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TÁRSASÁGÁNAK MUNKÁJA 

BŐSZE PÉTER DR. 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának elnöke 

A 2003. március 7-é n tartott vezetőségi ülés megállapodása 
alapján a Magyar Nőgyógyász Onko lóguso k Társaságá nak ve
zetősége ismé telten ülést tarto tt Budapesten a Fővárosi Szent 
István Kórházba n. Ezen több téma került megvitatásra. 

A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK IV. 

16.15-18. 15 A méhtestrák időszerű kérdése i 
Összefog laló és kerekaszta l-meg beszélés 
Elnök és e lőadó: Dr. Póka Róbert 

19.30- 23 .00 Fogadás (a nagygyűlés helyszí nén) 

NAGYGYŰLÉSE (SZOMBATHELY 2003 . X. 24-25) AZ MNOT IV. OKTÓBER 25 . (SZOMBAT} 

nagygyűlésének előkészületeiről számolt be Dr. K.neffel Pál 
osztályvezető főorvos. Elmond ta, hogy még kevés jelentkező 

van, és kérte a vezetőség tagja it, hogy ebbe n az ügyben segít
senek. Egyéb ként a szervezés rendben folyik. Határoza t szüle
tett arról, hogy a nagygyű lés alatt a Társaság újabb tiszte letbe
li tagot köszönt Prof. Dr. Michael Höcke l személyében. Az új 
tiszteletbe li tag köszöntésére és előadására október 24-én, a 
rendezvé ny e lső napján kerűl sor. Höckel professzo r utazásá
nak szervezésé t Dr. Ungár László főorvos vállalta. Határoza t 
szü letett arról is, hogy az előadásra, poszterre jelentkezők mér
séke lt száma miatt az MNO T-díj k iadására most nem kerül sor. 
Ennek alapjá n a nagygyűlés tudományos előadásai a követke
zőképpen változtak : 

2003 . OKTÓBER 24 . (PÉNTEK) 

11.00-11.30 Megny itó 

11.30-12 .30 Rákgenet ikai tanácsadás: sürgető szükségszer ü
ség: összefogla ló és kerekasztal-megbeszé lés 

Elnök és e lőadó: Pro/ D,: Bősze Péter 

12.30- 14.00 Ebéd (a rendezvény helysz ínén) 

14.00- 14.45 az MNOT új tiszteletbeli tagjának , Prof. Dr. 
Michae l Höcke l köszöntése 

Pro/ D,: Bősze Péter 
Total mesomet rial resect ion - app lied embrio lo
gy in gynecologi c oncology 
Michae l Höcke l, M.D. 

14.45- 16.00 Szabad előadások/poszter megbes zélés 

208 

09.00- 11.00 Emlőbetegségek: a nőgyógyász szerepe 
Összefog laló és kerekaszta l-megbeszé lés 
Elnök és előadó: D,: Pálfalvi László 

11.15- 12.00 Gyorsa n növekvő myoma és a rossz indu latúság 
kockázata 
Összefogla ló és kerekaszta l-megbeszélés 
Elnök és előadó : Dr: Knejfel Pál 

12.00- 13 .20 Szabad előadások/poszter megbeszélés 

13.20- 14.10 Ebéd (a rendezvény helysz ínén) 

14.10- 15.10 Nőgyógyászati onkológia i betegutak 
Összefogla ló és kerekaszta l-megbeszé lés 
Elnök és előadó: Dr: Berkö Péter 

15.10 Közgyűlés, a nagygyűlés bezá rása 

MNOT SZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY Dr. Ungár László - a Társaság 
jövendőbel i elnöke, aki az elnöki felada tkört a nagygyűlésen 
vesz i át - ismételten előterjesztette a szakértő igazo lvány szük
ségességé nek kérdését. Tervei szerint egy négyszi ntes képzés
re kerülne sor, amelynek rész lete it később dolgo zza ki. Javas

latát a vezetőség melegen támogatta . A rendszeres képzésre 
2004. j anuártól kerül so r. 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI SZAKVIZSGA A vezetőségi ülés 
legjelentősebb témája megint a nőgyógyászati onkológia i 
szakvizsga kérdése volt. A nőgyógyászati onko lógiai szakv izs
ga és az MNOT Szakértői Igazo lvány két telj esen különböző 
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dolog. Az utóbbit a Társaság szakembereiből álló bizottság ad
ja ki, és ez kizárólag a Társaságnak egyfajta bizonyítványa. A 
nőgyógyászati onkológ iai szakképzés az Országos Szakképes í
tési Bizottság ha táskörébe tartoz ik, ugyanúgy, mint p l. a szü lé

szeti-nőgyógyászati szak képesítés . A vezetőség megbízta Prof. 
Dr. Bősze Péte11, hogy ebbe n az ügyben tegye n hivata los lépé
seket, aki az alábbi leve let és mellék leteke t küldte el az Orszá
gos Szülésze ti és Nőgyógyászati Intézet - Prof. Dr. Egyed Je
nő - , valamint a Szülésze ti és Nőgyógyászati Szakma i Kollé
gium - Prof. Dr. Papp Zo ltán - elnökeinek . 

Tisztel Elnök Úr ! 

A Magya r Nőgyógyász Onkológ usok Társasága nevében, a 
Társaság vezetőségének jóvá hagyásával fordulok az Országos 
Szülésze ti és Nőgyógyászati Intézethez és a Szülésze ti és Nő

gyógyászat i Szakmai Kollégiumhoz a nőgyógyászati onkoló
giai szakképes ítésse l kapcso latban. 

Mint ismeretes, a Szülésze ti és Nőgyógyászati Szak.mai Ko llé
gium, e sorok írójá nak. javaslata alapján , 1994-ben már el foga
dott egy támogató javaslato t a nőgyógyászati onko lógiai szak
vizsga szükségességéről. A javaslato t az Országos Szülésze ti 
és Nőgyógyászati int ézet a magfele lő szervekhez felterjesztet
te; ez azo nban a hivatalok útvesztőjében, kiderí thetetlenül e l-

A Magvar Nőgvógyás= Onkológusok Társaságának munkája 

Állásfoglalását beterjeszti az Országos Szülésze ti és Nőgyó
gyászat i lntéze t igazgatójá nak, és kéri az Országos Szülésze ti 
és Nőgyógyászati Intéze t igazgatójá t , hogy a Szü lésze ti és Nő

gyógyászat i Szakma i Kollég iummal tört ént egyezte tés után te
gye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekébe n, hogy a 
nőgyógyászati onk.ológiábó l hazánkb an hivata losan szakkép e
sítést lehessen szerezni. 

A MNOT vezetősége tisztába n van azza l, hogy Szülésze ti és 
Nőgyógyászati Szakmai Kollég ium 1994-be n már elfogadott 
egy támogató javaslatot , amely azonban az admini sztrác ió út
vesztőjében elveszet t. 

A MNOT vezetősége javaso lja, hogy - a szakv izsga elfogadá
sa ese tén - kezdeti lépéskén t, egye tlen alkalommal a nőgyó

gyászat i onkológia területé n kiemelkedő helye t betöltők és a 
nőgyógyászati onko lógiát nemzetköz i szinten míívelők auto
matikusan nőgyógyászati onko lógia szakképesí tést kapja nak. 
Erre a vizsgázta tók kivá lasztása miatt is szükség van. 

Javaso lt személyek: 
Az egye temek szülészeti-nőgyógyászati klinikáinak igazga tói : 
Prof. Dr. Borsos Antal, Pro f. Dr. Paál Att ila, Prof. Dr. Papp 
Zo ltán , Prof. Dr. Pauli n Ferenc, Pro f. Dr. Szabó István 

vesze tt. A Magya r Nőgyógyász Onko lógusok Tá rsaságá nak elnöke és 

jövőbel i elnöke : 
Tekintet tel arra, hogy ez a kérdés a betegek megfele lő, tőlünk Prof. Dr. Bősze Péter, Dr. Ungár Lász ló 
elvárt e llátása miatt továb b nem halasztható , ismételten előter-

jesz tem azt a javasla tot, hogy a nőgyógyászati onkológ ia, a Az Országos Onkológ iai Intézet Nőgyógyászati Osztá lyának 
szülésze ti és nőgyógyászati szakképesí tés re ráépített , hivatalo- vezetője: 

san elfogadott szakké pzés és vizsgá hoz kötött szakképes ítés le- Dr. Pulay Tamás 
gyen. 

Mellékelem a Magya r Nőgyógyász Onkológusok Társaságá
nak állásfog lalását. 

Annak tudatában, hogy Országos Szülésze ti és Nőgyógyászat i 

Intézet és a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakma i Kollégium 
ugyane zt az álláspontot képvise li, kérem Elnök Urat a szü ksé
ges lépése k megtételére. 

Budape st, 2003 . szeptember 26 . 
Üdvözlettel 

Prof. Dr. Bősze Péter 
A Magyar Nőgyógyász Onkoló gusok 

Társaságána k elnöke 

A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK ÁLLÁS

FOGLALÁSA A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI SZAKKÉPZÉSSEL ÉS 

SZAKVIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN A Magyar Nőgyógyász Onko
lógusok Tá rsaságának (MNOT) vezetősége határozatot foga
dott el, ame lyben egyérte lmííen állást foglal a nőgyógyászati 
onkológiai szakvizsga szükségszerííségéről. 
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A Debreceni Orvostudomány i Egye tem Női Klinikája Nő
gyógyásza ti Onkológ ia Részlegé nek vezetője: Prof. Dr. Herná
d i Zo ltán 

Továbbá k iemelkedő nőgyógyászati onkológiai sebésze k és 

szakemberek: 
Dr. Adorján Gusztáv, Dr. Artner Att ila, Dr. Berkő Péter, Dr. 
Kiss Csitári István, Dr. Kovács Lajos , Dr. Pálfalvi Lász ló, Dr. 
Pete Imre, Dr. Siklós Pál, Dr. Szánthó And rás 

A HATÁROZAT HÁTTERE 

1. A nőgyógyászati onkológia a szülészet-nőgyógyászat hiva 
talosan elfogadott önálló szakmáj a lett. 

Orvosi ismereteink gyors bővülése és a sajátságos képzést 
igénylő új technikai lehetőségek miatt , ma már elkerülhetet len, 
hogy a „nagy" szak mákon belül kisebb szakmák, mint önálló 
szako k jöjjenek létre. Az új, önálló szak mák létrejöttébe n je
lentős szerepe van azo nban annak is, hogy a betege k egészség
ügyi ismeretei is gyarapodnak, és elvárása ik is nagyob bak. A 
technika soha nem látott fej lődése és tudásanyagunk bővülése 
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miatt az orvosok működése egy szűkebb területen be lül kiter
jedtebb lett, sokszo r és elkerülhetetlenü l határt erüle teket érint, 
ame lynek nemcsak szakma i megfo ntolásai, hanem jo gi vona t
kozása i is vannak. Ennek következtébe n nem halasztható to
vább, hogy a kisebb és határterü letekre terjedő szakmá k hiva
talosan elismert té vá lja nak, és belőlük olyan szakké pesítést le
hessen szerezni , ame ly lehetővé tesz i az elvá rásoknak megfe
lelő orvos i ténykedés t, és j ogi véde lmet is biztosít. A fenti gon
do latok testesü ltek meg az Europea n Union of Med ica l 
Spec ilists (UEMS) állásfog lalásába n, amikor az Európai Nő

gyógyászat i Onko lógiai Társaság elnökének (Prof. Dr. Bősze 
Péter) javas lata alapján, az Euro pean Board and College of 
Obstetrics and Gynaecology e lőterjesztésére 1999-ba n a nő
gyógyászat i onko lógiát a szülészet-nőgyógyászat hivatalosan 
elfogadott szakmáj ává tette Európában. 

Hasonló meggo ndolások vezették a Nőgyógyászati Szakma i 
Kollégiumot állásfog lalásában , amikor 1990-be n a nőgyógyá

szati onkológiát a szü lészet-nőgyógyászat öná lló szakmájának 
fogadta el Magyarországon. 

2. A nőgyógyászati onkológia i szakvizsga: történelmi vissza te
kintés és szük ségesség 

A nőgyógyászati onko lóg ia az Egyesü lt Á llamokban több mint 
egy negyed évszázaddal ezelőtt vált önálló szakmává , és 26 év
vel ezelőtt adták ki az első nőgyógyászati onko lógiai szakké
pesítést. Azóta lényegese n jav ult a nőgyógyászati daganatos 
megbetegedésekke l kapcsolatos egészségmegőrzés, kialakul
tak az általánosan elfogadott , jo bb eredményekhez vezető ke
zelési módszerek , hata lmasat fej lődött a kutatás, soha nem lá
tott mértékbe n javu lt a szake mberek képzése , és a népesség kö
rében jelentősen elterjedtek a nőgyógyászati daganatos megbe
tegedések re vonatko zó ismeretek. Később az egészségügy i ve
zetés minden szintjén világos sá vált, hogy a nőgyógyászati da
gana tos megbetegedések keze lésé nek eredményei össze hason
líthatat lanul jobbak , ha a betegeket megfelelően képzett és 
központokban dolgozó szakemb erek kezel ik. Háttérbe szo rult 
az a ma már nehezen védhető gyako rlat, hogy olyan szülész
nőgyógyászok is keze ljenek daga natos megbe tegedésbe n szen
vedő betegeket , akik éve nte csak egy-két esettel találkoznak. 
Európa 2 évt izedde l később követ te az Egyesült Államoka t. 

Mára már egyértelműen kikr istályosodott , hogy az új elvárá
sokna k csak akkor tehetünk eleget, ha egy szííkebb területen 
meghatáro zott képzést biztosítu nk. Az is egyértelművé vált, 
hogy szakvizsga nélkül a szakké pzés sem lehet teljes , ami vi
szont a betege llátás rovására megy. Hivatalos képes ítés hiányá
ban, a betegek ellátásának színvona lát jelentősen javító nő

gyógyásza ti onkológia i központok kiépítése is nehezen valós ít
ható meg . Ugya nakko r elengedhetet len, hogy a kor elvárásai
nak elege t tegyünk , és a világ haladó országa ihoz hasonlóa n, 
vezető intézményei nkben hivatalosan is megalakuljanak az 
önálló központok, rész legek, amelyeke t teljes munkakörű nő
gyógyász onko lógusok veze tnek. Csak a nagy forga lmú köz-
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pontok tapaszta lataira építve, közöse n határozhatjuk meg ke
ze lési elve inket és betegségmegelőző politikánkat. A dagana
tos megbetegedések ben szenvedők megfelelő ellátásához lé
lekgyógyászo k, megfelelően képzett nővérek (p l. stom 
aterápiás vagy kemoterápiás nővér), kiterjesz tett sebészeti mű
tétekben já 11as műtősnők, táp lálkozás-tudományi szakembe

rek, a betegek követésé t végző adminisztrátorok és házi ápolók 
szükségese k. Az egészségügyne k ilyen szemé lyi szerveződése 
is csak daganatgyógyászat i központ okba n lehetséges . 

Az elmondottakbó l egyértelműen köve tkezik , hogy a nőgyó
gyásza ti onkológiai szakvizsga beveze tése és az egye temi és 
nem egyete mi szintű nőgyógyászati onko lógiai közpo ntok lét
rehozása tovább nem halasztható. Ez az egye tlen módja annak, 
hogy hazánkban a jövő nőgyógyász onkológusai önállóa n, fe
lelősséggel, az egyetemes európai elvárások sze rint kezeljék a 
női nem i szervi és emlő daga natos megbe tegedések ben szen
vedő asszonyokat. Ez a felismerés valósult meg a Debrecen i 
OTE-en, amikor a Szülészeti és Nőgyógyászati Klin ikán Bor
sos Antal professzor és munka társai kialakították hazánkba n 
elsőként az önálló veze tésse l működő Nőgyógyászati Onkoló
gia i Rész leget. 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKO LÓGIAI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Az 

EBCOG (European Board and Co llege of Obstetric s and Gy
naecology) fölismerte a szülészet-nőgyógyászathoz tartozó 
szakmák fontosságát. Világossá vá lt , hogy az általános szü lész
nőgyógyász képzés már nem nyúj t elegendő ismeretanyago t a 
nőgyógyászati rákbetegségbe n szenvedő nők megfelelő ellátá
sához , emiatt tehát a nőgyógyászati onko lóg ia területén is kü
lön képzés szükséges. Az Európai Nőgyógyászati Onkológ iai 
Társaság (European Soc iety of Gynaeco logical Oncology, 
ESGO) egy ilyen képzésre nyújtott be tervezetet. Annak érde
kében, hogy összeha ngolják az Európa kü lönböző része in fo

lyó szakképzés t, az EBCOG - az ESGO-va l együttműködve -
mega lak ította munkacso portját Pár izsban , 1998-ban, hogy 
megál lapítsák a nőgyógyászati onkológiai szakké pzés irányel
veit. Számos rendelkezést javaso ltak és vitattak meg, majd 

az elkészü lt tervezete t szétküldték Európa országa iba . Az 
EBCOG által je lenleg elfogadott hivata los iratot az UEMS 
(Un ion Européenne des Médecins Spécia listes) is jóvá hagyta. 
Az EBCOG által kidolgozott irányelveket melléke lten ismer
tetjük. Ezek az iránye lvek csak javaslatok , és nem kötelező ér
vényűek, mivel az Európa i Közösségbe n minden ország önál
lói!n hi!tározzil meg egészségpoli tikáját . 

A nőgyógyászati onko lógiai szakké pesítés a szülészet-nőgyó

gyászat i szakké pesítésre ráép ített 3 éves szakkép zés után nyer
hető el. 

KÖVETELM~NYEK 

1. szülészeti-nőgyógyászati szakv izsga 
2. a nőgyógyászati onkológ iai tananyag ismere te 
3. a nőgyógyászati onkológ iai szakkép zési program teljesítése 
4 . igazolt tudom ányos tevéke nység (esetleg Ph.D. elkészítése) 
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A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAM 

- 14 hónapos nőgyógyászati onko lógiai sebésze ti gyakorlat 
- 12 hónapos általános sebészeti, lehetőleg daganatsebészeti 

osztályon eltöltött gyako rlat. A gyako rlat az emlők megbe te
gedése inek sebészeté re is terjedje n ki. (Ebbe az I éves gya
korlatba a szü lészet i-nőgyógyászat i szakvizsgá hoz szüksé
ges sebésze ti gyakorlati idő nem számítandó be.) 

- 2 hónapos uro lógiai gyako rlat 
- 1 hónapos sugárterápiás gyako rlat 
- 2 hónapos klinikai onkológiai osztályo n eltöltött kemoterápi-

ás gyakorlat 
- 2 hónapos kórszöve tta ni és sejttani gyakorlat 
- 2 hón apos kutató labora tóriumi munk a 
Egy hónap szabad felkészülés a vizsgára 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI SZAKVIZSGABIZOTTSÁG TAGJAI: 

- szülész-nőgyógyász 

- nőgyógyász onkológus 
- sugárkezelő orvos 
A b izottság általános sebéssze l és klinikai onkológ ussa l kiegé
szíthető. 

A nőgyógyászati onkológ iai szakvizsg a szóbeli. 

NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI SZAKVIZSGÁVAL SZERZETT KÉPESÍTÉS 

A nőgyógyászati onkológ iai szakv izsgáva l rendelkező orvosok 
j ogi vonatkozásba n is önállóan végezhetnek szülészeti-nőgyó

gyászat i tevé kenysége t, hasüreg i - bél stb. - és emlő sebésze ti 
beava tkozáso kat, kemo teráp iát, valamint a női nemi szervek és 
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A Magyar Nőgyógyás= Onkológu sok Társasá gá nak 1111mkája 

az emlők daga nataira vonatkozó egyéb tevéke nysége t, pl. rák

gene tikai ta nácsadás stb. 

A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓG IAI SZAKKÉPZÉS ÉS SZAKVIZSGA SZER

VEZÉSE A nőgyógyász onko lógus szakképzés és nőgyógyászati 

onko lógiai szakv izsga sze rvezése az Országos Szü lésze ti és 
Nőgyógyászati Intézet feladata. Az Országos Szülésze ti és Nő

gyógyásza ti Intézet - szakemberek bevo násáva l - áll ítja össze 
a nőgyógyászati onko lógiai tananyago t, és felügye li a haza i 
nőgyógyászati onkológiai tevé kenysége t. Az általános szakmai 
felügye let mellett, feladata a lakosság tájékoztatása is. Az Or
szágos Szülészet i és Nőgyógyászati Intézet , a Szülészeti és Nő
gyógyászat i Kollégium bevonásáva l, a szokásos munkakap
csolat szer int végzi munkáj át. A nőgyógyászati onkológiai szak
képes ítés hivata losa n, a hazánkban elfogadott törvé nyek sze
rint kerül k iadásra. 

Budapest, 2003. szeptember 7. 

Prof. Dr. Bősze Péter elnök 
A Magyar Nőgyógyász Onko lóguso k Társasága 
vezetőségének nevébe n 

MNOT HONLAP (http://nogyogyaszarionko logia.hu) Végezetü l 
napirendr e kerü lt a honlap szük ségessége. Ezzel mind enki 
egye tértett. A Társaság oktatás i tervei miatt a honlap elkész íté
se nem csak nagyo n kívánatos, de sürgős is. Prof. Dr. Bősze 
Péter vállalta elkészítését. 
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