
KÖSZÖNTÉS 

Prof. Dr. Oláh Edit a European Association 
for Cancer Research, EACR elnöke 

A Europ ean Assoc iation for Cance r Research, rövid ítve EAC R, 

egy nem jöv edelem-érdekelt, önké ntes szerveze t, melyet 1968 

janu árjában , Ams terdamban alapí tottak 29 év és 11 hónapra, 

azaz 1997 decem beréig. Később, 1993- ban , Brü ssze lben a 

Szerveze t fenná llását 50 évve l meghosszabb ították. Ez 2047 

dece mberében jár le. Az EARC azza l a cé lla l jött létre, hogy 

elősegítse a rákkutat ást azálta l, hogy kapc solatot teremtsen a 

rákku tatók között, és tudom ányo s rendezvé nyeket szervezze n. 

Tagja i lehetnek dip lomával rendelkező rákkuta tók és a rák 

kutatásáva l közvetve vagy közvet lenü l ka pcso latban álló 

klin iku sok, illetve olyan társaságok tagjai, amelyek valamily en 

módon kapcsoló dnak a rákkut atás hoz . Kiv éte lese n a rák

betegség tanu lmányozásá ban je leskedő diákok is felvéte lt nyer

hetnek . A Szerve zet á ltal időrő l időre kiadott Tagnévso r 

(Directory) nagyo n figyelemreméltó. Az 1996-ba n kiad ott, pl. 

84 oldal terjedelmű, pont os címme l és elérhetőséggel. Az EACR 

több ezer tago t tudhat sora iban , és öröm szám unk ra, hogy 

hazánkat is népe s csapat képviseli. A tagság i díj nagyo n kevés. 

Gazdasági nehézségge l küszködő országok számára rendkívü li 

kedvez ményeke t biztosí tanak annak érdekében , hogy a rákku

tatók közö tti kapcs olat hatá rok nélküli és po litikától mentes 

legyen. A diák ok számá ra a tagság termés zetesen ingyenes. Az 

EACR egyéb ként a nemz etköz i társaságokná l megsz okott e lvek 

alapján és megszokott sze rkezetbe n működik. Vezető testület e a 

Vég rehajtó Bizottság, me lyet az elnök veze t. 

Az EACR az e lmú lt évti zede kben jelentős szerepet j átszo tt a 

1977 EAC R4 Lyo n, Fra nciaor szág 

1979 EACR6 Béc s, Ausztr ia 

198 1 EAC R 6 Budap est , Magyaro rszág 

1983 EACR 7 Kopp enhága, Dánia 

1985 EACR8 Pozso ny, Csehszlová kia 

1987 EAC R 9 Helsinki , F innország 

1989 EACR 10 Ga lway , Írország 

199 1 EACR 11 Ge nova , O laszo rszág 

1993 EACR 12 Brüssze l, Belg ium 

1994 EAC R1 3 Berlin, N émeto rszág 

1996 EAC R 14 Edin burgh, Skóci a 

1998 EACR 15 Stockho lm, Svédo rszág 

2000 EACR 16 Halkidiki , Gö rögo rszág 

2002 EACRI7 Grana da, Spa nyo lország 

Saj á t kongresszusa i mellett k isebb tud omá nyos ren

dezvénye ket is támogat. Az EACR legfon tosa bb tevé kenysége 

még is a kutatók közötti kapcso lattere mtés, a kutatáso k ere d

mén ye inek köz lése és ösztöndíjak szervezése. 

A SZERVEZET KIADVÁNYAI 

EACR HÍRLEV~L A Szerve zet működésével kapcso latos napraké sz 

felvi lágos ítást és ada tokat sz olgá ltatj a . Beszá mo l a ren

dezvényekről , pál yázatok at isme rtet, és minden sze mélyi és 

más vá ltozás t közö l. Tavassza l és ősszel kerül kiadásra , de 

szükség ese tén gya krabban is. A tagok té rítés mentese n kapják. 

rákk utatá s terül etén. Tudom ányo s rendezvényei rendsze rint TAGN~VSOR Erről a fentiek ben már beszé ltünk. A tago k névsora 

nagyszá mú ha llgató ság e lőtt folynak. Ezekre kétéve nként mellett a Szervezet A lapsza bályzatát és a tiszt ségviselők 

kerül sor : adatait is tartalma zza. 
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EURO PEAN JOURNAL OF CANCER Ez az „eu rópai rákújság " az 

EAC R hivatalos folyó ira ta, melynek bemutatá sa azok szá mára, 

akik a rossz indulatú betegségekke l fog lalkoznak , teljese n 

fe les leges . Szerepe nem csa k Európába n meghatározó je len

tőségű. 

Ah ogy a rákkut atás is egy re inkább köze ledik a betegágy hoz , 

úgy terje szked ik az EARC is, és teremt szo ros kapcso latot má s 

nemzetkö zi, elsősorban európa i sze rvezete kke l. Ma , amikor az 

orvosi tár saságok szá ma ugrásszerűen nő, egye tlen szerveze t 

sem képes teljese n önálló maradn i. Ezért látja fontos nak Prof. 

Dr. Oláh Ed it, az EACR elnök e, hogy a Szerve zet beé pülj ön 
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más vezető európai és nem-európai rákszerveze tekbe. Ez az 
e lv érvénye sült akkor is, amiko r az EACR az Európai 
Ráktársaságo k Szövetségének (Federation of European Cancer 
Soc ieties) alapító és állandó tagja lett. A jelen egyik leg
fontosabb feladata az elnökass zony szerint a szoros kapcsol at 
kiépíté se az Ame rican Associat ion of Cancer Research -cse l. 
Nem kevésbé fontos a Szervezetnek a nemzeti ráktársasá
gokka l kiépít ett szoros együttműködése sem. 

A fentiek egyértelműen mutatják, hogy az EACR a rákkutatás 
egy ik meghatározó fontosságú szervezete, és ezért is nagyon 
jelentős, hogy elnökét hazánkból választották Prof. Dr. Oláh 
Edit személyében. Egy kis ország számára mindig különös en 
fontos, hogy vezető szervezetekben meghatározó szerepet 
vigyen. Számunkra ezen túlmenően is nagy jelentőségű, hogy 
egy európai szervezetnek ismételten egy magyar elnöke lett, 
mert azt is mutatj a, hogy egy félévszáza d visszaszorítottsága, 
elzátisága leküzdhető, és ez nem képezhet akadá lyt. Ezek 
szellemében fejezem ki a szerkesztőség és a magyar rákku
tatók nevében nagyrabecsülésemet , és gratu lálok Oláh Editnek 
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az EACR elnökségéhez. Meggyőződésem, hogy jókíván sá
gainkhoz minden jó érzésü magyar ember is csatlakoz ik. Öröm 
számomra, hogy a rákgene tika és a rákkutat ás más területén is 
hazai és nemzetközi szinten vele együtt dolgozhatok . 
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