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A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK IV. 

NAGYGYŰLÉSE A Társaság IV. Nagygyűlése Szombathelyen, 
2003. október 24-25-én került megrendezés re. A tudományos 
rendezvény szervezőj e Dr. Kne ffel Pál osztályvezető főorvos, 

akinek nagy háláva l és köszönettel tartozunk. Nemcsak kivá ló 
tudományos előadásokat élvezhettünk - nagyon sokat tanul
hattunk -, hanem nagyszerű és nagyvona lú vendéglátásban is 
részünk volt, amelyből még a kultúra sem hiányzott. A nagy
szerű szervezésen is túltett, hogy a kongresszus kivételesen 
kellemes , ,,baráti" hangulatban zajl ott. Előadót, hozzászóló t, 
hallgatót egyaránt az összefogás, az egyűttmunkálkodás szelle
me vezette a betegek job b ellátása érdekében. K.neffel Pál fő
orvos úrnak ezúton is szí vből gratulálunk, és legnagyo bb elis
merésünke t fejezzü k ki. 

A Nagygyűlés tudományos előadásai öt fő részre tagozódtak. 
Az első a rákgenet ikai tanácsadás sürgető szükségsze riíségé
vel, a második a méhtestrák időszerű kérdéseivel, a harmadik 
az emlőbetegségekkel, a negye dik a gyorsa n növekvő myomák 
kérdéséve l, az ötöd ik a nőgyógyászati onkológiai betegutakkal 
foglalkozot t. Mindegyikben nagyszerű előadásokat és hoz
zászó lásokat hallhattunk. A rész letes műsort a Nőgyógyászati 

Onkológia előző számában már ismertettük. 

AZ. MNOT ÚJ TISZTELETBELI TAGJA A Tár
saság új tiszteletbeli tago t választott 
Michael Höcke l professzo r szemé lyé
ben. Michael Höckel professzor l 950-
ben született Né metország ban. Orvos i 
dip lomáját Mainzban szerezte, PhD ér
tekezését is itt védte meg. Orvos i ta
nulmányai mellett kémiát is tanult. Je
lenleg a Lipcsei Egyetem Szülésze ti és 
Nőgyógyászati Osztá lynak vezető pro
fesszora. Michael Höckel 

professzor 

A szülészeti-nőgyógyászati szakképesítés megszerzését köve
tően kutató gyakornokként (resea rch fellow) do lgozott a Har
vard egye temen (Harva rd Medica l School) Bostonban, az 
Egyesült Államokban. Itt igazolta azt az elméleté t, miszerint az 
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érújraképződés kezelési módszerként (therapeutic angiogene
sis) alkalmazható a daganatos betege k gyógy ításában. Kísérle
tes körülmények között igazo lta, hogy az átültetett lebenyek 
citokinek által kiváltott érképződés segítségével megmarad
nak, nem halnak el. 

Németországba visszatérve már betegeke t is kezelt az általa ki
dolgozott CORT- (Combined Operative and Radiotherapeutic 
Treatment) műtéttel , amely az érúj raképződés elméletén alap
szik. Ez a műtéti eljá rás mérföldköve t je lentett a nőgyógyásza

ti daganatsebészetben. Segítségével sok olyan, biztosan végze-
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tes kimenetelű kiújult méhnyakrákos beteget lehet megmente
ni, akiknek dagana ta a medence falán je lentkezett újra. A 
CORT-mütétte l szerzett tapaszta latai alapján do lgozta ki másik 
korszakos műtéti módszeré t az ún. LEER- (Laterally Extended 
Endope lvic Resection) műtétet. Rájött ugyan is, hogy a meden
cefa li kiúju lások egy jelentős részében legfeljebb tüneti keze
lés lehetséges, gyógyítási reménnyel még a CORT-műtét sem 
alkalmazható. Ha azonban az exenteráció során a daganat és a 
környező szervek eltávolításakor a kimetszés szélét kiterjeszti 
az ízületi vápa belső széléig, a záróizomra, a keresztcsont-csí

pőtövis (sacrosp inalis) szalagig és a keresztcsonti idegfona tig, 
a műtét ilyen esetekbe n is gyógyu lást eredményezhet. Ezeknek 
a műtéteknek a gondo latát vitte tovább a nemrég ismertete tt 
ún. TMMR- (Total Mesometrial Resection) műtéti eljárás ki
dolgozásakor . Ennek lényege, hogy az elsődleges méhnyakrá k 
sebészi kezelése során az embr iológiailag meghatározott 
Müller-csőből eredő szövetre ndszer egészét eltávo lítja , miköz
ben gondosan megkíméli a medence autonóm idegrendszerét, 
aminek következtében a medencei szervek beidegzése nem 
szenved kárt. A másik óriási előnye, hogy az a szövetre ndszer, 
ame lybe a méhnyakbó l a ráksejtek sodródhatna k, teljesen eltá
vo lításra kerü l, ezért kiegészítő sugárkeze lésre még nagy koc
kázatú esetekbe n sincs szükség. Előadásában ezt a műtéti el
járást ismertet te. A módszert rész letesen a CME Journal of 
Gyneco log ic Oncology-ban is olvashatjuk. 

Michael Höckel professzor (a kép jobb oldalán) tiszteletbeli taggá avatása. 

A kép bal odalán Ungár László főorvos, középen Bősze Péter látható. 

Behatóan foglalkozott a rosszindulatú daganatok biológiájával 
is. Megá llapította, hogy a daganatokban kialakult oxigénh iány
nak jelentős szerepe van a daganatok növekedésébe n és bur
jánzásában. Az oxigé nhiány és a szövetek újbóli oxigéntelítő

dése nemcsak fehérjevá ltozásokat vált ki, hanem a sejtk ivá
lasztódás nak is kedvez. Ennek során ugyan is a megváltozott 
körülmé nyekhez alkalmazkodni képes sejtek keletkeznek ge
netikai átalakulások eredményeként, és létrejönnek az oxigé n
hiányra már érzé ketlen daganatsejtek. Azt is megfigye lte, hogy 
ugyanazok a folyamatok, amelyek az oxigénh iányos kömye-

264 

zetben is létezni tudó sejtek kialaku lását eredményez ik, játsza
nak szerepet az áttétek keletkezésébe n és a daganatellenes 
gyógysze rekkel szembeni ellenállás kialaku lásában. Jelenleg a 
helyi kiújulások folyamatát kutatja , és hogy ezt a daganatsebé
szet miként befo lyáso lja. 

Höcke l professzor szemé lyében korunk Brunswick-jé! üdvö
zölhetjük . Munkásságá nak gyümölcseként sok rákbeteg végze
tes sorsa vált megford íthatóvá. Tiszte lette l köszö ntjük Társasá
gunkba n. 

A KÖZGYŰLÉS A Társaság elnökének (Prof. dr. Bősze Péter) 

megbízatása lejárt , helyét a választott elnök, Dr. Ungár Lász ló 
főorvos vette át. A közgyü lés az új vezetőséget is megválasz
totta: 

A Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának je lenleg i 

vezetősége: 

Örökös tiszteletbel i elnökök: Prof. Dr. Eckhardt Sándor 
Prof. Dr. Gáti István 

Elnök: Dr. Ungár Lász ló 

Jövendőbeli elnök: Dr. Pá lfalvi László 
Volt elnök: Prof. Dr. Bősze Péter 

Főtitkár: Dr. Szánthó András 
Pénztáros : Dr. Karácsony István 

Tagok: Dr. Adorján Gusztáv 
Dr. Berkő Péter 
Prof. Dr. Borsos Antal 
Dr. Götze Péter 
Dr. Kneffe l Pál 

Dr. Krivácsi Gábo r 
Prof. Dr. Paulin Ferenc 
Prof. Dr. Pá l Atti la 
Dr. Pete Imre 
Dr. Póka Róbert 
Dr. Szepe si Jáno s 
Dr. Wenczl M iklós 

A sorok írója szemé lyében is gratulá l a Társaság új elnökének, 
Dr. Ungár Lászlónak. Jókívánságaimat abban a nyugodt tudat
ban fejezem ki, hogy a Társaság jó kezekbe kerü lt, és az első 

10 évet tovább iak fogják követni. Ennek jó bizony ítéka Ungár 
dokto r által tett első előterjesztés a Társaság képzési program
járól. 

A MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK (MNOT) 

KÉPZÉSI PROGRAMJA A Társaság négysz intes sebész i képzési 
programot ajánl: 

,,A' - ALAPSZINTŰ KlPESITéST ADÓ TANFOLYAM ts VIZSGA Évente egy alka
lomma l kerül megrendezésre, 2 hetes időtartamú. A tanfo lyam 
minden gyakorló nőgyógyásznak aján lott képzés , illetve to
vábbképzés. Feladata átfogó ismeretet adni : l. a női nemi szer-
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vek és az emlők rosszindu latú daganatainak epidemio lógiájá
ról, 2. az egyes kórképek szűrésének lehetőségeiről és aján lott 
módszereiről, 3. az egyes daganatokkal kapcso latos ajánlott 
vizsgá latokró l és a stád ium meghatározásáró l, 4. a keze lés le
hetősége iről , a kezelések várható hatásáról és mellékhatá sairól, 
5. az elsődleges keze lés után ajánlott nyomon követésről, és 6. 
a kiúju lt daganat ok kezelésének lehetőségeiről. A tanfo lyamot 
írásbel i vizsga követ i. A sikeres vizsgá t az MNOT támogató 
ajánlásáva l ellátott b izonyítvány igazo lja, mellye l a gyakorló 
szülész-nőgyógyász szakorvos „A" fokozatú nőgyógyász-on

kológus képesítést kap. 

A KÉPESfTÉs Az „A" fokozatú nőgyógyászati onkológ iai képesí
téssel rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvos nőgyógyásza
ti daganatok szűrése valamint az emlődaganatok fizikális szűré
se terén szerze tt jártasságá t a Társaság igazolja , illetve ilyen 
szakmai feladatokra a képesített kollégát ajánlja. A képes ítés iga
zolja , hogy a kolléga rendelkezi k a nőgyógyászati rosszindulatú 
betegségbe n szenvedők felvilágos ításához, az egyes kezelési lé
péseket végző szakintézmény kiválasztásához, keze lés/keze lé
sek utáni nyomon követéshez szükséges ismeretekkel. 

A SZERVEZÉS A tanfolyam szervezé se és lebonyolí tása az MNOT 

mindenkor i elnökének a feladata. A Társaság elnöké t ebben a 
munkában a társaság főtitkára segíti. A tanfolyam előadói a 
szakterület elismert képviselői , függetlenü l attól , hogy melyik 
egészségügyi intézetben dolgoznak. A tanfolyam és a vizsga 
térítésköteles. A tanfolyam díjazásábó l befolyt bevételt a tanfo
lyam költsége inek fedezésé re, illetve a társaság alapszabá lyá
ban meghatározott célokra lehet fordítani. 

.e· - NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI KÉPZÉS A tanfolyam 4 intézetben 
(Debreceni Orvostudományi Egyete m Női Klinikája, Semme l
weis Egyetem 1. sz. Női Klinikája , Országos Onko lógiai Inté
zet Nőgyógyászati Osztá lya, Szent István Kórház Nőgyógy

ászati Onko lógiai Osztá lya) végezhető. Időtartama 3 év. A tan
folyam teljes időtartamát a je lölt a képző intézetben tölti teljes 
munkaidőben. Az elméleti képzé st és a képzés i tervben előírt 
gyakorlat i (műtéti) képzést az intézet vezetője irányítja , illetve 
a képzés i terv teljesítését igazolja. Ame nnyiben a képzési terv 
3 év alatt nem teljesü lt (hiányzik a megkívánt mütétszám) , a 
képzési idő meghosszabbítását ja vasolja az intézetvezető. A 3 
éves képzési időszakban ajánlott, hogy a j elölt a képzést adó 
intézetek minde gy ikében tekintsen meg onko lógiai mütéteket , 
valamint vegye n részt a daganatgyógyászok (onkoteam) meg
beszélésein. A képzés időszakában szerezze n megfelelő jártas
ságot: 1. a nőgyógyászati daganatok kórismézésébe n, stádium 
meghatározásában és a keze lés tervezésében , 2 . a beteg, illetve 
a hozzá tartozók felvilágosításában , 3. a műtéti kezelés előké
szítésében, 4. a szeméremtest, méhnyak, méhtest , petefés zek 
rosszindulatú daganata inak mütéteiben, 5. a műtéti szövődmé

nyek ellátásában , 6. a mütét utáni betege llátásban, 7. a kiegé
szítő keze lések tervezé sében, 8. a kiúju lt betegs ég ellátásában , 
9. a betegek nyomon követésében , I 0. az adott intézet onkoló-
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giai eredménye inek felmérésében , értéke lésébe n és köz lésé
ben, és 11. a szakiro dalom (beleértve az ango l nyelvű szakiro
dalmat) folyamatos követésébe n. 

A képzés i terv teljes ítése eseté n a képzés i időszak befejezését 
vizsga követ i. A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. A 
gyako rlati vizsgá t a képzést végző intézeten kívü l, a felsorolt 4 
intézet egy ikében kell teljes íteni. A sikeres gyakorla ti vizsga 
feltéte le az elméleti vizsgának. Az elméleti vizsgát a 4 felsoro lt 
intézet mindegyikéből küldött bizottsági tagok előtt kell telje
síteni. A vizsga eredménye megfel e lő vagy nem megfelelő le
het. A vizsga eredményét a 4 vizsgáztató egyszerű szótöbbség

gel dönti el. Egyenlő számú megfelelő és nem megfelelő véle
mény esetén a vizsgabizottság elnöké nek a véleménye mérv
adó. A vizsgabizottság a vizsga előtt maga választja meg elnö
két. Sikerte len vizsga esetén a vizsga legfe ljebb egy alka lom
mal isméte lten megkísérelhető. 

A KÉPESfTÉs „8' ' fokozatú nőgyógyászati onkológ iai képesítéssel 
rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvos nőgyógyászati da
ganatok szü rése, kivizsgálása , sebész i keze lése, műtét előtti és 
utáni ellátása, a sebész i szövődmények ellátása , a betegek nyo

mon követése , kiegészítő kezelés tervezése , a kezelés i móds ze
rek tudományo s értéke lése terén szerzett járta sságát az MNOT 
igazo lja, illetve ilyen szakma i feladatokra a képesí tett kollégát 
a Társaság aján lja. 

A SZERVEZÉS A képzésben résztvevőt (résztvevőket) a je löltek kö
zül a képzés t biztosító intézetek vezetői közös megegyezésse l 
választják ki. Várható, hogy lesznek olya n j elö ltek, akik mun
kahelyet, lakóhe lyet kell változtassanak a képzé s időszakára. A 
képzést végző intézet tegyen meg mindent a kép zésben részt
vevő anyag i terhe inek csökkentése érde kében (munkahely, 
szálláshe ly, szakkö nyvek , kongress zusi részvéte l, tanu lmányút 
stb. biztosítása). Javasoljuk , hogy a küldő intéze t támogassa 
anyagilag a je löltet. A Társaság hozzon létre olya n anyagi ala
pot , amely kifejezetten a képzésben résztvevők anyagi támoga
tását szo lgá lja. A Társaság mind en igyekeze tével tegye a legte
hetségesebbek számára vonzóvá a „B" képzés t. 

A KÉPZÉSHEZ ELŐÍRT MŰTÉTI GYAKORLAT Tizenöt szemé remtestrákos be
teg kiterjes ztett mütétében , illetve 15 lágyék i nyirokcsomó-e l
távolításban való aktív részvéte l. A je lö lt lega lább 3 esetben 
maga végezze n el kiterjesztett szeméremtest-eltávo lítást és 

legalább 5 esetben az egyik olda li lágyék i nyirokcsomó-eltávo
lítást. 

Ötven méhnyakrákos beteg (IA2- IIB stádium) kiterjesztett mű
tétében legye n aktív résztvevő. Lega lább 5 esetbe n a kiterjes z
tett méhe ltávolítá st és lega lább I O esetben egy ik oldal i kisme
dencei nyirokc somó-e ltávo lítást ő maga végezzen. 

Ötven méhtestrákos beteg műtétében legye n aktív résztvevő. 
Legalább 10 esetben a méhe ltávolítást , és lega lább ugyancsak 
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10 esetben az egyik oldali kismeden ce i nyirok csomó- eltávolí
tást ő maga végezze n. 

Harmin c pe tefészekrákos beteg műtétében legye n aktív részt

vevő. Legalább 5 esetben a méh- és a cseplesz- eltávolítást ő 
maga végezz en el, és legalább 5 esetben az egyik o ldali kisme
den cei nyirokcsomó-eltávo lítást ő maga végezze n. 

AJÁNLÁS A j elölt legalább egy olyan közlem énynek legye n a 
szerzője (társszerzője) amel y nőgyógyászati onkológ iával fog
lalkozik , és ame ly impakt faktorra l rendelkező folyóiratban je 
lent meg. 

Az MNOT a nőgyógyászati onko lógiai sebészetben járt asságo t 
igénylő szakm ai állások betölté sénél kifejeze tten aj ánlja a „B" 
szakké pesítésse l rendelkezőt, illetve ilyen je lölt esetén kifeje
zetten nem aj ánlja a képesítéssel nem rendelkező kinevezését . 

.e-NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI i<tPZÉS A nem nőgyógyászati sebész i 
módszerek alkalmazásá t igénylő állapotok (exenteratí v keze
lést i génylő kiúju lt daganatok , urológ iai, ér, bé l, általános hasi 
sebészet i eljárások alkalmazását igénylő szövődmények) keze
lésébe n sze rzett j ártasságo t a Társaság „C" fokozatú nőgyógy
ászati onkológ iai képesítésse l igazolja. A képes ítést a négy 

képzési központ vezetői egybehangzó ajánlására adományozza 
az MNOT. Ilyen képesítést a „B" képesítésű nőgyógyász onko
lóguso k közü l az kaphat , ak i több év alatt bizonyította, hogy az 
exenteratív sebészetben, a sebész i és sugárkeze lések szövőd
ményinek sebészi ellátásában jártasságot szerze tt. A képesítés 
feltétele, hogy a j elölt a nőgyógyászati onkológia területén el
ső szerzős közleménnye l rendelk ezze n, amely impakt faktorral 
rendelkező folyóiratban jel ent meg . A Társaság álláspontja, 
hogy nőgyógyászati onkológ iai központ veze tésére kiírt állás
pályázatot elnyerő szakorvosnak „C" képes ítésse l kell rende l
keznie. 

.e· NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIAI KÉPZÉS Az emlőbetegségek sebész i 
kezelésébe n szerzett járta sságot az MNO T az „E" jelű képesí 
tésse l igazo lja. 

A képesítés elnyerésé nek feltétele: a je löltnek az emlőbetegsé
gek epidemiológ iájában , felismerésében , keze léstervezés ben, a 
sebészi keze lés módszereiben jártasságot kell szereznie. A se
bészet i eljárá sokban szerzett já rtasságot az MNO T akkor iga
zolja , ha a je lölt lega lább 50 rossz indul atú emlődaganat műté

tének aktív résztvevője vo lt. Legalább 10 esetbe n az emlő rész
leges vagy teljes eltávo lítását és legaláb b 10 alka lommal a 
hóna lji nyirokcsomó k ki irtását ő maga végezte. 

Az emlőbetegségek kórmegá llapításában , a kórjóslati tényezők 

értékelésében , a keze lés tervezésé ben szerzett j ártasságo t a 
Társaság akkor igazo lja , ha a jelölt lega lább egy éven keresz-
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tül, hetente legalább egy alkalommal részt vett valame lyik em
lőbetegségekkel fogla lkozó központ daganattestületének mun
kájában. 

A gyakorlati ismere tek megszerzését vagy a Szent István Kór

ház Nőgyógyászati-Onkológiai Részlegén , vagy olyan intézet
ben ajánlott megszerezni , ahol az emlőbetegségek diagnoszti 
kája, sebészi és nem sebész i kezelése terén nagy járta sságga l 
rendelkező munkacsoport dolgoz ik. 

A képesítés megsze rzésé hez szükséges elméle ti tudását a je
löltnek v izsgán kell igazo lnia. A vizsgáz tató bizo ttságot az 
MNOT vezetősége hívja össze úgy, hogy abba n négy, az em lő

betegsége k keze lésében elismert szakem ber vegyen részt. A 

vizsgáz tatók között nőgyógyász onkológus nak ( onkológu sok
nak) is kell lennie. A vizsga eredménye megfelelő vagy nem 
megfelelő lehet. A vizsga eredményét a 4 vizsgáz tató egys ze
rű szótöbbségge l dönti el. Egyenlő számú megfelelő és nem 
megfelelő vélemény esetén a vizsgabizot tság elnökének a vé
leménye mérvadó. A vizsgabizottság a vizsga előtt maga vá
lasztja meg elnökét. Sikertelen vizsga esetén a vizsga legfe l
jebb két alkalommal ismételten megkísérelhető. 

AZ. MNOT KÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK TERVEZETT KEZDÉSI IDŐPONTJA 

Az „A" Nőgyógyászati Onkológiai tanfolyamot a Társaság 
2004 tavasz án tartja első alkalommal. A tanfolyam ezt követő
en minden év tavaszá n kerül megsze rvezésre. A „B" képzés i 
programra 2004 jan uárjá han lehe t először je lentkezn i, a négy 
képző intézet va lame lyiké nek vezetőjénél. 2004 februárjában 
dönt a 4 intézetvezető a képzésbe ajánlottak személyéről. Mi
vel a képzésbe kerülők anyag i támogatásának feltéte leit rész
ben helyileg , részbe n a Társaság szintjén pályázato kkal , támo

gatók meggyőzésével stb . kell előteremteni, a képzé si időszak 
kezd etét és rész letes feltételeit egyé ni leg, he lyileg kell, illetve 
lehet meghatározni . ,,C" képesítést a Társaság először a 2004 
őszén rendezendő kongresszusán adományoz. Az „E" képes í

tés elnyeréséhez szükséges képzés történhe t nem nőgyógyá
szati intézménybe n, így a képzé sbe történő jele ntkezést, a kép
zés i időszak kezdetét, tervezett tartamát a Társaság tudomásu l 
veszi. A Társaság elvárja a képzésbe jelentkezőktől , hogy kép
zésük megkezdésekor az MNOT mindenkori elnökénél a kép
zési tervüket nyilvántartásba vetessé k. 

SZERKESZTŐSÉGI MEGJEGYZÉS A fenti v izsgarendszer, mint arra 
már korábban is rámutattunk , nincs kapcso latban a - remélhe
tőleg mihamarabb megszülető - hivata losan elfogadott , nő

gyógyászat i onko lógiai szakvizsgával. 

AZ. MNOT-HONLAP Örömme l adunk hírt , hogy az MNOT-hon
lap elkészü lt, hllp:/lwww.nogyogya szationkologia.hu név alatt 
megtekinthető. Kérjük az olvasókat, hogy véleményükke l, ja
vaslataikka l segítsék a honlap továbbfejlesztésé t. 
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