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A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának elnöke 

A Magyar Nőgyógyász Onkológuso k Társaságá nak tevékeny
ségéről legu tóbb a Nőgyógyászati Onkológ ia 7/3-as kötetében, 
2003. dece mberébe n szá moltunk be. Rész letesen fog lalkoz
tunk szakmán k nagy eseményéve l, az Európa i Nőgyógyászati 

Rák Akadémia (European Academy of Gynaeco log ical Cancer, 
EAGC) első képzés i világkongresszusáva l, amely Budapesten 
került megrende zésre 2002-ben. Társaságu nk részt vett ennek 
szervezésében . 

VEZETŐSÉGI ÜLÉS 2003. március 7-én vezetőségi ülésre került 

sor Budapesten a Fővárosi Szent István Kórházban . Ezen több 
téma került megvi tatásra. 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKO LÓGIAI SZAKVIZSGA A vezetőségi ülés 
legjelentősebb témája a nőgyógyászati onkoló g iai szakv izsga 
kérdése vo lt. Ez isméte lten került napir endr e. mert a 
Szülészeti-Nőgyógyászati Szakma i Kollégium, e sorok írójá 
nak javaslata alapján , 1994-ben már elfogadott egy támogató 

j avas latot a nőgyógyászati onkológia i sza kvizsga szükségessé
géről. A javaslatot az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati 

Intézet (OSZN I) a magfele lö szerve khez felterjesz tette; ez 
azonban az adminisztráció útvesztőjében, kideríthetetlenül el
vesze tt. A Tá rsaság elnöke levélben fordult a vezetőségi tagok
hoz a szakv izsgáva l foglalkozó j avas lattal. Rész letekbe menő 
vita után a vezetőség a következő határoza tokat hozta: 1. A nő
gyógyásza ti onko lógiai szakvizsga kérdésének felvetése idő

szerű. 2. A nőgyógyászati onko lógiai szakvi zsgára elenged he
tetlen ül szükség van, mert nélküle nem lehet megfelelő képzést 
biztosítani , nem lehet megfelelő, az európa i szabvá nyokka l 
összhangban lévő képzést megvalósí tani. 3. Alapvetően követ
ni ke ll az European Board and Co llege of Obstet rics and 
Gynaecology munkacsoportja álta l megfogalmazo tt, és az 
UEMS (European Union of Medica l Spec ialists) által elfoga
dott - hivata los UEMS leirat- ajánlásokat, de azo kat a hazai vi
szonyokra kell alka lmazni. Ennek érdekében a Társaság veze
tősége felvesz i a kapcsolato t az egyeteme k szakképzéssel fog
lalkozó szerve ivel, az egye temek szülészeti-nőgyógyászati és 
onko lógiai klinikái nak , intézménye inek vezetőivel , az Orszá
gos Onko lógiai Intézet Nőgyógyászati Osztályával , a Magyar 
Nőorvosok Társaságának és a különböző onkológ iai társaságok 
vezetőivel , valamint a szakképzés más intézménye ivel. A szak
képzés feltétel rendszerét, követe lményeit stb. ezekkel a szerve
zetekkel történt egyezte tés után dolgozza ki, és a következő ve-
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zetöségi ülésen - 2003. szeptember eleje - hagyja j óvá. 4 . A 
szakv izsga elfogadása eseté n cél szerű, hogy egye tlen alkalom
mal a nőgyógyászati onkol ógia területén és szempo ntjából ki
emelkedő helyet betö ltök és a nőgyógyászati onko lógiát nem

zetköz i szinten müve lök automatikusan nőgyógyászati onko ló
giai szakképesítés t kapjanak. Erre a vizsgázta tók kiválasztása 
miatt is szükség van. A kiválasztandó szemé lyek re csak az elő

ző pontban ismertetett szervezetekkel történt egyeztetés után 
tesz javas latot. 5. A szeptembe ri vezetőségi ülésen elfogadott 
állásfog lalását bete1jeszti az Országos Szülésze ti és Nőgyógy
ászati Intézet (OSZN I) igazgatóján ak, és kéri az OSZNI igazga
tóját , hogy a Szülészeti-Nőgyógyászati Szakma i Kollégiumma l 
tö1té nt egyeztetés után tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a nőgyógyászati onko lógiábó l hazánk
ban hivata losan szakképesítés t lehessen szerezni. 

A HATÁROZAT HÁTTERE 

1. A nőgyógyászati onko lógia a szülészet-nőgyógyászat hiva
talosan elfogadott önálló szakmája lett. 

Orvos i ismerete ink gyors bővü lése és a sajátságos képzést 
igénylő új techn ikai lehetőségek miatt, ma már elke1iilhetet len, 
hogy a „nagy" szakmákon belül kisebb szakmák , mint öná lló 
szakok j öjj enek létre . Az új, önálló szakmák létrejöttében je
lentős szerepe van azonban annak is, hogy a betegek egészség
ügy i ismeretei is gyarapodnak , és ezálta l elvá rásaik is nagyob
bak. A technika soha nem látott fejlődése és tudásanyagunk bő

vülése miatt az orvosok működése egy szüke bb terü leten bel ül 
kiterjedtebb lett, sokszor és elkerülhetetlenü l határte 1i ileteket 
érint, amelynek nemcsak szakmai megfo nto lása i, hanem jogi 
vonatkozása i is vannak. Ennek követke ztébe n nem halasztható 
tovább , hogy a kisebb és határterü letekre terjedő szakmák hi
vatalosan elismertté váljanak , és belő lük olyan szakké pesítés t 
lehessen szerezn i, amely lehetővé tesz i az elvárások nak meg
fe le lő orvos i ténykedést, és jogi védelmet is biztosít. A fenti 
gondolatok testesültek meg az European Union of Medical 
Speci lists (UE MS) állásfog lalásában , amikor az Európa i Nő

gyógyás zati Onkológiai Társaság akko ri elnökéne k (Prof. Dr. 
Bősze Péter) javas lata alapján , az Europea n Board and College 
of Obstetrics and Gynaecology előterj esztésére 1999-ban a nő
gyógyásza ti onk.ológiát a szülészet-nőgyógyászat hivatalosan 

elfogadott szakmáj ává tette Európában . 
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Hason ló meggondolások vezették a Nőgyógyászati Szakma i 
Kollégiumot állásfog lalásában, amikor 1990-ben a nőgyógy

ászat i onko lógiát a szülészet-nőgyógyászat és az onkológia 
öná lló szakmájának fogadta el Magyarországon . 

2. A nőgyógyászati onkológ iai szakvizsga: történe lmi visszate
kintés és szük ségesség 

A nőgyógyászati onko lóg ia az Egyesült Államokban több mint 
egy negyed évszázaddal ezelőtt vált önálló szakmává, és 26 év
vel ezelőtt adták ki az első nőgyógyászati onkológ iai szakké
pesítést. Azó ta lényegesen javult a nőgyógyászati daganatos 
megbetegedésekke l kapcsola tos egészségmegőrzés, kia lakul
tak az álta lánosan elfogadott, jobb eredmé nyek hez vezető ke
zelési módszere k, hatalmasat fejlődött a kutatás, soha nem lá
tott mérték ben javu lt a szake mber ek képzése, és a népesség kö
rében jelentősen elterjedtek a nőgyógyászati daganatos megbe
tegedésekre vonatkozó ismere tek. Később az egészségügyi ve
zetés minden szintjén világossá vá lt, hogy a nőgyógyászati da
ganatos megbetegedések kezelésének eredményei összehason
líthatatlanul jo bbak, ha a betegeket sajátságosan képzett és 
központokban dolgozó szake mber ek keze lik. Háttérbe szorult 
az a ma már nehezen védhető gyakorla t, hogy olya n szülész
nőgyógyászok is keze lj enek daganatos megbetegedésben szen
vedő betegeket, akik évente csak egy-két esettel találkoznak . 
Európa 2 évtizeddel később követte az Egyes ült Államokat. 

Mára már egyé rtelmííe n kikristályosodott , hogy az új elvárá

sokn ak csak akkor tehetünk eleget , ha egy szűkebb területen 
cé lirányos képzést biztosítunk. Az is egyértelművé vált, hogy 
szakvizsga nélkül a szakképzés sem lehet teljes , ami viszont a 
betegellátás rovására megy. Hivata los képes ítés hiányában , a 
betegek ellátásának színvonalá t jelentősen javító nőgyógyásza
ti onkológia i központok kiépíté se is nehezen valósítható meg. 
Ugyanakkor elengedhetet len, hogy a kor elvárásainak elege t 
tegyünk, és a világ haladó országa ihoz hasonlóan, vezető in
tézményeinkbe n hivatalo san is megalakuljanak az önálló köz
pontok (division), ame lyeket teljes munkakörű nőgyógyász 

onko lógusok vezetnek. Csak a nagy forgalmú központok ta
paszta lata ira építve, közöse n határozhatj uk meg keze lési elve
inket és betegségmegelőző politikánkat. A dagana tos megbete
gedésekben szenvedők megfele lő ellátásáho z lélekgyógy
ászok , megfelelően képzett nővérek, kiterjesz tett sebészeti mű
tétekben j ártas műtösnök, táplálkozás-tudomány i szakembe

rek, a betegek köve tését végző admi nisztrátorok és házi ápo lók 
szükségese k. Az egészségügynek ilyen személyi szerveződése 
is csak dagana tgyógyásza ti központokban lehetséges. 

Az elmondottakbó l egyé rtelmííen következik, hogy a nő

gyógyásza ti onkológ iai szakvizsga bevezetése és az egye temi 
és nem egyetem i szi ntű nőgyógyászati onko lógiai központok 
létrehoz ása továb b nem hala sztható. Ez az egyetlen módja an
nak, hogy hazánkban a jövő nőgyógyász onko lógusai önállóan, 
felelősséggel , az egyetemes európai elvárások szerint keze ljék 
a nő nemi szervi és emlő daganatos megbetege désekben szen-
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vedő asszonyokat. Ez a felismerés valósult meg a Debreceni 
OTE-en, amikor a Szülészeti és Nőgyógyászati Klin ikán Bor
sos Anta l profes szor és munkatár sai kialakították hazánkban 
elsőként az önálló vezetéssel működő Nőgyógyászati Onko ló

gia i Részlege t. 

MNO T SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY Mivel a nőgyógyászati onkológ i
ai tevékenység sokrétű és különböző fokoza tú, valam int, mert 
egyes területeit nem csak a nőgyógyászati onkológia i szakké
pesíté sse l rendelkezők fogják végezni, szükséges , hogy a gya
korló nőgyógyász/daganatgyógyász az adott terü leten igazol
tan járta s legyen. Olyan szaktevékenységről van szó - pl. em

lösebésze t - ame lyhez a szü l észeti-nőgyógyászati szakké pzés 
nem elegendő. A vezetőség ezek alapján állá st foglalt a jártas
ságot igazo ló, vizsgához kötött MNOT Szakértői Igazolvány 
létrehozásá ról. A részletek kido lgozása folyamatban van. 

A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK IV. NAG Y

GYÜLÉSE A társaság soron következő nagygyűlésére Szombat 
helyen kerü l sor 2003 . október 24-25-én. A nagygyűlés e lnöke 
és szervezője Dr. Kneffe l Pál osztályvezető főorvos. A Tudo
mányo s Bizottság feladatkör ét a Társaság vezetősége látja el. 
A vezetőség javasla ta alapján a nagygyűlés tudományos elő

adásai a következők: 

2003 . OKTÓBER 24. (PÉNTEK) 

11.00- 11.30 Megnyitó 

11.30- 12.30 Rákgenetika i tanácsadás: sürgető szükségszerűség 
Összefoglaló és kerekaszta l-megbeszélés 
Elnök és előadó: Pro/ D,: Bősze Péter 

12.30- 14.00 Ebéd (a rendezvény helysz ínén) 

14.00- 14.45 az MNOT új tiszte letbel i tagjának köszön tése 
Pro/ D,: Bősze Péter 

14.45- 16.00 Szabad előadások/poszter megbeszélés 

16.00- 16. 15 Szünet 

16. 15- 18. 15 A méhtestrák időszerű kérdései 
Összefog laló és kerekaszta l-megbeszélés 
Elnök és e lőadó: D,: Póka Róbert 

19.30-23 .00 Fogadás (a nagygyűlés helyszínén) 

OKTÓBER 25. (SZOMBAT) 

09.00- 11.00 Emlöbetegségek: a nőgyógyász szerepe 
Összefoglaló és kerekasztal-megbeszé lés 
Elnök és előadó: D1: Pálfalvi László 

11.00- 11.15 Szünet 
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11.15-12 .00 Gyorsan növekvő myoma és a rossz indulatúság 
kockáza ta 
Összefog laló és kerekaszta l-meg beszé lés 
Elnök és előadó: Dt: Knejfel Pál 

12.00- 12.20 Az MNOT-díjak és érmek átadása; a „Legjobb 

összefog laló" díj nyertesének előadása 

12.20- 13.20 Szabad előadások/poszter megbeszé lés 

13.20- 14.10 Ebéd (a rendezvé ny helysz ínén) 

14. 10-1 5.10 Nőgyógyászati onko lógiai betegutak 
Összefogla ló és kereka szta l-megbeszélés 
Elnök és előadó: Dt: Berkő Péter 

15.10 Közgyű lés, a nagygyűlés bezárása 

A vezetőség MNOT-díjak alapításá ró l hozott határozatot. En
nek értelmébe n létrehozza a „Legjob b összefogla ló" díjat és 5 
MNOT érmet adomá nyoz . A „Legjobb összefogla ló" díjat a 
benyújt ott előadások/poszterek szerző inek munkái közül vá
lasztja ki egy, az MNOT vezetősége által kineveze tt bizottság . 
A díjat csak 35 évné l fiata labb előadó kaphatja. A díjazottat az 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának vezetőségi tagjai 

1991-1995 

Örökös 
tiszteletbeli elnökök 

Elnök Prof . Dr. Gáti Istvá n 

Jövendő elnök 

Főtitkár Prof. Dr. Bősze Péter 

Pénztáros -• 

Tagok Dr. Bodó Miklós 
Prof. Dr. Eckhardt Sándor 
Dr. Gaál József 
Dr. Gardó Sándor 
Prof . Dr. Illei György 
Prof. Dr. Keller Gábor 
Prof . Dr. Kovács László 
Prof . Dr. Lampé László 
Prof. Dr. Németh György 
Prof. Dr. Papp Zoltá n 

• a pénztárosi feladatoka t is a főtitkár látta e l 
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1995-1999 

Prof. Dr. Gáti Istvá n 

Prof. Dr. Bősze Péter 

Prof. Dr. Gardó Sándor 

Dr. Karác sony István 

Dr. Bcrbik István 
Prof. Dr. Bodó Miklós 
Prof. Dr. Doszpod Józse f 
Prof. Dr. Eck.hardt Sándor 
Dr. Hernádi Zoltán 
Prof. Dr. Kovács Lász ló 
Dr. Krammer Károly 
Prof. Dr. Papp Zoltán 
Dr. Ungár Lász ló 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának munkája 

MNOT 100 OOO Ft-tal támogatja annak érdeké ben, hogy részt 
vehessen olyan tudományos rendezvé nyen, amelyen elfogadott 
előadása van . 

Az MNOT érmeket - ugyancsak a fent megnevezet t bizottság 
j avas lata alapján - a kiemelkedő 35 évné l fiata labb előadók, 

posztert bemutatók kapják. 

A TÁRSASÁG ÚJ VEZETŐSÉGE Az MNOT vezetőségének megbízá
sa ez évben lejár. Az új vezetőség megvá lasz tása a j elenleg i ve
zetőség - jelölőbizottság - ja vas lata alapján a Közgyűlés j óvá
hagyásával történik. A Közgyűlésen csak az MNOT tagja i sza
vazhatnak . Az MNOT korábbi és jelen leg i vezetőségének tag
jait a 2002 . decem beri nyilvántartás szerint az 1. táblázatban 

tüntetjük fel. Az MNOT új vezetőségének megvá lasz tása az 
Alapszabály ban fogla ltak szer int kell , hogy töt1énjék. 

A vezetőség össze tételéve l kapcso latba n Dr. Ungár László fő
orvos j avaslatára a következő határozat született: tekintett el ar
ra, hogy a nőgyógyászati onko lógia elfogadott orvosi szak.ma, 
az intézményes ített szakképzés és szakv izsga kialakítása folya
matban van, és mert az MNOT a nőgyógyászati onkológia 
meghatározó szerveze te, fontos , hogy az MNOT vezetőségé

ben az egyetemek és az Országo s Onko lógia i Intézet képvise l-

1999-2003 

Prof. Dr. Eckhardt Sándor 
Prof. D r. Gáti István 

Prof . Dr. Bősze Péter 

Dr. Ungár László 

Prof. Dr. Szabó István 

Dr. Karác sony István 

Dr. Berb ik Istvá n 
Dr. Berkő Péter 
Prof. Dr. Borsos Anta l 
Prof. Dr. Hernád i Zoltá n 
Dr. Krivácsi Gábor 
Prof. Dr. Krammer Károly 
Prof. Dr. Paulin Ferenc 
Prof. Dr. Pál Attila 
Dr. Pálfalvi Lász ló 
Dr. Póka Róbert 
Dr. Szántó And rás 
Dr. Szepes i János 
Dr. Wencz l Mikl ós 

ve legye n. Ezek az intézmények ma
guk döntenek az MNOT vezetőségé

be kü ldendő szemé lyről. 

EGYÉB HATÁROZATOK A vezetőség el

fogadta a Társaság pénztárosá nak be
számo lój át és java slata alapj án a tagdí
j at 2003-tól évi 3000 Ft-ra emeli. Kü
lön hangsúlyt kapott, hogy a Társaság 
vezetősége, az MNOT fennállása alatt 
a Társaság pénztárából semm it nem 
költött . Ez teszi lehetővé az MNOT díj 
és az MNOT érmek létrehozásá t. A 
Társaság hivatalos folyóiratát , a „Nő
gyógyásza ti Onkológ iát" a vezetőség 

tagjai elismeréssel méltatták. Dr. 
Ungár Lász ló javasol ta, hogy a Társa
ság adjon megbízást pályázás i lehető

ségeket figyelő cég/eknek, amelyek 
Társaság nevében pályáznak , és sike
res pályázás esetén részesednek. A ve
zetőség a ja vaslatot támogat ta, a szer
vezéssel Ungár főorvost bízta meg. 
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