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A KONGRESSZUS TISZTELOBELI ELNÖKEI Prof. Dr. Eckhar dt 
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M.D. (Jtaly), Car los F. de Oliveira, M.D. (Portugal) 

A KONGRESSZUS ELNÖKE Prof. Dr. Bősze Péter (Az MNOT és 

az EAGC elnöke) 

TUDOMANYos BIZOTTSÁG 

Elnö k: Prof. Dr. Szabó István 
Tagok: Prof. Dr. Bodó Mikl ós, Prof. Dr. Bód is József, Pro f. 
Dr. Bo rsos Anta l, Prof. Dr. Doszpod József, Prof. Dr. Gardó 
Sándor, Prof . Dr. Kovács Lász ló, Prof. Dr. László János, 
Dr. Mayer Árpád, Prof. Dr. Paulin Ferenc, Prof. Dr. Pál Attila, 
Dr. Siklós Pál, Dr. Ungár Lász ló, Dr. Wencz l Miklós 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 

Elnök: Dr. Komya László 
Tagok: Dr. Artner Attila, Dr. Berbik István, Dr. Csermely Gyula, 
Dr. Éles János, Prof. Dr. Hernádi Zo ltán, Dr. Karácso ny István, 
Dr. Krasz nai Péter, Dr. Krivács i Gábor, Prof. Dr. Kromme r 
Káro ly, Dr. Pálfa lvi Lász ló, Dr. Póka Róbert, Prof. Dr. Thur zó 

Lász ló 

BESZÁMOLÓ Az MNOT máso dik kongresszusát alapvetően két 
nagyob b téma köré csopo rtos ítottuk , úgy, mint a támogató és 
palliatív keze lés, valam int a terhesség és a daganatok kapcso
lata. Mindké t témakörbe n nagyszerű összefog lalóka t hallhat
tunk, amelyek többségét a Nőgyógyászati Onkológiának ebben 
a számá ban köz lemény formájába n ismertetünk . A kongresz 
szus kiemelkedő esemé nye volt, hogy a Társaság első alka lom
ma l köszö ntött t iszteletbe li tago kat Prof. Dr. Antonio Onnis és 
Prof. Dr. Carlos F. de Oliveira személyében. A tiszteletbeli ta
gok életraj zát és orvos i pálya futásukat ebben a szám ban ismer
tetjük. Ez volt az első alka lom, hogy a Társaság kongressz usa 
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az Európai Nőgyógyászati Rák Akadém ia (European Academy 
of Gynaeco logica l Cancer, EAGC) védnöksége alatt kerü lt 
megrendezésére. 

A kongresszus elnöke ezú ton is sze retné köszö netét kifej ezni 
mindazoknak, akik támogatták munkánkat. Az ő segí tségük 
nélkül a kongressz us nem valósulhatott volna meg . Köszö net 
illeti Konkoly Iván igazgató és Dr. Szörcse i Tamás gazdaság i 
igazga tó urakat (Belvárosi-Lipótvá rosi Vagyonkezelő Rt.), Dr. 
Kocs is Mária marketing igazga tó asszo nyt (Budapest Marriott 
Hotel), Dr. Vörös András igazga tó urat (Nova rtis Hungaria 
Kft.), Dr. Szász András igazgató urat (On co-Therm GmbH ) és 
Kutas Ágnes igazgató asszonyt (Schering Plough). Külön kö
szönetemet fej ezem ki Dr. Kornya László nak lelkes szervező 

munkájáé rt. 

RÉSZLOES PROGRAM 

PÉNTEK 1999 . DECE MBER 10. 

13 .30 -15.00 MEGNYITÓ, TISZTELOBELI TAGOK KÖSZÖNTÉSE 

Pro/ D,: Bősze Péter 

The history of gynaecolog ical oncology ín Europe 
An tonio Onnis, M.D. (HonoratJ' membe,) 
Screening strategy in cervica l and breas t cancer: 
Portuga l and Europ ean releva nces 
Carlos F de O/iveira, M.D. (Honorary membet) 

15.30 - 17.30 PLENÁRIS ÜLÉS. 

PALLIATiv KEMOTERÁPIA, TAMOGATÓ KEZELÉS 

Ülése lnök Pro/ Dt: Paulin Ferenc 

Méhnyakrákos betegek pa lliatív kemoteráp iáj a 

D,: Szántó Is/Ván 
Petefésze krákos betege k palliatív kemote rápiáj a 
Dr. Póka Róbert 
Kemoterápi ába n részesü lő betegek támogató 

keze lése 
Pro/ D,: Láng ls!Ván 
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SZO MBAT 1999. DECEM B ER 11. 

08 .30 - 10.30 ELŐADÁSOK 

Üléselnök D,: Pálfalvi László 

Ce rvix carcinoma és terhesség egy ütte s 
előfordulása és gyógy ulási eredm énye 
Dr. Garadnay 8. 

Vize let rete ntio - vag ina carcinoma? 

D,: Kovács K., D,: Wernigg R .. D,: Vörös Z., 
D,: Kulcsár D. 

Sejtmentő haszná lata a méhnyakrá kok sebész i 
kezelésében 

Dr. Ungár L., D,: Pálfalvi L., D,: Koronka G., 
Dt: Horváth T 

Üze net a laboratóriumbó l: a lkalmazott genetika 
Pro/ D,: Bősze Péter 

10.45 - 12.00 PLENÁRIS ÜLÉS. TERHESSÉG ÉS DAGANATOK 

Ülése lnök Dr. Siklós Pál 

12.10 

Keze lt dagan atos betegek terhességé nek 
kockáza tai 

Pro/ D,: Czeizel Endre 
Rossz indula tú vérképzőszerv i betegségek 
és terhesség 

D,: Masszi Tamás 

Terhesség alatt ész lelt emlőbetegségek 

Dt: Szántó lstván 

Terhe sség alatt ész lelt méhnyakrák 
Dr. Siklós Pál 

A KONGRESSZUS BEZÁRÁSA 

D,: Ungár László 

KÖZGYÜLÉS A Magya r Nőgyógyász Onkológ usok Tár sasága a 
kongresszus során új vezetőséget választott, és ném ileg módo
sította az A lapszabá lyt az a lábbi ak szer int. 

1. 1 7 .& . A vezetőség a Társaság elnökéből, titkárából és 10 vá
lasztott tagból (összesen 12 személyből) áll. A jegy zö a Társa
ság megalakulásakor a vezetőségnek nem tagja, de azzal 
együtt dolgozik. 

Javasolt a tagfe lvételt a vezetőségre bízni , amely egysze ri szó
többséggel hoz határoza tot. 

3. 7. paragrafus: a két ajá nlótó l e ltekintettünk, illetve szóbe li 
aján lásokat fogadtunk el. 

4. 12/9 a közgyűlés fe lhatalmazza az e lnökséget, hogy döntsö n a 
Társa ság bankszámlája feletti rendelke zésre jogos ultak köréről. 

5. A titkár és a főtitkár megje lölés keve redik , főtitkárra j avítj uk 
ki. 

A j avas latokat a Közgy ülés e lfogadta. 

A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 

ÚJ VEZETŐSÉGE 

ÖRÖKÖS TISZTELETB ELI ELNÖKÖK 
Prof. Dr. Eckhardt Sá ndor 

Prof. Dr. Gáti Istvá n 

ELNÖK Pro f. Dr. Bősze Péte r 

JÖVENDŐBELI ELNÖ K Dr. Ungár Lász ló 

FŐTITKÁR Pro f. Dr. Szabó István 

PÉNZT ÁROS Dr. Karácso ny Istvá n 

TAGOK 

Dr. Berbik Istvá n 
Dr. Berkő Péter 

Prof. Dr. Borsos Anta l 
Dr. K.rivács i Gábor 

Prof. Dr. Paulin Ferenc 
Prof. Dr. Pál Atti la 

Dr. Pá lfalvi László 
Dr. Póka Róbert 

Dr. Szánthó András 

Dr . Szepes i Ján os 
Dr. Wencz l Mik lós 

A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 

VEZETŐSÉGI ÜLÉSE 

A vezetőség ülésére 2000 . ja nu ár 25- én került sor a Főváros i 

Ja vaso lt a megnöve kedett érdeklődés miatt a vezetőséget 17 ta- Szent Istvá n Kórházban. A vezetőségi ülés rész letes ismerteté se 

gúra bővíteni. Külön cím a pénztáros , és célszerű bevezet ni a meghaladná ennek a beszámo lónak a kere teit, ezért csak két 
jövendőbel i és a vol t e lnök fogal m át. Az örökö s tisz te letbel i e l- fontos határo zato t eme lünk ki: 
nökök ezen felü l va nnak. A pénztáros folyamatosan meg-

hosszabb ítható, aza z több ciklusra is vá lasz that ó. 1. A nőgyógyászati onkológiai tevékenység fe ltéte le inek meg-

foga lm azása hazá nkb an . Az MNOT megí télése szerint Ma-
2 . 6/2 pont. A Társasság rendes tagja az lehet.... .. és akit a gyaro rszágo n is kívánatos , hogy a nőgyógyászati daganato s 
közgyűlés a tagok sorába f elvesz. Ez ellentmondá sba n van a betegek a legmegfelelőbb ellátásban részesüljenek. Ennek fe l-
18/9-ce l, amely sze rint a vezetőség dönt a tagfe lvétel ügyében. tételei ma már teljese n egyértelműen megfogalmazódtak , és 
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Európában hivatalosan is elfogadásra kerültek. Ennek értelmé
ben a betegeket csak arra felkészült, megfele lően fe lszerelt és 
több szakmát képviselő személyi összetételű központokban le
hetséges. Ennek rész leteit hazai viszonyokra alkalmazva az 
MNOT a közeljövőben kidolgozza, és elfogadásra előterjeszti 

az illetékes egészség ügy szervezők számára. 

2. Adatszolgá ltatás a FIGO Annual Riport számára. A Szülé
szeti és Nőgyógyászati Világszöve tség időről- időre kiad egy 
vaskos kötetet, amelyben a nőgyógyászati daganatok ellátásá
val kapcso latos adatokat ismerteti. Az adatokat a világ minden 
táj áró l gyűjtik össze . Ez a kötet tarta lmazza a kezelés ere<lmt:
nyeit is. A FIGO Annu al Riport a nőgyógyász daganatgyógyá
szok számára talán a legfontosabb ismeretanyag, ezért nagyon 
kívánatos, hogy Magya rország is tevékenyen részt vegyen az 
adat szolgáltatásban. Ez a kérdés Dr. Póka Róbert j avaslata 
alapján került megtárgya lásra. A Társaság tudományos folyó
iratában, a Nőgyógyászati Onkológiában ismertetésre került 
a je lenleg használatos FIGO stádium beosz tás meghatározása 
és annak szabálya i. Ez a közreműködőknek rendelkezésre áll, és 
irányvonalké nt szo lgá l. A MNOT hivatalosan nem lehet adat
szo lgá ltató, mert adatok csak annak az intézetnek neve alatt ke
rülhetnek be a FIGO Annual Riportba, amelyben a betegeket 
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keze lik. Tekintettel arra , hogy az adatok gyűjtése meghatáro
zott pontok és előírások szerint történik, ame ly időt, tanulást és 
gyako rlatot igényel, a Társaság vezetősége megbízta Póka Ró
bert dr-t azza l, hogy a FIGO által kiadott számítógépes adatfel
dolgozó seg ítségéve l álljon mindenkinek rende lkezésé re. Dr. 
Póka Róbert az MNOT nevében vá llalta, hogy összegyűjti az 
adatokat azoktól, akik ezt igénylik, és azokat megfelelően fel
dolgozva a kezelő intézetek rendelkezésé re bocsá tja. E1mek 
alapján az intézetek adatokat szo lgá ltathatnak a FIGO számá 
ra, amely szakmailag és az ország szempontj ából is nagyo n kí
vánatos . Ez egyútta l a hazai Rák.nyilvántartást is segí ti. 

Ennek alapj án azza l a felhívássa l fordulunk minden klinika, 
osztály és onkológia i központ vezetőjéhez, hogy akik nőgyó
gyásza ti daganatos (emlőrákot is beleértve) betege ket keze l
nek, és egye tértenek az adatszo lgá ltatás szükségességével, 
fordulj anak Dr. Pók a Róbert tanár úrhoz (Szülésze ti és 
Nőgyógyászati Klinika , Debreceni Orvostu dományi Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98, 4012 Debrecen, Távbeszélő (36 52) 4 17144, 
Távmáso ló (36 52) 41 717 1, E-posta poka @mail.matav.hu) 
tovább i felvilágos ításért és a részletek egyez tetése végett. 
Számukra mágneses lemezen adatfeldolgozó rendszert bocsá 

tunk rendelkezésre . 
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