
Társasági hírek 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának 
munkája 

BŐSZE PÉTER DR. 

A Magyar Nőgyógyás: Onkológusok Társaságának elnöke 

A Magya r Nőgyógyász Onkológusok Társaságá nak (MNOT) 

1996. márc ius végé ig terjedő munk ájá ró l ko rábba n már 
beszá moltunk . Azó ta is több tudományos ülést szervez tünk , 

amelyekre közös rendezvé nyek fonn ájában került sor . 

Az Európai Rák Isko láva l és a milánói Európai Onkológ ia 

Intéze tte l közösen rendeze tt European School of Onco logy 
sz impóz ium : ,,THE PLACE OF RADIATIO N THERAPY 

IN T HE MANAG EMENT OF GYNECOLOGI C MALI G

NANC IES A 1D BREAST CANCE R" csaknem teljes anya
gá t összefog laló közle mények fonn ájába n a Nőgyógyászati 

Onk ológ ia előző számába n je lentettük meg. A rendezvé ny 
felett, amelynek 140 ha llgatója vo lt, a Magy ar Tud ományos 
Akadé mia védnöksége t vállalt. 

A rendezvé ny sikerének köszönhetően Dr. Alherto Cos ráról, 
az Európa i Rák ln rézer igazga tójáról azt a felkérést kaptuk, 
hogy a Bristol Myers Squ ibb Alapí tvány által Közép- Kelet
Eu rópa részé re meghirdetett és támoga tott tan folyamot soron 

kívül rendezz ük meg . Erre 1996. dece mber 6-7-é n került sor. 
A tanfolyam annak az ADY ANCE D SEMINAR ON GYNE

CO LOG IC ONCO LOG Y-nak felel t meg, amelyet éve nte 
Milánóban rendeznek. A tanfolyam az ún . ,,tanítsd a tanítót" 
e lvre épült annak érdekébe n, hogy az elhangzo ttakat szé les 

körbe n lehesse n Le1jesz 1eni . Ennek megfelelően csak olyanok 

vehe ttek részt, ak ik kapcso latban vannak az oktatá ssa l, és 
ak ik vállalták , hogy 5 előadást tai1anak abból az anyagból, 

ami t hallottak. Előadásukhoz anyag ot és diapoz itíveket biz
tosí tottun k. A 73 résztvevő köz ül 30 magya r volt. 

ADVANCED SEMINAR ON GYNECOLOGIC ONCOLOGY: PROGRAM 

OPENING Anna Romány. (H) and Sándor Eckhardt, (H) 

EPIDEMIOLOGY Epidemi ology of ca ncer in Eas tern Europe: 

specia l attenti on to ce rvica l and ovar ian ca nce r Witold 
Zato nski . ( PI) 

SURGICALSESSION Chairma n Sergio Pecore l/i, (/). 
Surge,y in gynecologic cancer: ove rview Sergio Pecorelli. (!) 
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Cervical cancer: prognostic factors and surgica l treatment of 
ear ly invasive disease (Stage IB-llA) Péter Bősze, (H ) 

The place of surgery in the manage ment of stage 118 disease 
Lász ló Pálfa lvi, (H ) 

Recurrent cervical cancer: the place of exe nteration Péter 
Bősze, (H) 

Experience with the combined operative and radiation therapy 

CORT Lász ló Ungár, (H ) 

Endometrial cancer: Prognostic factors and surg ica l trea t
ment of stage I and 11 disease Sergio Pecore/li , (/ ) 

Ovarian cancer : prognos tic factors and sur gical trea tment 
Sergio Pecore lli, (I) 

SESSION ON RADIOTHERAPY Chairman Lu c Vanuytsel, (NI) 
Radiation therapy in gyneco log ic onco logy : overv iew Luc 

Vanuytsel, (NI) 
Radiotherapy of cervica l cancer Lu c Vanuytsel, (NI) 
The place of radiati on in the manage ment of vulvar cancer 

Péter Bősze, (H ) 

Radioth erapy of endomelrial ca rcinoma Lu c Vanuy tse l, (NI) 

Update on radiotherap y in ovaria n carc inoma Luc 
Vanuytsel, (NI) 

SESSIONONCHEMOTHERAPY Cha irman Jan Vermorken , (NI) 
Recent deve lopment in the treatment of ova rian carcinoma 

.lan Vermorken, (NI) 
The role of chemotherapy in the treatment of cerv ica l carci

noma ./an Vermorken , (NI) 

PRINCIPLES AND STRATEGIES IN GYNECOLOGIC CANCER TREATMENT, CON· 

SutTATIONANDCLOSING Péter Bősze, (H) 

A Társaság vendégeként hazánkba látoga tott A lex Ferenczy 
(Th e Sir Mortim er B. Davis - Jew ish General Hospital, Mc

Gill University Teac hing Hosp ital, Montréa l, Qu ébec , Ca na
da), aki a szülészeti -nőgyógyászati patológ ia pro fesszora, és 
Gilli an M. Thomas (Head, Division of Ra diation Onco logy, 
Toronto - Bayview Regional Cancer Centre, To ronto, Ontario, 
Canada), aki a nőgyógyászati daga nato k sugárkeze lésé nek 
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egy ik l egjelentősebb képviselője. Mindketten a Semmelweis 
Orvos tudomány i Egye tem II. sz . Szülészet i és Nőgyógyá
szati Klinikáján tartottak előadást. A lehetőségért a Társa ság 
nevében is köszönetemet fejezem ki a klinika igazga tójának, 
Prof. Dr. Paulin Ferencnek. Ferenczy professzor a méhnyak
rák szűrés és ezen belül a citológiai vizsgálatok automatizá
lásának kérdését foglalta össze. Thoma s dr. pedig egy részle
tes összefog la lóban elemezte, hogy hogyan hasznosítható a 
sugárkeze lés a szeméremtestrák kezelésében. 

Szomorúan ke ll megá llap ítani, hogy az MNOT fiata l kolle
gák részére kiírt pályázatára: ,,Miért fontos az alapkutatás és 

KONGRESSZUSOK 

1997. április 26-május 2. 

10th lnt ernationa l Meet ing of Gynaeco log ica l Onco logy; 
ESGO 10 
Coimbra, Portuga l 

Jelentkezés: lásd meghívó a Nőgyógyászali Onkológia jelen 
számában. 

1997 . május 23 . 
Magya r Nőgyógyász Onko lóg usok Tá rsasága (MNO T ) 
kilencedik tudományos ülése. 
Budapest 

Jelentkezés : lásd meghívó a Nőgyógyászati Onkológia j elen 
számában. 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Olvasónk! 

Társasági hírek 

a klinikum össze kap csolása a nőgyógyászati onkológiá 
ban ?" egyetlen pályamunka sem érkezett. 

KÖZl.fMÉNY A „Nőgyógyászati Onkológia " szerkesztősége fe l
hívja az olvasók figyelmét, hogy a kiadás tetemes költség ei 
miatt az újságot 1997-ben nem tudja az érdeklődőknek térí

tés mentesen biztosítan i. Az MNOT tagjai a tagsági díj fejé
ben kapják. Azoknak, akik a Társaságnak nem tagjai, csak 
térítés fejében tudjuk külden i. A lap térítési díja jelk épes, az 
önkö ltség alatt van; magán személyek részére 1 OOO Ft, közü
letek, könyvtárak, rendelők részére 3000 Ft évente. Megren 
delhető a mellékelt „Megrendelő lap" seg ítségével. 

1997. november 13-14. 
European School of Onco logy training course on gynaeco
logical onco logy including breast cancer 
Vienna - Austria 
Jelentkezés: lásd meghívó a Nőgyógyászati Onkológia jelen 
számában. 

1997. november 21 -22 . 

European School of Onco logy training course on molecular 
genetics in gyneco logic and breas t cancer and its clini cal 
implicati ons. Bridg ing the gap. 
Budapest 

Jenetkezés : lásd meghívó a Nőgyógyászati Onkológ ia jelen 
számában. 

A őgyógyászati Onko lóg ia szerkesztősége felhívja az olvasók figyelmét, hogy a kiadás tetemes költ ségei miatt az új
ságot 1997-ben nem tudj a az érdeklődőknek térítésmen tesen biztosí tani. A Magyar Nőgyógyász Onkol óg uso k 
Társasága tagja inak az 1000 Ft tagdíjba n benne foglaltatik. Azoknak, akik a Társaságnak nem tagja i, csak térítés fejé
ben tudjuk küld eni. 

A lap térítési díja jelképes, az önköltség alatt van; magánszemé lyek részére l OOO Ft, közületek, könyvtárak, rendelők 
részé re 3000 Ft évente. Megrendelhető a mellékelt „Megrendelőlap" segítségével. 

Szerkesztőség 
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