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ABSTRACT The Europea n Board and Co llege of Obstetrics and 
Gy naeco logy (EBCOG) has recogn ised the importance of the 
subspecialties of obs tetrics and gynaeco logy. During this 
process , it was realised that the tra ining and education ofa gen
eral obstetrician and gynaeco logist was insuffic ient to prov ide 
optimal care for wom en w ith gynaeco logical cancer and, there
fore, a gynaecolog ical onco logy subspecialty tra ining prog
ramme was needed . The European Soc iety of Gynaecolog ical 
Oncology (ESGO) submitt ed a proposa l for such a programm e. 
ln order to harmon ise the subspec ialty training in gynacco log
ica l onco logy in Europe, the EBCOG, in collabora tion with the 
ESGO, launched a Working Party in Paris in 1998, to produce 
subspecialty tra ining gu idelines. Severa l amendments have 
bee n propo sed and discussed, and the document has been d is
tribut ed in the European Countries. The current document 
approve d by the EBCOG has been sent to the UEMS Section 
of Obstetrics and Gynaeco logy for app roval. The document, 
howeve r, has not been yet endor sed by the European Union of 
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Medical Specialists (UE MS). The subspecialty tra ining prog 
ramm e is the recomrne nded Europea n guidelines on subspe
cia lty tra ining in gynaeco logica l onco logy. 

SZERKESZTŐI BEVEZETŐ Az EBCOG (European Board and 
Co llege of Obste tr ics and Gy naeco logy) fölismer te a 
szül észet i-nőgyógyászathoz tartozó (al)szakmák fontosságá t. 
Világossá vált, hogy az általános szülész-nőgyógyász képzés 
már nem nyújt elegendő ismeretanyago t a nőgyógyászati rák
betegség ben szenvedő nők megfele lő ellátásához, emiatt tehát 
a nőgyógyászati onko lóg ia terü letén is külön képzés szük
séges. Az Európa i Nőgyógyászati Onkológiai Társ aság 
(European Soc iety of Gynaeco log ical Oncology , ESGO) egy 
ilyen képzés re nyúj tott be tervezete t. Annak érdekébe n, hogy 
össze hangolják az Európa kü lönböző részein folyó szak
képzés t, az EBCOG - az ESGO- va l együttműködve - mega 
lakította munkacso portját Párizsban, 1998-ban, hogy megá l
lapítsák a nőgyógyászati onkológ iai szakképzés iránye lveit. 
Számos rendelkezés t javasoltak és vitattak meg , majd az 
elkész ü lt terveze tet szé tküldt ék Európa országa iba. Az 
EBCOG által j elenleg elfoga dott hivata los iratot az UE MS 
(Union Européenne des Médec ins Spéc ialistes) Szü lészet i és 
Nőgyógyászati Tagoza ta is megkapta j óváhagyás cé ljából, ám 
ez itt még nem emelkedett rende leti erőre. Így az alábbi prog
ram a nőgyógyászati onko lóg iai képzés j avaso lt irányelve it tar
talmazza . 
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BEVEZETÉS A nők rossz indulatú daganato s betegsége inek mint
egy 50%-át az emlő és a nemi szervek rákos daganata i tesz ik ki. 
A nemi szervi rákok és az emlőrák kezelése több tudományá gat 
magában foglaló ismeretanya got igényel; a megfelelő sebészi 
képze ttség me llett sugá rkeze lés i, gyógysze r-, horm on- és 
immunk eze lési, va lamint genetika i stb. ismereteket. 

Az EBCOG nagy figyelemme l követte a nőgyógyászat i 

onkológ ia fej lődését több országban (az Egyesült Államokban 
és Európa országa iban), és úgy ítélte, hogy a nőgyógyászati 

onkológiát külön tudomán yág ként ke ll elismerni. Számos 
európa i országban az emlőrákot nem nőgyógyász onkológus 
szake mber keze li. Ezekben az országokban a szakorvos j e lö l
tek nem kapnak teljes körű képzést az emlőrák vonatko
zásá ban, az azonban tőlük is elvárható, hogy tisztában legye
nek az emlőrák keze lés elveivel és gyakorlatával. 

szabványokat ke ll fölá llítaniuk , ame lyeke t időről- időre át kell 
nézni, és szük ség szerint módo sítani , valamint meghatáro zni 
azokat az eseteket, amikor a beteget nőgyógyász-onkológus 

szakembe rhez kell irányíta ni; 
- a „nőgyógyász-onkológus" szakké pzettség nem je lenti azt, 
hogy az illető szakember kizáró lag ezen a területen végez heti 
munkáj át. 

2. A MEGVALÓSITÁS ESZKÖZEI 

2.1 . A SZAKKÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

- szülész-nőgyógyász szakképzettség; 
- képzési lehetőség hivata losan elismert oktató intézmé nyben. 

2.2. OKTATÓI ÁLLÁSOK 

- az egy ik a lapvető feltétele az elismert oktatá si programna k a 
megfelelő díjazá sú oktatói állás. Mind en képzésbe n résztvevő 
orvosnak kijelölt "témavezetője", tanácsadója és irány ítója 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI SZAKKÉPZÉS CÉUA A szak- van. 
képzés cé lja it és elvárásait a nőgyógyászati onko lógia területén 
az Európa i Nőgyógyászati Onkológiai Társaság, ESGO, elis- 2.3. SZAKORVOS JELÖLTEK SZÁMA 

mert szakembe rei fogalmazták meg és foglalták össze. - a nőgyógyász onkológus szako rvos j elö ltek számá t minden 
országban aszerint kell meghatározni, hogy az adott országban 

1. A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA MEGHATÁROZÁSA hány nőgyógyász on kológusra van szükség, és hogy a szak-
i. l. MEGHATÁROZÁS A nőgyógyász onkológus o lyan szülész- képzéshez szük séges pénzügyi és képzési feltételek mi lyen 

nőgyógyász szakorvos, aki elméleti és gyakor lat i képzés után: mértékben állnak rendelkezés re. 
- képes a nemi szervi és emlőrákban szenvedő nőbetegek tel
jes körű ellátásá ra, és az ezze l kap cso latos orvosi 
megbes zé lésekben való részvé telre; 
- vezeti a női nemi sze rvek és az emlők rossz indulatú meg
betege dése inek gyógysze res és sebésze ti keze lésé t. Ez 
magában foglalja a hasüregi szerveken végze tt sebész i bea
vatkozásoka t is; 
- napi tevé kenysége magában foglalja a nőgyógyászat i 

onkológiai gya korlatot egy olyan intézmény keretei között , 
aho l a ráke llenes kezelés i módo zatok mind en hatékony fon11á
j a, mint szűrés, kórismézés i és kezelési módszerek, va lamint a 
betegek követése , rendelk ezésé re áll. 

1.2. A SZAKKÉPZÉS CÉLJA Javítani a nőgyógyászati rákbetegség

ben szenvedők ellátását. 

1.3. FELADATOK 

2.4. SZAKORVOS JELÖLTEK TEVÉKENYSÉGE 

- a szakorvo s jelö ltek kötelesek részt vállalni minden kórház i 
tevéke nységben, így a jár ó- illetve a fekvőbeteg ellátásban , 
éj szaka i és nappa li ügye letben, nőgyógyászati onkológi ai 
műtétek elvégzésében , továbbá oktatásba n, beleértve más 
egészségügy i szakemberek tanítá sát is. Ezenkívül az orvos i 
munka kiértékelésébe n és klinikai , va lamint alapku tatásban 
va ló részvéte lük is ajánlott. 

2.5. JOGI VONATKOZÁSOK 

- a sza kképzés feltételeine k össz hangban ke ll lenniü k a 
nemzeti fog la lkoztatá si tör vények fize tésre , munka órák 
számára és munka vállalói j ogokra vonatkozó rendelkezéseive l 
a betegszabadság, a gyermekszülési szabadság és a kötelező 

katonai szo lgálat tekintetébe n. 

- a tudása nyag , a gya korlat , a kutatá s, az oktatá s és a 2.6. A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS TERÜLETEI 

tevékeny ség kiértékelésének fejlesztése; - a szakképzés időta1tama legalább két év kell legye n egy 
- más sza kmák sza kembere ivel v:ci ló együttmí íködés 
ösztön zése . 

l .4. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

- a nőgyógyász onko lógusok számát minden országban , az 
illetékes egészség ügyi szerveze teknek szigorúan korlátozn i 
kell, annak érdekéb en, hogy kellő számú, fölkészült és később 
is a szakmában maradó szakembe rt képezzenek; 
- a nőgyógyász onko lógusoknak nem elkülönítve, hanem egy 
sok-szakmás központb an kell dolgozniuk ; 
- a nemzeti szakma i bizottságo knak irányelveket és kezelési 
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hivata losan jóváha gyott képzési terv keretébe n, és a következő 
területekre kell kite1j edjen: 

- sebésze ti képzés nőgyógyászati onkológiai központb an, 
- általáno s sebészeti képzés, 
- emlősebészeti képzés, 
- urológia, 
- sugárkeze lés, 
- klinikai onkoló gia, 
- sejtt ani kórismézés és kórszövettan, 
- daganatbiológia. 
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2.7. SZAKKÉPZÉSI TERV 

- a képzésnek j ól folépítettnek kell lennie, pontosan körvon
alazott és időrendi leg beüte mezet t cé lokkal. Minden orvos 
sza kképzéséne k kezdetekor a szakorvos j elölt bevonásáva l fö l 
kell áll ítani egy tanterve t, a tanterv szer inti haladá st pedig 
rendszeres időközönként ellenőrizn i kell. 

3. A KÉPZts ÉRTÉKELÉSE 

3.1. A KÉPZÉS ÉS AZ OKTATÓK MEGBÍZATÁSA 

- a képzés i terv és az okta tók hivata los elismerése minden 
európa i o rszág ban egy országos vagy terül eti hatóság 
fe lelőssége, ame lynek szükség ese tén hatáskörébe tartozik a 
hivatalo s elisme rés megvonása is. 

3.2. AZ OKTATÓ INTÉZMÉNYEK HIVATALOS ELISMERÉSE 

- az egyes intézmé nyek képzés i közpo ntk ént va ló elis
merésé nek alapjait a következők képezik: 

- éves statiszt ikák, 
- belső minőségellenőrzés és folyama tos esetértékelés, 
- szerveze tt oktatási tevéke nység, 
- az oktatáshoz szükséges meghatározo tt feltételeknek való 
megfe lelés : 

Az európai nögyó&,,vászari onkológiai szakk ép=és irány elvei 

1.2. RÉSZLETES ISMERET 

- olyan témák fontos vonat kozásai nak ismerete, ame lyek egy 
másik tudományágban dolgozó szakember (pé ldául genet ikus) 
elmélyü lt tudását igénylik . 

1.3. ELMÉLYÜLT ISMERET 

- a nőgyógyászati onko lógia mindennapos kl inikai gya kor
latában előforduló fontos témák telj es ismerete. 

2. ALAPTUDOMÁNYOK 

2.1. ANATÓMIA 

- a medence, a has, a mellkas, az emlő, a comb és a belső 

elválasztású mirigyek hely i anatómi áj ának elmélyü lt ismerete, 
különös tekintettel a nőgyógyász onko lógus által végzendő 
sebésze ti beavat kozások vonatkozása ira; 
- a nőgyógyászati daga natok ellátásával kapcso latos csontok , 
ízü letek, izmok, vérerek, nyirokerek és csomó k és az idegek 
általános anatóm iáján ak és szövet tanának rész letes ismerete; 
- a medencetáji szervek és az emlő szöve ttan ának elmélyü lt 
isme rete; 
- a sejtek sze rkezeté nek alapvető ismerete. 

2.2. ONKOLÓGIA 

- a rákképződési folyamat, a szöve tbe terj edés és az 
Egy szakorvos j elö lt eseté ben lega lább 100 új, női nemi sze rvi áttétképződés elmélyü lt ismerete; 
rákos eset éve nte, és minden tovább i szakorvosj elölt esetébe n - a sejt- illetve a molekuláris biológia rész letes ismerete. 
60-nal több szükséges ahhoz, hogy a megfelelő betege l-
látáshoz, oktatáshoz és a kutatá shoz szükséges isme retanyagot 2.3. GENETIKA 

a j elö ltek megsze rezhessé k. Ezenk ívül lega lább 60 em lőda- - a rákgene tika rész letes isme rete , beleértve az örökletes koc-
ganatos ese t szükséges szakorvos j elöltenként azokban az kázati tényezőket is. 
országokban , aho l az emlőrákot a nőgyógyász onkológus 
keze li, 2.4. KÓRSZÖVETTAN 

- a rákmege lőző állapotok és a kia lakul t női nemi szerv i és 
- egy, az EBCOG által kije lölt Látogató Bizottság, amelynek emlőkrákok sejt - és szöve ttanána k rész letes ismerete. 
tagja egy nőgyógyász-onko lógus szake mber, elismeri az 
intézményt. 

3.3. A SZAKORVOS JELÖLTEK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

- a j elölt munkáját egy országos szak bizottság nak kel I értéke l
nie, ame ly a következő sze mpontoka t veszi figye lembe: 

- részvé tel az EBCOG által elisme 11 nőgyógyászati onko lógia i 
tanfo lyamon , 
- a nőgyógyászati onkológ iai klinikai gyako rlatról vezetett 
kitö ltött oktatási nap ló (log book), 

- a megfelelő nőgyógyászati onko lóg iai tud ományos 
köz lemények száma. 

FÜGGELÉK • SZÜKSÉGES ISMEROANYAG 

1. AZ SZÜKSÉGES ISMERET SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

2.5. STATISZTIKA ÉS ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁG 

- a nőgyógyászati onkológiai adatok összegyűjtésének és sta
tisztikai elemzésének rész letes ismerete; 
- klin ikai tanulmányok megtervezésé nek és elvégzésé nek 
rész letes ismerete; 
- a nőgyógyászati onkológ iához kapc so lódó környeze ti 
tényezők rész letes ismerete. 

2.6. MIKROBIOLÓGIA 

- a rákoso dás fo lya matában résztvevő fertőző tényezők, 

például vírusok szerepének elmé lyü lt ismere te. 

2.7. BIOKÉMIA 

- a táp lálkozás nőgyógyászat i onkológ iáva l kapcso latos 
vonatko zása inak rész letes ismere te. 

1. 1. ALAF'V'ETŐ ISMERET 2.8. BIOFIZIKA 

- a nőgyógyászati onkológia mindennapi klinikai gyakor- - a képalkotó és a keze lés i eljárások alapj ául szo lgá ló fiz ikai 
latában nem mindennap os témák a lapvető ismerete. törvényszerűségek és biológiai hatáso k alapvető ismerete, 

beleértve a hőt, a fényt, a hangot és az elektrom ágnesességet. 
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2.9. IMMUNOLÓGIA 

- a sze rveze t rákkal sze mbeni védekezésében sze repet ját szó 

immunoló g iai folyamatok alapvető ismerete. 

2.10. GYÓGYSZERTAN 

- a nőgyógyászati onkológiában haszná lt gyógysze rek tulaj

don sága inak, sze rvez etben történő anyagcseréjének, hatá

sa inak és kölcsön hatása inak, valamint veszé lyeinek elmélyü lt 

isme rete. 

3. KLINIKAI TUDOMÁNYOK 

3.1. NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA 

- a nőgyógyászati daga natok előfordulási gyakori ságá nak , 
kórokt a nának , mege lőzésének, szűrésének, kórismézés i eljárá

sa inak , 1<:órjós lati tényezőinek, stád ium beso ro lásá na k, 
va lam int az elsőd leges és a másodlagos megelőzést is magában 

fog laló keze lésük elmé lyült ismer ete; 

- a terhességi trofobl aszt betegségek előfordu lásának, kórok.taná

nak, megelőzésének, szürésé nek, kórismézési eljárásainak, kór
j ós lati tényezőinek, felosztásának és az elsődleges és a másodla

gos megelőzést is magá ban fog laló kezelésének elmélyült 
ismerete. 

3.2. EMLŐRÁK 

- az emlőrák gya kori ságá nak , kórok.tanának , megelőzésének, 

szűrésének, kórismézési eljárá sa inak , kórjó slati tényezőinek, 

stádium besoro lásá nak és az elsődleges és a másodlag os 
megelőzést is magá ban fog laló keze lésé nek elmélyült 

ismer ete. 

3.3. KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK 

- a nőgyógyászati onkológiában haszná latos képa lkotó eljárá

sok, mint a szá mítógépes rétegfe lvétel (CT), ultrahan g és a 
mágnesesrezonanc ia-v izsgá lat (MR ) rész letes ismeret e, 

beleértve a betegségre utaló jelek felismeré sét és azo k helyes 

érte I me zésé t. 
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3.4. SEBÉSZETI ELLÁTÁS 

- a nőgyógyászati onkol óg iában hasz nálatos sebészeti eljárá
sok elmélyü lt ismerete és megfe lelő gya korlati alkalmazása , 
beleértve az emlővel kapcso latos beavatkozásokat; 

- a nőgyógyászati onko lóg iában ha sználatos he lyreá llító 

sebészet i (plasztik ai) e ljáráso k rész letes isme rete, és azok 

gyakor lat i alka lmazása, beleértve az emlővel kap cso latos 

helyreállító beava tkozáso kat ; 
- a nőgyógyászati onkoló giai sebészet i beavatkozások szövőd

ménye inek, valamint a mütét utáni ellátásnak elmélyült ismerete; 

- az érzéstelenítés/altatás és az intenzív ellátás alkalmazása inak, 

eljárása inak és szövődményeinek alapvető isme rete, a felnőtt 

betege k újraé lesztésének gyakor latában sze rzett szaktud ás; 

- a nőgyógyászati sebésze ti beava tkozások hoz szükséges 
műtét előtti vizsgá latok és a műtétre való előkészítés elmé lyü lt 

ismerete és azok gyakor lati alkalmazása. 

3.5. NEM SEBÉSZETI JELLEGŰ ELLÁTÁS 

- a nőgyógyászat i onko lógia i betegségek gyógyszer

(kemoterápi a), hormon-, sugá r-, immun-és gé nkeze lésé ne k 
rész letes ismerete , és az ebben sze rzett tapa sztalat; 

- az idült medence táji fájdalom okaina k és - adot t eset ben 
sebésze ti - keze lésé nek részletes ismerete. 

3.6. LÉLEKTAN 

- a nő i nemi szerv i vagy emlődaganatos betegek lélektani 

(pszicho lóg iai) keze lésének elmélyült ismere te és az ebben 
szerzett tapasztalat ; 
- a nemi élet rend ellenessége inek rész letes kezelés i és elméleti 

ismerete a nőgyógyászati vagy emlődaganattal keze lt betegek 

esetébe n. 

3.7. TÜNETI KEZELÉS ÉS A GYÓGYÍTHATATLAN BETEGEK VÉGSŐ KEZELÉSE 

- a női nemi sze rvi vagy emlődaganattal keze lt betege k tüneti 

(pal liatív), illetve a gyógy íthata tlan betegek végső kezelésének 
elmé lyü lt isme rete és az ebb en szerze tt tapasz tala t. 
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