott 
fontos szerepét. Ez a HPV mode ll a hámeredetű rákok képző
désének egy új elképze lése, amely ma a legtöbb alapku tatási 
vizsgálat, mint pl. genetik ai, moleku láris biológiai és immuno
lóg iai vizsgá lat alapját képez i. Hasonló elveket és módszereket 

más rossz indulat ú elvá ltozásokná l és általában az emberi rák
betegsége knél is használnak . 

Tehát bizonyíthatóan büszkék lehetünk szakmánk és koll égá
ink tudományos eredményeire. Meg kell kérdeznünk magun
kat , hogy mért nem kaptuk meg a megérdemelt elismerést? Mi
ért másoknak tulajd onítjá k azt, amit mi értünk el? Lesz-e leg
alább egy Fallop ionk, akit munká ssága miatt a következő év
ez redbe n elismernek ? 

Jóllehet, nagyle lkűen felülkerekedhet ünk ezen a kicsinyes ver
sengésen, ame ly az emberi természetnek része . Mégis a mi leg
fe ltűnőbb hiányosságun k, mulasztásunk, hogy nem tartottuk, 
és nem voltunk tudat ában aimak, hogy szakmánk egyedülálló. 
Ennek tudatában a XX I. században hivatásunkat a megfelelő 

helyze tbe kell hoznunk , meg kell határoznunk a követelménye
ket, és biztos ítani a megfelelő elismerést. 

Először is meg kell határoz ni a nőgyógyászati onkológ ia fogal
mát és a szakma szabványait, keze lési, ellátási elve it, biztosítva, 
hogy azok egységese k legyenek. A nemzeti és helyi körülmé
nyeket figye lembe véve ezek az egységes elvek némileg mó
dosulhatnak , de ezze l együtt világszerte el ke ll fogadtat ni azo
kat. Nem kell újra fe ltalálnunk a kereket. Kiindulási alapul az 
Amerikai Szü lész-Nőgyógyász Kollégium nőgyógyászati on
kológiára vonatkozó útmutat ója szolgá lhat. Az Európai Nő
gyógyász Onko lógiai Társaság j avaso lja, hogy alakítsanak ki 
egy egységesíte tt európai útmutatót , képzés i programot. 

Másodszor gyöke resen meg kell vá ltoztatnunk a képzés mód
szerét a j elenleg elfogadott „ipari tanul ói" módszertől eltérően. 

Tulajdo nképpen szükségünk van a1Ta is, hogy megvá ltoztass uk 
a tanulási módsze reinket is. Régen megtanultu k egymást köve
tően felszedegetni a tények morzsá it. Át kell, hogy gondoljuk 
a tanu lási módszerünket, hogy alkalmazkodni tudjun k szak
mánk saját ságos , szakmák között i helyze téhez. Más dagana t
gyógyászo kkal ellentétben a nőgyógyászati onko lógusok egy 
általános képzést is kapn ak a nőgyógyászat , a női egészség 
tárgykörébe n, de ezen felül az onko lógia minden más területé
ről is: tehát a klinikum, műtétek, j árványta n, kórtan , gyógysze 
res- és sugárkezelés. A munkahe lyünk gyak ran egy Rák Köz
pontban van, aho l tanu lhatunk az egyre kiterjedtebb klinikai és 
laboratóriumi kutatá sokból és más szakmák különféle kezelési 
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módszereiből. Fel kell készülnünk tudásunk folyama tos vál
toztatására és szélesítésé re. 

Harmad szor: szakmánk autóstérképének következő kritiku s 
része, hogy szükségünk van olya n személyekre a nőgyógyá
szati onkológiában, akik az egészségpo litikában is já rta sak. Az 
egészség polit ika alatt a megelőző orvos lás, a j árványtan, a pa
pírmunka és a közegészségt ani alape lvek alka lmazását értjük. 
A nőgyógyászati onkológus vezetőknek a fentiekben járta snak 
kell lenniük és képesnek o lyan nyelven beszé lni, hogy leü lhes
senek a határozat hozók asztala mellé minde n országban. 

A száza dfordul ón az Egyesült Államokban a nőgyógyászok vi
szonylag j ó helyzetben vo ltak a női egészségge l fog lalkozó 
közigazga tási szervezetekben. A XX . század második és har
madik negyedébe n a belgyógyászok és a gyermekor vosok fog
lalták el ezt a helyet. Az 1990-es évek elej én a női egészségge l 
foglalkozó terveket az Ame rikai Egyesü lt Államokban nem 
egészségügyi végzettségű közigazgatási tisztviselők tervezték 
és szervezték. A jövőben vissza kell szerezzük ezt a hatalmat a 
nőgyógyászati egészség tervezése ügyében. 

1996-ban az Amerikai Szülész-Nőgyógyász Társaság elnöke
ként egy női egészség politikai vezetőképző programo t indítot
tam el. Ez egy intenzív, egyhetes tanfolyam, ahol évente 40 
szülész-nőgyógyász vesz részt. Itt lehetőség nyílt „a közegész 
ségtan mestere" cím megsze rzésére. A képzés anyag i támoga
tását részben a Wyeth-Ayers Laborat óriumok oktatási alapjá 
ból tudtuk fedezn i, bízva abban, hogy a fenti képzettségű nő
gyógyászok megfelelő helyen tudnak majd dolgozni a nő i 

egészség politikában, és hozzáj árulnak a nők egészségé nek ja
vításához he lyi, de akár országos szinten is . 

A legnyomasztó bb kérdés az egészségügy pénzügyi támoga
tása. Szem előtt kell tartanunk betegeink , de az orvosok és a 
kutatók anyagi elvárása it is. Csak erős vezéregyé niségek veze
tése mellett tudjuk ilyen kö1ii lmények között is ja vítan i a be
tege llátást. 

Végül, ha szeretnénk megmaradn i a hivatásna k, folytatnunk 
kell az új ténye k összegyűjtését, hogy a nőgyógyászati onkoló
giát, mint szakmát fejleszthessük. Az új tudá sban különbséget 
kell tenn i a szakma i és a szakirodalm i képzettség közöt t. Össze 
kell gyűjteni mindenfé le ismeretet , állandóan ki kell értéke l
nünk eredménye inket, hogy következ tetéseke t tudjunk levon
ni, ami segítség lehet abban, hogy az ezred fordulón megfe lel
jün k a betegek elvárása inak. Ennek a szakmai tudá snak tartal
maznia kell a költség hatéko nyság i számítá sokat, de a beteg 
él etminőségére vonatkozó és a túlélés i adatokat is. 

A szűrés, a kórisme és a kezelés új módszereinek a klinikai és 
az alapkutatásokból ke ll kiinduln ia. Ki kell válogatn i a nőgyó
gyásza ti 011kológiai központokból a legkiválóbbakat. Ezekben 
kiképző programoka t kell beveze tnünk , össze kell hango lnunk 
az alap- és a klinikai kutat ásokat. 
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Szakmá nkn ak az alapkutatásba n is részt ke ll venn ie . Valóban, 

kiadvá nya ink sok olyan alap tudományos vizsgá latró l is beszá

molnak, melyet nőgyógyász onko lógusok í11ak. A kutatási irá
nyokat közös munkával kell meghatározni úgy, hogy a nők 

egészségé nek szempon tjai és a nőgyógyászati daganatos bete

gek képezzék a kutatá sok magvát. 

Az alapkutatásban szereplőkkel együtt kell működnünk: a sej t
biológusok , akik a géneke t felisme rik , va lamint azok elválto

zása it, crysta llograp hu sok, ak ik a sejtsze rkezete! tan ulmán yoz

zák, immunológu so k, akik a rákra adott szerveze ti védekező
válaszok folyamatá t vizsgá lják, valam int kuta tó gyógysze részek, 

ak ik új gyóg ysze reket á llítanak elő. A nőgyógyászati dagana t

gyógyászoknak , mint mindenk i másnak , haj landónak és képes

nek kell lermiük arra , hogy klinikai tudásukka l, tapaszta latuk

kal és betegei kkel részt vegye nek közös klinik ai vizsgá latokban, 
ame lynek egy je llegze tes példája a Nőgyógyászati Onko lógia i 
Cso port, a GOG az Egyesü lt Államok ban. 

Mi, mint nőgyógyász onkológusok, a kutatás sok területén szá

mos előnnyel rende lkezünk , de egy ben számos fontos kérdésre 

kell még vá lasz t adnunk . Először is keveset tettünk a méh

nyakrák szűrésének előrehaladása ügyébe n. Világszerte a szű
rések nagyo n eltérő módon törtérm ek. A legalapvetőbb és a 

legegysze rübb szűrési módszert Indi a e lmaradott részébe n al
kalmazzák. Egy nem egészségügyi végze tt ség ü, de kiképzett 

egyé n látótérbe hozza a méhnyakat. Ezze l a módszerrel a méh
nyakrák felfedezéskor i stádiumát alacso nyabbra tudták szorítani . 

Eru1ek e llentéteké nt az Egyesü lt Államokban kifinomu lt össze

tett neura l network -kel kapc so lt önmüködő szám ítógé pes há

lózat értéke li a Papanico laou által 50 évvel ezelőtt leírt látha
tó eltéréseke t. A XX I. száza db an talá lnu nk kell olyan méhszá j 

e lvá ltozást je lző módsz eri, mely anyag i sze mpontb ól is m in
den országban elérhető lesz a nők számára. Ebbe a tervbe be 

ke llene kapc so lódnia a helyi köz igazga tási egységeknek , a 

Egészségügy i Világ sze rvezet nek és önkén tes csoportoknak is, 

hogy világszerte hozzáférhetővé vá ljon ez a módszer a nők 

számára. 

A következő fej lesztést igény lő terület a petefésze krák szü rése. 

A j e lenleg elfoga dott CA 125 szűrése és az ultrahang nem a 

legmegfelelőbb módsze r. Valószínűleg van olyan vérben ke
ringő anyag , ame ly még arra vár, hogy felfedezzék , és ame ly 

minden bizonnya l megfelelő érzékenységű és pontos lesz . 

Eze n anyag felfedezése és a módszer fino mítása terme a legna

gyobb kihívás a XXI. száza dban. 

A petefé szekrák kezelése egye dül álló keze lés i forma. A na
gyon kiterjesz tett mütéti és gyógyszerezés i eljárások rövid

távú eredménye i megfelelők, de a kiújul ás e lfoga dhatat lanul 

gya kori. A hasürege n belüli elvá ltozások legnagyobb része ko
rán felismerhető a CA 125 megh atározásáva l és a különböző 

képalkotó eljárásokkal. A kiúju láso k valószínűleg a daganat

pu szt ító gyógysze rekkel szembeni e leve meglévő vagy a keze

lés sorá n kia laku lt e llenállásnak tudható be. A terveze tt sejt -
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pusztu lás, a DNS-t kij avító folyamatok , gének (onkogének, da 

ganatgát ló gének) és az érképződés képe zik többek közö tt a ki

rakós játé knak azokat a darabjait, amelyek et ebben a vona tko

zásban össze kell rakn i. 

A nőgyógyász onko lóguso knak magu khoz kell ene ragad niuk a 

vezető sze repet a fent említ ett témák , kutatá sok irányításá ban. 

Ha már egysze r a rákoso dás folyama ta isme rt lenne, akko r a 

megfelelő megelőzés és kezelé s is lehetséges lenne. Jelen leg is 
léteznek már alka lmazható génmó dosító eljárások, ahol víru
sok seg ítségéve l be tudj ák vinn i a daganatsejtekbe ezeket a 

változta táso kat. Az új, még kísé rleti szaka sz ban lévő eljárások 

némelyike a saj átságos rák-o ltás és sejt e lemeke t tarta lmazó 

immun keze lés. Meg bocsá thatatlanu l hanyagok leru1énk, ha a 

fent i újdonságokat nem te rveznénk bevezetn i a jövőbeni keze

lési móds zereinkbe. 

Az alap- és a kli nikai kutatá sok eredm ényei t rendkí vüli gyor 

saságga l kell elterjesz ten i a nők egészségvé de lmébe n szere pet 
játs zók között vi lágsze rte. A szá mítógépek és a Világháló he

lyettes íthetetlen eszközei a tudományo s közösségne k. Az orvos

tudomá ny i újságok már „on-line" elérhetők. Az egészségügy i 

rende zvények nemsokára tú lhaladottak lesznek, és a tele kom
munikáció , valamin t az „on- line" konfere nciák lesz nek a meg

szo kottak. Ezze l az utazás ideje és költ sége i megtakaríthatók. 

Ez a rendk ívü l gyo rs, vi lágszer te elérhető kapcso lattartás vi
szont felelősséggel is já r. Először is a kutatók közöt ti nem 

ellenőrzött kapcso lat némi kritikát igénye l. A kutatásokba 
áram ló iparból szá rmazó pén z nem sza bad, hogy gátat vessen 

ermek a kapcso lattartás nak . Másod szo r a beteg magánél eté re 

vonatkozó ada tok áram lása sok esetben tragédiát okoz hat. Bi
zonyos véde lmet kell ez e llen biztos ítanunk. 

Charles Jonscher (15) a „Beháló zott világ " címü könyv ébe n 

arra figye lmez tet az automatizá lássa l kapcso latban , hogy 

,,Sokkal nehezeb b auto mat izál ni az t, amit az agyunkka l csi ná

lunk , mint azt amit a kezü nkkel cs iná lunk. " A másod perc tört 
része alatt e l lehe t küld eni egy beszá moló t a v ilág minden tá

j ára. A beszámo ló pontos sága azo nb an a legfőbb kr itikai té
nyező, ezért összeál lítása időt és a tudá st igénye l. Ehhez 

ugya nanny i idő kell, mint hajdanán a madártolla l írt munkák

hoz. 

Ahhoz , hogy szakértő legyen va lak i va lam iben , nagyo n ke

mény, sz igor ú alape lveket kell figyele mbe veru1ie, és ez kell, 
hogy vezé relje a cselekvése it. Hogy orvos ok lehess ünk , a lap

vető erkölcs i követelményekne k kell, hogy megfe leljünk , ame
lyekre feleskűszünk Hipp ocrates i, Mamo nidesi vagy más es
kükben, am ikor megkapj uk orvos i kinevezést. A mindnyájun

kat érő nyomás , amely ezektől az et ika i követelményektő l el 

akar té ríten i, már most is elég erős, és a következő évez redb en 
még erősebb, szinte e lv iselhetetlen lesz . Az új tud ás tovább i 

kérdéseket vet fel, amelyek ismeret lenek voltak elődeink szá

mára. Új, világos útmutatókat kell adnu nk, hogy mikor kell 
megvonnunk a tovább i keze lést , az életfe nntartó próbá lkozá so-
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kat egy gyógy íthatatlan rákos betegtől. Mege ngedhe tjük-e, 
hogy hatos ikreket hordjon egy asszo ny kilenc hónapig? Meg
engedhető-e az emberek klónozása, amint azt koreai tudósok 
beszámo lój ában o lvashattuk? Ezek az erkölcsi, robbanásszerű 
meggo ndolások sürgős és szoros együttműködést igényelnek 
erkölcstani, filozó fiai és vallástani területen dolgozó szakem
berekke l. 

Az Amerikai Egyes ült Államokban j elenleg több orvost ér vád 
etikátlan viselkedésért , mint valaha. A tudósokra új nyomás ne
hezedik a munk ahely bizto nsága és az akadémiai k ihívás miatt. 
Laboratóriumokban ez a nyomás a ,j elentess meg vagy tűnj el" 
elvben érvényesül, ami számos adathamisításhoz vezetett. Egy 
nemrégen megje lent tanulm ány szerint az új munkahely elnye
résé hez beadott , illetve a szakmai életraj zban felsorolt közle
mények j egyzé ke 20%-ba n hamisított. Két nagy, emlőrákkal 

foglalkozó tanul mány vizsgá lata közben kiderült, hogy tisztes
ségtelen adatokat is tartalmaznak. Tovább nem játszhatjuk azt 
a já tékot, ami a XIX. száza dot j ellemezte, tudn iillik, hogy az 
orvos az isten. Folyamatosan fej leszteni kell az elveinket. Az 
etikának va lahogy kart-k arba ö ltve kellene haladnia a tudo
mány robbanásáva l. 

Önökre, mint a nőgyógyászati onkológ ia vezetőire vár az a fe l
adat, hogy elkész ítsék a következő évszáza dra a tudományos 
autótérképünk et, és egy fedélzeti számítógépben tárolj ák azt. 
Arra van szükségünk , hogy az adatokat ismeretté, az ismeretet 
tudássá, a tudást pedig bölcsességé vá ltoztassuk. Ez a bölcses
ség vezesse a mi utunkat, és használjuk fel ezt a bölcsessége t 
arra, hogy e lérj ük cé lunkat, és használjuk tapaszt alatunkat, 
hogy meghatározzuk az un1nkat. 

Gondoskodásunk haj lékony legyen és arra az egyénre szabott, 
akinek nőgyógyászati rákbetegsége van. Munkánk során be 
kell tartanunk a beteg-orvos kapcsolatot, támogatni azt, és 
megtartani hivatásunk etikai a lapjait. 

Mindann yiunk kötelessége, _hogy továbbra is fenntart suk a 
minőségi nőgyógyászati onkológiai gondozás t, saját magunk 
és egye temistáink tanít ásáva l, támogatva az alapkutatásokat és 
a klin ikai kutatásokat. Nincs is más vá lasztásunk, ba azt akar
juk , hogy megmaradjunk a hivatásunknál, hogy a hivatásunk 
megmara djon, és hogy a nők egészség i ellátását j av ítsuk. Ne
künk kell felvállalni, elvállaln i és megfe lelni ennek a kihívás-
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A XXI. század kiiszöbén 

nak, azért hogy a nőgyógyászati onkológia a j övő évezred női 

rákbetege inek javá t szolgálj a. 
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