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Andrást hetvenedik születésnapja alkalmából, aki több mint
negyed évszázada a hazai nõgyógyász onkológusok egyik
meghatározó egyénisége, a szakterület elkötelezett képviselõ-
je, aki mindig a szakma érdekét képviseli. Jó egészséget és
nyugodt pihenést kívánunk nyugdíjas éveire.

A szeméremtest rosszindulatú daganatainak sebészi kezelése
nagy kihívást jelent a szakma számára. A radikális mûtétek so-
rán a nagyméretû seb gyógyulása gyakran súlyos szövõdmé-
nyekkel (sebszétválás, sebszélelhalás, felülfertõzés stb.) jár.
Az endoszkóp segítségével történõ lágyéki nyirokcsomó eltá-
volítás jelentõsen csökkentheti a sebgyógyulási szövõdmé-
nyek gyakoriságát. Hazánkban elõször a Semmelweis Egye-
tem I. Sz. Szülészeti Nõgyógyászati Klinikáján végeztek endo-
szkópos lágyéki nyirokcsomó eltávolítást, melyek elsõ ered-
ményeirõl, tapasztalatairól olvashatunk az elsõ közleményben.

A családtervezés elõtt álló, rosszindulatú daganatos betegség-
ben szenvedõ nõkben a kemo- és sugárterápia a petefészek-
mûködés elégtelenségéhez vezethet. Napjainkban már lehetõ-
ség adódik autológ ovariumtranszplantációra, mely segítségé-
vel a gyermekvállalásról sem kell lemondania a betegnek. Ed-
dig világszerte közel 100 gyermek született petefészek-transz-
plantációt követõen. Jelen összefoglaló közleményünk részle-
tes tájékoztatást ad errõl a kevésbé ismert transzplantációs el-
járásról.

A méhnyakrák megelõzésének lehetõségeirõl is részletes, átfo-
gó cikket olvashatunk. Az elmúlt években számos szûrési
módszer hatékonyságát vizsgálták, több irányelv is született.
Hazánkban legutóbb közel tíz éve jelent meg állásfoglalás a
szûrési módszert illetõen. A jelen közlemény az elmúlt évti-
zedben publikált tudományos cikkeket áttekintve kíván javas-
latot nyújtani az új irányelvek készítéséhez. Ezen belül sajátos
csoportok (HIV-fertõzöttek, CIN3 vagy AIS miatt kezeltek,
méheltávolításon átesettek, HPV-oltásban részesültek) szûré-
sére is kitér az összefoglaló. A kiváló szerzõk az elsõdleges

megelõzés, a HPV-oltás és a HPV-pozitív nõk ellátásának kér-
déseivel is foglalkoznak. A gyakorló nõgyógyászok számára
számos hasznos információt szolgáltat a közlemény.

Izgalmas közlemény elemzi a tudományos publikációkhoz tör-
ténõ nyílt hozzáférés nehézségeit. A cikk szerzõje, Dr. Makara

Gábor akadémikus hangsúlyozza, hogy erkölcsi és elvi köve-
telmény, hogy a közpénzen létrejött tudást közzétegyük, és az
mindenki számára hozzáférhetõ legyen. A tudomány érdeke,
hogy minél többen, minél gyorsabban megismerjék az új kuta-
tási eredményeket. Napjainkban a világháló megkönnyíthetné
a tudományos munkák terjesztését, azonban az ún. „fizetõka-
puk” sok esetben elérhetetlenné teszik, akadályozzák a tudo-
mány terjedését, fejlõdését. A témával foglalkozó cikk kitér a
kiadók felelõsségére is. Hozzászólásában Dr. Bõsze Péter pro-
fesszor megemlíti, hogy folyóiratunk a Nõgyógyászati Onko-
lógia közel húsz éve megfelel a nyílt hozzáférés elvének és a
korábban megjelent cikkek térítésmentesen olvashatók a
www.nokfolyoirat.hu web oldalon.

A gyakorló orvosok számára érdekes történelmi adatokat szol-
gáltat a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló közlemény.
A cikk röviden bemutatja az intézmény felépítését, szerkezetét
napjainkban. Ezen kívül tájékozódhatunk a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által adott címekrõl.

A Társasági Hírek címû rovatban a Magyar Nõgyógyász On-
kológusok Társaságának XI. Kongresszusáról olvashatunk be-
számolót, mellette a tudományos rendezvény programja is
megtalálható.

Végül lapunkban bemutatkozik a „Mályvavirág Alapítvány”,
melynek célja a méhnyakrák megelõzése és a méhnyakrákban
valamint petefészekrákban szenvedõ betegek gyógyulásának
segítése. A megelõzés lehetõségeit felvilágosító rendezvé-
nyekkel, kiadványokkal, ismertetõkkel terjesztik. A betegeket
tanácsokkal látják el a mûtét és más kezelés miatt kialakult lel-
ki zavarok, életminõséget befolyásoló nehézségek esetén. Az
Alapítvány több száz tagból álló közösséget, facebook csopor-
tot alkot, mely összejöveteleken, találkozókon és online ad le-
hetõséget arra, hogy a szakmai ajánlásait, útmutatásait megis-
merjék és a betegek tapasztalataikkal, tanácsaikkal segítsék
egymást. Sokan orvosi ajánlásra kerülnek a közösségbe. Az
Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a szoros hazai és nemzet-
közi orvosszakmai kapcsolatok fenntartására. Mûködése je-
lentõs segítséget nyújt onkológiai betegeink gondozásában, re-
habilitációjában.

Prof. Dr. Rigó János Jr.

fõszerkesztõ

Nõgyógyászati Onkológia 2017; 22:33 33

ELÕSZÓ




