
ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 

2003 . nove mberében , a Magyar Nőgyógyász Onkoló gus Társaság kongressz usán vettem át az alapító és 7 
év ig elnöklő Bősze Péter professzortó l a társa ság elnöki tisztét. Következő elnökké (3 éves ciklus letelté
ve l) Pálfa lvi Lász ló főorvost választottuk. Megúju lt az elnök ség is, úgy gondolom lelkes és tevékeny tagok 
kerültek a társaság vezetésébe . 

Egy ilyen kicsi ország egészen kicsi szak terüktc;:m;k (a nőgyógyászati onkológiának) minden művelője va
lam ilyen módon szakmai , tanár-diák, barát i vagy egyéb kapcsolatban áll a többiekkel. Mint egy tágabb ro
kon ságba n, pozitív és negatív töltésse l bírnak (bírhatnak) a szakmai kapc so latok és persze változnak nap
ró l napra . Mégi s fontosnak érzem ezt a tisztséget (pünkösd i kirá lyságot). Merre ha ladunk , haladjunk a kö
vetkező 3 évben? Adjuk meg a királ ynak (kirá lyok hosszú sorának) am i a kirá lyé (törekedjünk a hazai ha
gyományok ápolására, simuljunk a meglevő társaságok , klinikák , szakvizsga rend szerek , miniszter i, orszá
gos intézeti, Egészségügyi Tudomán yos Tanácsi intelmek rendszerébe) vagy keressünk új utaka t, köves
sünk példákat a mienknél jobb (jobb nak vélt) egészségügy i rendszerekből? Hogyan igyekezzünk jobbá , 
korszerűbbé tenni a képzés t, a klinika i tudományt és mindezek végső céljaként a betegek ellátását Magya
rországon? Nincsenek általános érvényű, minden kérd ést jól mego ldó sémák, és ezért fontos, hogy 3 éve n
te új felfogásban, új elnök irányítsa a társaságot! 

A most kezdődő időszakban három célt szeret nék megva lósítani: 

1. A társaság ügyvitelét és pénzügye it, a tagsággal való kapcsolattartá st, a rende zvé nyek szervezésé t, a tár
saság fizikai központj ának a működtetését egy erre a feladatra szerződött kongresszusszervező cégre sze
retném bízni. 

2. A nőgyógyászati onko lógiai képzést 2004-ben a társaság a saját hatáskörében , rendszerezett formában 
elindítja. Az első, minden gyakorló nőgyógyásznak ajánlott , továbbképzési pontot is bizto sító egyhete s tan
folyamot 2004 máju sában rendezzük. 

3. A társaság a továbbképzés feladata mellett nőgyógyászati onko lógia i képzettsége t igazo ló képesítést is 
ad 2004-től. A képes ítés több fokozatú lesz, külön fonnak ént az emlőbetegségek sebészi kezelésé t is ma
gába fogla lja. 

A kitűzött céloknak és a megva lósítás terve zett lépéseinek is előzményei vannak , éve k óta készítgettük vég
hezvitelét az alapító elnökk el. Furcsán hangzik, ha olyasvalakit magaszta lunk , akive l 15 év közös munka, 
személyes barátság és számta lan együtt megvívott küzdelem köt össze. Így aztán , a köszöntő sora in kere sz
tül csak intege tek Péternek, itt vagy ok, és a most következő 3 évben vigyázok a közös társaság unk.ra. 

Nőgyógyászati Onkológ ia 2004; / .·3 

D,: Ungár László 
Osztályvezető főorvos 

Szü lésze ti és Nőgyógyászati Osztá ly 
Fővárosi Szent István Kórház, Budapest 

3 




