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Tisztelt Elnök Úr, kedves Koll égák, szeretném megköszö nni a 

Szervezőbizottságnak, hogy meg hívtak rendezvé nyükr e. Bü sz

ke és boldog vagyo k, hogy itt lehetek e1myi barát közö tt, és 
hogy kinevez tek a Magya r Nőgyógyászati Onkológ iai Társa

ság tisz te letbeli tagjává. 

Korosodó nőgyógyász onk ológus lévén megértem az elmúlt fél 

évszáza dban, 1950 óta, a nőgyógyászati onko lóg ia k ialaku lását. 

Em lékszem első daga nat sebésze ti és sugárkeze lési kísérlete
imre Franciaország ban, Villejuif-b en és a Radium Intéze tben 
Mrs. Rudalyva l. Az első kemote rápiás kísérleteimet Dom agk-kal 

Németországba n fo lyta ttam, a Memorial Sloan Kettering Inté

ze tben, N ew Yorkban Sutjaráva l dolgoztam együ tt, klinik ai kí
sér lete imet pedig Rutledge-dzse l végezte m Houstonban . 

Az Euró pai Nőgyógyászati Onkológia i Társaság időben ugya n 

fiatalnak számít , mégis öregbítik hírnevét sze repe és cé lja i; 

egy re gaz dagabbá és gaz dagabb á válik azáltal, hogy elért cé l

j a iva l kivívta tudományágu nk létjogosult ságá t. 

Szere tném hangsúlyoz ni , hogy a nőgyógyászati onko lóg ia, 
mint külön tudo mányág a hatvanas években különült el a töb

bitől, abban az időszakban, am ikor a kiugró sebész i virtuozitás 

cs illaga hanyatlóba n vo lt. 

A hatva nas évek előtt a női nemi szervi daga natos meg betege

déseket sebésze ti és/vagy besugá rzás i módszerekke l az általá

nos nőgyógyászok keze lték, akik közül néhányan elhatároz ták, 
hogy új utaka t nyitnak a nőgyógyászati onko lóg iai sebészet
ben. A kiterjesztett sebésze ti beavatkozások hősies kísérlete i, 

ame lyeket Wertheim vagy Shauta végezte k, és a gy akran nehéz 
és veszé lyes sugá rkeze lés i kísérletek után sok európa i és len-
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ge rentúli nőgyógyászban megérett a szánd ék, hogy jav ítsák a 

nőgyógyászati daganatos meg betegedések keze lésé t. Lényege

sen fokoztá k a sebész i beava tkozás kiterj esz tésé t, illetve egy 

mást követő vagy együtt es sugárkeze lés i-sebésze ti eljár ásoka t 
próbá ltak ki. Európábó l Amr eich (Ausztria ), Novak (Sz lové
nia) , Ingiull a (O laszország) , Richte r (Né metor szág), az Egye

sült Államokb ól pedig Meigs (New York), Brum sbwig és Ru t
ledge (Hous ton) vo ltak fő részesei ennek a törekvésne k. Em

léksze m még Meigs és Brum schwig kit erjesz tett, sőt ultr aradi 

kális műtéteire, melyek műtét-technikailag hih etetlenül fejlet

tek vo ltak, és a lkalmasak arra, hogy nagy mennyiségű szöve tet 

távolít sanak el, ám csak kevéssé segí tettek a nemi szervek da
ga nato s megbe tege dése ine k gyógyu lásába n. M ind enesetre 
évről évre rengetege t tanultunk , és ma má r azt is tudjuk , hogy 

a legjobb eredm ényeke t megelőzéssel és korai fel ismerésse l -

így nagyob b cso nkításo k nélkül - lehet e lérni. 

Az elkövetkező éve kben és ma is figye lmünk et egyre inkább a 
daganatok biológ iai öss zetételének és klinik ai viselkedésének 

tanulmán yozásá ra irányítottuk , és megteremtődött a daganatos 
betegsé gek sok-szakmá s keze lése, ame ly magá ban fog lalta a 

sebészete t, a sugárkeze lést, a kemote rápiát és az imm unkeze 

lést. Ezze l körvo nalazódo tt a nőgyógyászati onkológ ia. 

Az új tudományág imm ár több mint 30 éve megszül etett. Az 

első Nőgyógyászati Onkológ iai Társaságot az Egyesül t Álla
mokb an alapították 1969-ben, és a nőgyógyászati onkológ iát , 
mint önálló szakmát hivatalosan először az Amerikai Szülésze 

ti és Nőgyógyászati Testület ismerte e l 1970- ben. A kezdet i cé l 

,,a nőgyógyászati rákos megbetegedés ben szenvedők ellátá sá

nak j avítása" volt, az Amerik ai Szülésze ti és Nőgyógyászati 

Test ület Nőgyógyászati Onkol óg iai Rész legét pedig azért hoz 
ták létre, hogy ,j avítsák az egészsé gügy i ellátásá t azo knak a 

nőbetegeknek, akik a nemzőszervek dagana tos megbetege dé
sében szenvedn ek" . 

Az európai nőgyógyászati onkológ ia története is korán kezdő

dött, leg inkább Fran ciaországb an , Né metország ban, Auszt

riában és Norvégiába n. Felix Rutl edge úttörő kísérlete it és ta

nít ásait követően a Paduai Egye temen 196 1-ben egy nőgyó

gyásza ti onkológ iai osztály kezdte meg működését. Első tanul

mányaink at, amelyek a kórismézésse l, a képalkotó eljárások
kal, limpho gráfiás stádium beso rolássa l, art eriográ fiával, az 

ütőérbe (int raa rterialis) és a hasüregbe adott gyógysze res keze-
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lésse l, izotóp- és sugárkezelésse l, kite,jesz tett sebésze ti bea
vatkozásokka l és a csonkítás nélküli műtétekkel fog lalkoztak, 
már 1963-ban közöltük. 1966-ban Paduában megta11ottuk az 
első olasz -európai tanfolyamot, melynek címe „A nőgyógyá
szat i onko lóg ia vívmányai" volt, majd 1976-ba n Olaszország
ban Rómában , Európában e lsőként, mega lakult egy Nőgyó
gyásza ti Onkológia i Társaság, amelyne k én voltam az első 

elnöke . 

Ezután számos más nemzeti nőgyógyászai onkológ iai társaság 
alaku lt. Az első nemzetközi talá lkozó t Velencében tai1ottuk 
1979 áprili sában, ennek címe „A női nemi szervi rákbetegsé

gek korai fölisme résének, rendszerezésé nek és keze lésének 
je lenlegi állapota" vo lt. 

Húsz évve l ezelőtt Velence volt a nemzetközi nőgyógyászati 
onko lógia i találkozók szék helye Európába n, a résztvevők lis
tája igen változatos volt, érkeztek előadók Angliábó l, Francia
ország ból, Németország ból, Ausztriából, Spanyo lországbó l, 
Olaszország ból, Sz lovéniábó l, Görögországbó l, Argentínábó l 
és még sok más országból. Az ezt követő találkozókon ( 1982, 
1983) volt szerencsénk a tengerentúlró l is számos előadót ven
dégül látni - érkeztek az Egyesült Államokbó l, Kanadábó l, 
Ausztráliából, Mexikóból , Dél-Amerikából is, és sokan Kelet
Európából is: Oroszo rszágból, Romániából, Lengye lországbó l, 
Grúz iából, Bulgáriáb ól stb. A tárgya lt témakörök is igen válto
zatosak voltak: profilaxis és megelőzés a nőgyógyászati onko
lógiában ( 1981 ), új sebészeti irányzatok és együttes kezelések 
a nőgyógyászati onko lógiába n (1983) . 

A daganatok rendszerezése, stádium beosztása is sokat fej
lődött annak érdekében, hogy megfelelő keze lést tudj unk nyúj
tani , elkerü lhessük az a lul- vagy túlkeze lést a szemé lyekre sza
bott eljárások seg ítségéve l. A sebészeti kórbonctani besoro lást 
(Surgica l Pathological Staging, SPS), amelyet mi ja vasoltunk 
és támog attunk számos Velencében tartott talá lkozón , ma már 
a FIGO besoro lás is követ i a maga ún. ,,műtét után i stádium 
megá llapítás" rendszerével. 

Az európai kontinen sen a nőgyógyászati onko lógia fejlesztését 
tűzte ki célul az Európa i Nőgyógyászati Onko lógiai Társaság 
(European Society ofGynaeco logical Oncology, ESGO), amely 
1983-ban alaku lt Velencében; alapítói onko lógusok, nőgyó
gyászok, kemoterape uták , radio lógusok, sugárkezelő orvosok, 
kórboncnokok és endokr inológusok voltak (1. táblázat) . Otto 
Kaser lett a Társaság tiszteletbeli elnöke, jómagam pedig az 
első elnök. 

A Társaság megalapítá sának okai és céljai a következők vol
tak: előmozdítani a nemzetköz i és kultur ális kapcsolatte rem
tést a nőgyógyászok, kórboncnokok, sebészek, onko lógusok, 
sugárkezelők és más , a nőgyógyászati onko lóg iához kapcsoló
dó tudományá gak szakemberei között, és elősegíteni a klin ikai 
és az alapvető kutatásokat és vizsgálatokat , valamint széles 
körben terjesz teni a nőgyógyászati onkológiai ismereteket. 
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I. táblázat. Az Európai Nőgyógyászati Onkológia i Társaság alapítói 

Otto Dapull/ Innsbruck Ausztria 
Santiago Dexeus Barcelona Spanyolország 
Jecm de Brnx Párizs Franciaország 
la11 Draga11escu Bukares l Románia 
Franco Gasparri Firenze Olaszország 
André Gerbaulet Villeju if Franciaország 
Eduard Gitsch Bécs Auszt ria 
André Gorins Párizs Franciao rszág 
J. L. Hayward London Egyesü lt Királyság 
H. K. Hol/111a11 Párizs Franciaors zág 
C.A.F Josli11 Leeds Egyesü lt Kirá lyság 
Jule Jovacic Ljub ljana Szlovénia 
OttoKiiser Bázel Svájc 
Paul Kolstad Oslo Norvégia 
A11to11io 01111is Padova Olaszország 
Peter Stoll Mannhe im Némelország 
Eve Wiltshaw London Egyesült Kirá lyság 

Ezt követően sok város adott otthont a találkozóknak, így Ve
lence ( 1985, 1987, 199 1), Párizs (1989), Barcelona (1993), 
K.nokke ( 1995), Coimbra ( 1997) és Budapest ( 1999) . A mai na
pig a Társaság összesen tizenegy nemzetközi találkozója került 
megrendezésre. Az évszázad legutolsó európai találkozóját a so
ros elnök, Bősze Péter rendezte Budapesten 1999. májusában, 
hatalmas szakmai sikerrel és a világ 57 országából érkező, nagy 
létszámú résztvevővel. Ennek során elemeztük és megvitattuk 
tudományágunk legfontosabb problémáit, a rák kifejlődésével 

kapcsolatos legújabb elképzeléseket, azt a fölfedezést, hogy a 
rák genetikai betegség, és megtárgyaltuk az új kezelési módokat. 

A budapest i találkozó során elnökünk, Bősze Péter megalak í
totta az Európa i Nőgyógyászati Rák Akadémiát - az ESGO új, 
továbbképzé si szárnyát, azzal a küldetésse l, hogy nőgyógyá
szati onkológiai képzés i programokat ind ítson, melyek maguk
ban foglalják a mára már elismert szakképz ést és a folyamatos 
orvostovábbképzés ! Európában. Ezek a cé lok igen jelentősek 
tudományágunk minősítése és fejlődése szempontjából. 

Hogyan áll a nőgyógyászati onkológia ma Európában ? Sajnos 
a mai napig sem ismerik el hivatalosan a nőgyógyászati onko
lógiai hiper- vagy szub-spec ializác ióit az Európa i Közösség
ben, csupán néhány országba n.* 

Egy Európai Nőgyógyászati Onkológia i Szako rvosje löltek 
Csoportja (European Trainee Group in Gynaecologica l Onco
logy, EGOTC) létrehozását szorga lmaztuk a legutóbbi talá lko
zón Budapesten , melynek feladata a szakképzés és a tovább
képzés általános alapelveinek és tudomán yágunk különleges 
vonatkozásainak elemzése. A sebészet i képzés a nőgyógyászati 
onko lógia egy ik legnehezebb kérdése . Ezt a legmagasabb szín
vonalon kell biztos ítani a nőgyógyászati rákbetegségben szen
vedő betegek megfelelő ellátása érdekében, klinikai képzési 
központok létrehozásáva l. A képzést vezetőnek gyakorlott 
szakembernek kell lennie mind a nőgyógyászati (beleértve a 
mellrákot is), mind az urológiai, az ér- illetve a bélsebészet te-

• A szerkesztő megjegyzése . 
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rületén. A nőgyógyászat i onko lóg iai képzési központokn ak 
egységes elvá rásokna k ke ll megfe lelniük, hogy minőségi ellá
tást és megfele l ő szakké pzést tudjanak biztosítani. Elegendő 
betege t kell, hogy keze lj enek, egyébké nt megfelelő klin ikai és 
alapkutatás nem végezhető. 

Az Emópai Akadémia Végrehajtó Testü letének elnöke , Car los 

F. de Oliveira fogja vezetni az európai képzés fő irányvonala i
nak szabvá nyosítását és annak fejlesztését. Társaságunk elköte
lezett a probléma iránt, és remélem, hogy az Európai Akadémia 
elköteleze ttsége képes lesz túljutni a legutolsó nehézsége ken is. 

Szívesen em lékszem vissza arra , hogy a múltban Társaságunk 
kötele zettségválla lása az „Európa a rák ellen" program kereté
ben képes volt j avítani a méhnyak illetve a mellrák megelőzé

sének eredmé nyeit tömeges szüréssel az Európai Közösség 
számos országába n. Bizonyított tény, hogy a sejttani szürési el
járások alkalma zása a legutó bbi évek folyamán jelentős mér
tékben csökkentette a méhnyakrák előfordu l ás i illetve halálo
zási arányát. Az is nyilvánva ló, hogy ezen programok beveze
tése nagy nehézségekkel járt , és jelentős sejttani szakértelmet 
és kolposzkóp iai gyako rlatot igénye l. A kolposzkóppa l vezérelt 
kimetszés és hurok-kimetszés forradalmasította, és egyszerü já
róbeteg keze lési elj árássá változtatta a rendellenes Pap-kenet
tel rendelkezők vizsgá latát és kezelését. Ez igen nagy fej lődést 

je lent, ame lyet a Társaság nak hangsúlyoznia és terje sztenie 
kell nemze ti és nemze tközi tanfol yamo kon és ezek hivatalos 

nyomtatványa iban. 

Szeretném itt hangsúlyozni, hogy Társaságunknak megvan a 
sajá t, hivatalos folyóirata , az Európai Nőgyógyászati Onko ló
giai Új ság (Euro pean Joumal of Gynaecologica l Oncology , 
EJGO), amelyet 1980- ban alapítottunk., és amely a világ máso
dik nőgyógyászati onko lóg iai szaklapja a „Nőgyógyászati On
kológia" című lap után, ame lyet 1973-ban az Egyesü lt Álla
mokban alapíto ttak. Kezdetben az újság kiadásának célja az 

A 11ögyóg1•ászati 011kológia 1örté11ete E11rópába11 

Ezeken fe lül az ESGO hír levele, amely éve nte 2-3 alkalom
mal j elenik meg, rendszeres időközönként nyújt felvilágosí
tást Társaság unk tagjainak a klinikai és más tudományos 
programokról, a nemzet i és nemzetközi talá lkozókró l és min
denfajta fej lődésről, amely tudományágu nkban végbemegy 
Európában. 

Úgy hiszem, hogy Társaság unk újságszerkesztői tevéke nysége 
is évről-évre növeksz ik, és hozzájá ru l szakmánk fej lődéséhez. 

Büszke vagyok az általunk elé rt eredm ényekre, és biztos va
gyok benne, hogy tudomány unk fejlődése egyre nagyobb és 
nagyo bb méreteket ölt. Mindazoná lta l a női nemi sze rvek 
daganatos megbetegedéseinek keze lése továbbra is komo ly ki
hívás a tudomány számára . Ma már kicsit j obban ismerjük a 
kérdés összetettségét, a kórkialakulást, a daganat bio lóg iai vi
selkedését meghatározó tényezőket , a hely i terjedés és a távo li 
áttétek kialakulásának módját, és, hogy egyes daganatok miért 
lassan vagy gyo rsan fej lődnek ki. Az út előttünk azonban na
gyon-nagyon hosszú, és az ebben az évszázadb an elért eredm é
nyek nem töké letesen kielégítők . 

Egy évszázad hosszú idő az emberi életben, de igen röv id idő 
az orvostudomány fej lődésében. Előre kell tekintenünk. Én 
sajno s már öreg vagyo k, de úgy hiszem, fiatal kollégá ink 
ugyanazza l az elkötelezettségge l és lelkesedésse l haladnak to
vább az úton, mint mi tettük, amikor a tudományág bölcsőj ét 

ringattuk . Ez volt az a szellemiség, ame ly összehoz ta Társasá
gunk úttörőit a tudományos tanácskozásra , ak ik Velencében is
mét összegyűltek tava ly októberben, hogy megem lékezzenek 
az első nemzetköz i találkozó ról, amelyet 1979-ben tartottak a 
derülátó „szlogenne l": ,,A nő i nemi szervek dagana tos megbe
tegedéseinek keze lése: visszanézés és előrehaladás". 

Köszönöm a figyelmüke t. 

volt, hogy tudományunk ismeretan yagá t és fejlődését elter- KÖSZÖNETNYILVANITAs A szerkesztőség hálás köszö netét fe-

j esszük, valamint tudományos együttmük ödést ösztönözzünk j ezi ki Kiglics Nadinkának a kézirat fordításáért. 
az európai országo k között. Abban az időben a tudományos 
kapcsolatteremtés , az onkológiai osztá lyok közötti tapaszta lat- IRODALOM 

csere és együ ttmüköd és igen ritka és nehéz is volt Európában, 
különösen Kelet-Európa és Nyugat-E urópa országa i között . 
Ezekke l a célk itűzésekkel az Újság - amely szigorúan hirde
tésmentes - számos intézménynek és onkológusnak jár világ

szerte, és rengeteg közleményt telj esen térítésme ntesen közöl. 
Kétségtelen , hogy barátom, Bősze Péter, ak ivel társ-főszer
kesztői vagyunk az Újság nak, és hamaro san te lje sen átvesz i 
ezt a feladatot, növe lni fogja a közle mények tudományos és 
ku lturáli s értékét. Most a „Distinguished expert series" című 
rovatot vezeti , amely nagyba n hozzájárul az újság tudomán yos 
és oktató i szerepé hez. Bősze Péternek már most nagy tapaszta
lata van a szerkesztői tevékenységben, a CME Jouma l of 
Gyneco log ic Onco logy, amelyet 1996-ban alapított , igen sike
res nemzetközi folyóirat a folyamatos orvostovábbképzésben 
az alapvető és klinikai nőgyógyászati onkoló gia területén. 
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