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A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának tevéke ny
ségéről legutóbb a Nőgyógyászati Onko lógia 6/2-3-as köteté
ben, 200 1 decemberében számoltunk be. Ekkor zártuk a Társa
ság 3. Nemze ti Kongresszusát. 

A Társaság 2001 decemberében közreműködött a magyar orvo
si nye lvvel foglalkozó tudományos rendezvény - Betű- és Szó
vetés a Magyar Orvosi Iroda lomban - sze rvezésébe n, amelyről 

külön számolun k be. 

Szakmánknak nagy esemé nye 2002-ben az Európa i Nőgyó
gyászat i Rák Akadémia (Europ ean Academy of Gynaecolo
gica l Cancer, EAGC) e lső képzés i világkongresszusa volt (/. 
ábra). Szervezésé ben a Magyar Nőgyógyász Onkológuso k 

1. ábra. Az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia első képzési világkong

resszusának értesítője. A tudományos találkozó a Magyar Nőgyógyász Onko

lógusok Társaságával közösen került megrendezésre. 

Tár sasága is részt vett, és ezért szente ltük a Nőgyógyászati On
kológia előző számát teljes egészé ben ennek a rendezvé nynek . 
Nem csak a műsort ismertettü k, de egyes előadásokat dolgozat 
formájáb an is közö ltünk. 

Az Európa i Nőgyógyászati Rák Akadémia képzés i rendezvé 
nyének fővédnöke Mádl Dalma asszony , a Magyar Köztá rsa
ság Elnökének felesége volt. Az alább iakban közreadjuk meg
ny itó beszédét: 

Nőgyógyászati Onkológ ia 2002; 7:243- 246 

Az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia 
első képzési világkongresszusa résztvevői nek 

Tisztelt Elnök Úr, Professzo r Urak , kedves Vendégek, Hölgye

im és Ura im! 
Szeretette l köszöntöm a ma kezdődő világko ngressz us minden 
résztvevőjét és szervezőjét . Őszintén sajná lom, hogy előzetes 
szándékom ellenére ma mégse m lehetek személyese n Önök
kel, de külföldi hivatalos vendégei nket kísére m férjemmel vi
déki programjukon, ezért levé lben szeretném köszönteni az 
egybegyűlteket. 

Elnök Úr megtisztelő felkérésé t a mai rendezvény fővédnöki 
tisztére örömme l fogadt am el, hiszen egyrész t az orvos i hiva
tást tartom az egyik legáldozato sabb s legfel elősségteljesebb 

munk ának, másrészt a mostan i rendezvény, a ma kezdődő kép
zés i kongresszus a maga nemébe n egyedü lálló. Mindannyian 
tapasz ta lhattuk már, hogy az élet legkü l önbözőbb terü letein 
munk álkodók számára nemcsa k a mi, a miért és a mikor fon
tos, hanem a hogya n is. 

A XX. száza d egyik legnagyo bb, s Magyarors zágo n kívül is 
egyre népszerűbb írója, Mára i Sándor írta a következőket: 
„Dolgoz ni nem lehet öncé l. Dolgozn i csak úgy érdemes, ha az 
ember alkot va lamit: egy pár cipőt, meste rien, úgy, ahogy más 
nem tudja vagy egy regényt, mesterien, ahogy más nem tudja 
vagy gyógy ít, mesterien, mintha Isten megsúgta volna a tit
kot." 

Tisztelt Hölgye im és Uraim' 
Nálunk azt tartják, hogy a jó pap holtig tanul. Mindez azonban 
más tudom ányterü leteke n, az élet más foglalkozása ira is érvé 
nyes. A tanulá shoz pedi g nem csak az önálló önképzés tartoz ik, 
hanem a másik ember tapasztalata is, és ezért fontos az isme
retek átadása. A tudást nem elég megszerezni, alka lmazni is 
tudn i kell. Hiába ismeri fel egy kisgyer mek az 'a' betűt, amíg 
nem képes a szava kban alkalmazni, addig nem tud sem o lvas
ni, sem írni. 

Kedves Vendége ink! 
A betegség, a fájd alom, a szenvedés nem ismer határokat. Épp 
ezért a gyógy ítás sem ismerhet. Ne m ismerhet sem ország hatá
rokat, sem anyagi , sem sze llem i, sem életkor i, sem nemi hatá-
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rokat. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy célj uk a gyógy ítás töké
letesítése, ismereteik és l ehetőségeik gyarap ítása . 

Mindann yiuknak szívből kívánom, hogy a ma kezdődő kong

ressz us sikeres tapasztalatcseré t, a gya korlat ban alka lmazható 

és gyümö lcsöztethető új módszerek meg ismeré sét eredm é-
nyezze, s hogy va lamenny ien új ismeretekkel, s nem uto lsó 
sorban új kapcso latokkal gazda godva térhesse nek haza . 

Köszöntőm elej én nem em lítettem azt a harmadik okot, am iért 
különös örömm el vállaltam Bősze Péter elnök úr felkérésé t. 
Önök néhány napra Magya rország ra érk eztek. Számomra nagy 
öröm, hogy erre a képzés i kongressz usra hazánkban ke rül sor, 

és szí vből remélem, hogy a tudományos elmélyül és mellett 

marad idej ük arra is, hogy meg ismerj ék fővárosunkat , kulturá-

lis értékeinke t és gasz tronómiai különlegessége inket. 

Kívánok Önöknek eredm ényes együ ttgondolkod ást, s nagyo n 
j ó magya rországi ta,i ózkodást . 

Köszö nöm megtiszte lő figye lmük et. 

Bud apest, 2002. októbe r 10. 

az Egészség ügy i M inisztérium, az Oktatás i Minisz térium és 
Dr. Szabó Gábor (Nova rtis Hungary Kft). 

Az Európai Nőgyógyászati Rák Akadém ia rendezvé nyéne k 

egy szakma sze rvezés i ülése is vol t, ame ly az „E urópai Bizo

ny ítvá ny" (E urop ean Certi ficate) kérdéséve l fog lalkozo tt, 

alapvetően azzal, hogy miként lehet egy európa i bizonyít
ványt Európa ország aiban érvé nyes ítetni. A szerző bevezető 

előadásában azt tá rgya lta , hogy vaj on szü kséges-e az „E uró
pa i Bizonyítvá ny", és ha ige n milye n bizo nyítvá ny, m ié,t , k i

nek , milye n cé lból, milyen el őnyei vannak, és hogy milyen 
ellenvetése k j öhetnek szóba. Miután az egészség ügy nemzeti 
fe le lősség, és a sza kv izsga és szakké pzés módj a, tananyaga is 

minden orszá g saj át hatáskörébe tartoz ik, egy, a nemzet i 

sza kvizsgát helyettesítendő európai szako rvos i bizony ítvá ny 

nem létezhet. Lehet, p l. a nőgyógyászati onko lóg iábó l egy 
európai szakv izsgá t sze rvez ni, hisze n ez a sza kv izsga még 

csa k egy -két európai ország ban létez ik. Egy ilyen sza kvizsga 

azo nban nem azo nos egy nem ze ti nőgyógyászati onko lóg iai 
sza kv izsgával, és m inden ország saj át hatás körébe n dönti el, 

hogy egyál tal án méltányolja -e. Enn ek el lenére egy európai 

nőgyógyászati onko lóg iai szakvi zsgá nak lenne j elentősége, 

különösen, ha mögö tte egy európa i sz ínvonalú képzés van . 

Üdvözlettel Ne m nagyo n v itatható, hogy minden európa i v izsga minősí-
Mádl Dalma tési j elent, amelye t j ól lehet használni, p l. pályáza tokná l, á l-

Köszönjü k Mádl Dalma asszo nynak, a Magya r Köztársaság 

Elnöke feleségé nek, hogy elvá llalta a fővédnökséget, és na
gyo n hálása k vagy unk bevezető gondolataiért. Valóban : ,,Dol

goz ni nem lehet öncé l. Do lgoz ni csa k úgy érdem es, ha az em
ber alkot va lamit: ... vagy gyógyít , mesterien, mintha Isten 
megsúgta volna a titkot." Ezt a „t itkot" sze rettük vo lna egy

mástó l ellesni, ez volt a rendezvé ny igaz i cé lja. 

Mind en kezdet nehéz, és ez alól ez a rendezvé ny sem volt ki

vétel. Hasonl ó v ilágko ngresszusra még nem került sor, vagy is 

nem já rt úton haladtunk , magunk próbáln1k megtalálni a meg
rendezés módját. Azt sem tudh attuk, még nagyság rendb en 

sem, hogy hány résztvevője lesz a rendezvé nynek, am i miatt 
mind en szá mítás - terem nagyság, költsége k stb. - meglehető

sen nehéz vo lt. Végü l 3 1 ország bó l köze l 200 résztvevő j ött el. 

Szerénytelenség nélkü l állíthatjuk , hogy a rendezvé ny nagyo n 
jó l sikerült, és a maga nemébe n egye dül álló vo lt. Így foga l
maztak a záróün nepsége n felszóla lók is. 

Sze retném ezt az alkalmat is megragad ni, hogy köszö netemet 

fejezzem ki a meghívo tt előadóknak kiemelkedően magas 
színvonalú közremííködésüké1i, a résztvevőknek ritkán látott 

érdeklődésükért, továbbá azokn ak, akikne k munkája nélkül a 

rendezvé ny nem va lósulh atott vo lna meg - a Hotel Mercure 
Bud a szemé lyze te, Barab ás Terézia, Jan i Mónika, Kardos Gá
bor, Maros i Szabo lcs, Megye ri Laj os és a Visit Nyo md a, va la

mint fiaim (Bősze Boldizsá r és Domonkos) és felesége m. Kö
szönette l tartoz unk azok nak is, akik a rendezvé nyt támo gatták: 
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lás keresésé nél stb. 

A1mak ellenére, hogy az európa i nőgyógyászati onko lóg iai 

sza kvizsga még keres i helyét , egyes szakmá kbó l már létez ik 
ún. európai vizsga, mint pl. uro lóg ia: ,,European Cert ificate of 

Exce llence in Uro logy", am e lye t az Európa i Szako rvosok 
Szöve tségé hez (UE MS) tartozó Eu rópai Uro lóg iai Test ü let 
(European Board o f Uro logy) ad ki. Ismé telten szeretném alá

húz ni, hogy ez nem helyettes íti a nemze ti uro lóg iai sza kvizs 
gát. Többen úgy vé lik, hogy az Európ ai Sza korvosok Szöve t

ségé nek valamely ik sza ktestülete által kiadott szak vizsga 

alapján - hason lóan, min t az Egyes ült Kirá lyságba n a Királyi 

Kollé gium i tagság (fe llow of Roya l Co llege) - a sza kv izsgá t 
tett orvos legye n tagja - nem vezetőségi tagja - az adott 

UEMS sza ktestü letnek (pl. fellow of the Europea n Boar d of 

Uro logy). 

Az európai szakvizsgákná l azonban sokkal fontosabbnak tünik 

az egyes részterületeket átfogó képzés és vizsga b izonyí t
vá1111yal. Ilyen kt:[n:1::st sze rvez az Európa i Nőgyógyászat i Rák 

Akad émia, pl. ko lposzkópiából. A szükséges ismeretek irány
vonalait az Európai Ko lposzkópos Szöve tség - a nemze ti kol

poszkó pos társaságok szöve tsége - dolgozta ki. Az európai 
kolposz kópos vizsgá hoz szük séges tanagyago t tartalmazó 
könyv pedig 2003 j anuárjában j eleni k meg - EAGC Cou rse 

Book 0 11 Co lposcopy - (2. ábra) . Az Akadém ia álta l kiadásra 
kerü lő „Europea n Cert ificate in Co lposco py" elsősorban minő

ségbiztosí tást j elent, azt igazo lj a, hogy az illető valóba n já rtas 

a ko lposzkópiában és annak klinik ai alkalmazásában . Hogy mi 

lesz a valódi értéke ennek az európai bizonyítvány nak, még 

Nőgyógyászati Onkológia 2002: 7:143-2 46 
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pro fesszo r a FECS (Federation of the Europea n Cancer So

cieties) szerepét vázo lta, különös tekintettel a „B izonyítvá ny" 

elismertetésének lehetőségei re vonat kozóa n (Th e role of FECS 

in accrediting European Certifi cates in oncology). Az EBCOG 
(Europ ean Board and College of Obstetricians and Gynaeco

logists) főtitkára (A André van Asche professzo r) - és mind en 
bizonny al jövendőbeli elnöke - az Európai Szülésze k és Nő

gyógyászo k Testületéne k he lyét körvonalazta a szülészet-nő

gyógyásza t és nőgyógyászati onko lóg ia terül etéhez tarto zó 

európai bizon yítványok sze rvezésé ben. Az UEMS főtitkára, 

Cees C. Leibbrandt professzor, az Európai Szako rvoso k Szö

vetségé nek szemszögéből elemezte a ké rdést. A hozzászó lá

sok után az az egységes álláspon t alakult ki, hogy az „Európai 
Bizony ítvány ra" minden bizonnya l van igény, a tenniva ló 
azonban még so k. Elismertetésére a folyamatos orvostovább

képz és európa i színtű megsze rvezésé hez hasonló rendszer 
(Europea n Accre dita t ion Co uncil for Continu ing Medica l 

Education , EACCME) k iép ítés re van szükség, illetve ehhe z a 

szerveze thez kapcsolható. 

A Magya r Nőgyógyász Onkológusok Társaságá t közvetle nül 
érintő ese ményre is sor került , neveze tese n a Társaság új tisz
teletbeli tagjain ak beiktatására. Tu lajdonk éppen a Magya r Nő-

,.,.......... gyógyász Onkoló gusok Társaságának ez az ülése vo lt a tudo 
mányos rendezvény bevezetője, melyet a Megnyitó előtt tartot

tunk. Három tenge rentúli új tisztelet bel i tagot köszö nth ettünk 

2. ábra. Az Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia könyvsorozatának első kö- Hugh H. Allan, Neville F. Hacker és Ben J. Smit szemé lyében. 
tele A tiszteletbeli tagok életrajzát és munkásságá t a Nőgyógy

ászati Onko lógia előző számá ban már isme rtettük. 

nem tudjuk. Igény azon ban van rá, mert a kolpo szkópia tanítá
sának színvonala lényegese n különböző Európa országa iban; 

némely ikben rendkí vül alacsony. Feltételezhető, hogy az Aka
démiának ez a kezdemé nyezése európai sz inten is ja vítani fog

ja a kolposzkópos gyakor latot. 

Az „Európai Bizo ny ítvány" kérdéséről a legfon tosabb európai 

szerveze tek képv iselői is kifejtették véleményüket. Higgin s 

3. ábra. A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának új tiszteletbeli 

tagja a Társaság elnökével és jövendőbeli elnökével. Balról-jobbra: Ungár 

László dr., Ben J. Smit, M.D., Hugh H. Allen, M.D., Bősze Péter dr., Neville 

F. Hacker, M.D. 

Nőgyógyászati Onkológ ia 2002: 7:243-246 

Hugh H. Allan profe sszo r az Ontarió-bel i Londonb an, Kanad á
ban él. Ő a női nemi sze rvek daganatsebészetének egyik óriása. 

A sebész kés! lenyügöző biztonságga l keze li, és hihetet len 

gyorsan végz i a műtéteket. Mindig a szü kséges lehető legk i

sebb beava tkozás elve szerin t műtött, és amit a sebésze ttel el 
lehet érni a daga natok eltávo lítása érdekébe n, azt ő megtett e. 
Műtéti szövődmények az ő gyako rlatába n nagyo n ritkán for

dultak elő, és rendsze rint nem vo ltak súlyosak. A szerző és 

munkatársa i közvetlenü l is láthatták Alla 11 profe sszo1t műten i , 

sőt vele együ tt is végez tek műtéteket . Tanítása meghatáro zó 

volt szá munkra. Hihetetlen sebészi biz ton ságának titka az, 
hogy a sebésze ti anatóm iát tökéletese n ismeri - eze n a terüle

ten kutatá sokat is végzett - , és hogy a műtéti beava tkozások 

élettan i hatása it is mélyrehatóan tanulm ányoz ta. Tiszteletbeli 
tagság a alkalmából tartott előadása is ez utób bi témá va l fog lal

kozott (Physiology o fthe postope rative patient), melyet dolgo
zat formájában is megje lentettü nk. Allan profe sszo r megszá l

lott oktató és iskolateremtő. A1mak ellenére, hogy már nyugdíj

ban van, ma is világsze rte tan ít. Ő azoknak a nagy észak-ame
rikai profe sszo roknak az egy ik képviselője, akik egy-egy sza k
mában meghatározó szerepet tö ltenek be. Szabad idejében bir

tokain , nem műkedvelő módon, igen magas színtű állatte

nyésztésse l foglalkoz ik - ő lelke mélyé n egy „farmer" -, és 

eze n a területen elért eredménye i sem maradnak el az orvos i 

pályán elért eredményeitől. 

245 



Bősze P 

Nevil!e F Hacker profe sszor Sydneyben do lgozik, Ausztrá liá
ban. Nagy on sok évet töltött az Egyesü lt Államok ban, ahol 
rész letekbe menően tanulmányo zta a nőgyógyászati onko ló
g iai képzés rend szerét. Az Egyesü lt Államo k ezen a tetiileten 
évtizedekke l megelőzte a világ más része it. Az itt sze rzett is
meretek és tapaszta latok alapján szervez te meg a nőgyógyá
sza ti onko lógiát saját hazájába n. Ausztráliában hivata losan el
fogad tatta a nőgyógyászati onkológ iát, mint a szülészet és nő
gyógyásza t öná lló szakmájá t, megszervez te a nőgyógyászati 
onkológ iai szakké pzés t, szakv izsgá t, a nőgyógyászati onko
lóg iai központok létrehozásá t, és kido lgozta működtetésük el
ve it. Előadásában is a „down under" tapaszta lata iról számo lt 
be (Gynaecolog ic onco logy: a perspective from "down un
der"). Az előadást telje s terjede lmében közö ltük. Nem járunk 
messze az igazságtó l, ha azt mondj uk, hogy Hacker profes szor 
a világ egy ik legjo bban ismert és l egnépszerűbb nőgyógyász 

onko lógusa . Lelkes oktató, akit számo s helyre hívnak , nem 
csa k előadások ta1t ására, de bem utató műtétek végzésére is. 
Budape sten is végze tt műtétet , és sokszor tartott előadásokat 

is. Előadása i ban hihetet lenü l megfo ntoltan beszél; ő az az em
ber, aki nem csak az írás mérhetet len felelősségét érzi, de ezt a 
beszéde ire is vonatko ztatja . Mütéti tevékenysé gében visszafo
gott, a szélsőségeket kerül i. Úttörő munká sságot végzett a 
,,legkise bb sebész i beavatkozás" elvének megvaló sításban. 
Nevé hez fűződik, pl. a szeméremtest rák visszafogott sebész i 
keze lésének kido lgozása. Meghatározó szerepe t játszo tt abban , 
hogy a rendkívül kiterj esztett, ún . pillangóa lakú - en block -
kimetszéstől , a kiterjesztett szeméremtest-e ltávo lításon keresz
tü l elju ssunk a szé les hely i kimet szés ig, és a külön metszésből 

végzett , anatómiai ismeretekr e alapozo tt, mérsékelt lágyéki 
ny irokcsomó-e ltávolítás ig. Ezze l nem csak a műtéti halá lozás 
csökkent elenyésző sz intre , de az életet megn yo morító szövőd
mények is telj esen háttérbe szo rultak. Hacker profe sszor ma
gánembe rként a művészetek iránt érdeklődik, va lamin t a ter
mésze t és a lovak megszá llottja. 

Ben J. Smit profe sszo r a Tygeberg egyetemről me nt nyugd íjba, 
Fokváro sban , Dé l Afri kába n dolgozott. Ő sugárkezelő orvos, 
ak i iskolá t teremtett. Követői nem csak Dél Afr ikába n tevé
kenykednek, a világ sok országába e lkerültek . Szószo lója an
nak, hogy a sugárke ze lés a daganatgyógyászatnak. nem egy kü
lönálló terü lete , hanem egy, a daganat elpusztításának rendel -
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kezésünkr e álló fegyve rtárába sze rvesen beépülő keze lés i 
mód szer. Bár nagyon tetszetősnek látszik, hogy a sugárkezelő 
orvos egy szemé lyben - képze lt kivá ltság alapján - dönt sön, 
vallja, hogy a daganatsebészeknek és a gyógysze res kezelés t 
végzőknek is ismerniük. kell a sugárke ze lés alapelveit, lehető

sége it és korlátai t, és ennek alapján együtt ke ll meghatáro zni
uk, hogy mikor indokol t sugárkezelést adni . A daganatos beteg 
keze lési tervének meghatáro zása mind ig közös gondo lkodás 
eredménye . Ezen elve k alapjá n tartott előadást a sugárkeze lés 
jövője mell ett arró l, hogy mit kell a nőgyógyász onko lógusnak 
tudn i a sugárkezelésrő l. Ezt dolgozat formájáb an már ismertet

tük. Smit professzor számára a fájda lom és a keze léssel vagy a 
beteg ségge l összefüggő ke llemet lenségek kiküszöbölődése 

mindig az elsőrendű szempontok közé tartozott. Próbá lta az 
üreg i sugárkezelésse l já ró kellemetlenségeket is kiküszöb ölni, 
és sze rkesztett egy kis műanyag csövet (Smit -tube), amely na
gyo n könnyen behelyezhető a méhnyak csatornájába , abban 
rögzíthető, és heteken keres ztül bent hagyható. A sugár forr ás a 
műanyag csövecskébe kerül anélkü l, hogy a legk isebb kell e
metlensége t okozná a betegnek , és többször i keze lésre is fel
használható. Ezt a módszert magu nk is alkalma ztuk nagyo n jó 
eredmé nnye l. A sugárkezelő örök harca megtalálni azt a na
gyo n keskeny mezsgyé t, ame ly az ép szöve tek teherbírá sa és a 
daganat elpusztítása között van. E1111ek. egyi k legfőbb eleme a 
besugárzá si mező pontos meghatáro zása, melyben Smit pro
fesszor kiváltképp je leskedett. Mind ig fogékony volt az új 
iránt, és úttörője a jövő egy ik új sugárkeze lés i módj ának , a pro
ton.kezelésnek és a sugársebésze tnek , amelyről, Breuer pro
fesszo rral egy ütt , egy könyvet is megjele ntetett (Proton 
Therapy and Radiosurgery) . Smil profess zor is a művészet 
megszá llottja és a természe t szere lmese. 

Mindnyájunkat büszkeséggel tölt el, hogy Alla11, Hacker és 
Smit professzorok a Magyar Nőgyógyász Onkológu sok Társa
ságának tisztele tbe li tagja i lettek . Velük évtizedek óta együ tt 
dolgozunk , és közeli barátság ban vagy unk . Közös munk ássá
gunk a szak.maszervezés i kérdésekre is kiterjed. Jelenleg a Ma
gyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságána k 6 tiszteletbeli 
tagja van (Hugh H. A/la,1, Santiago Dexeus, Nevil/e F Hacke1; 
Carlos de Oliveira, Antonio Onnis és Ben J. Smit ); valamenn yi
en a nőgyógyászati onko lógia és határterü leteinek kima gas ló 
képviselői. Szeretette l köszöntjük őket. 
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