
KITEKINTÉS A VILÁGBA 

Az Európai Rák Iskola (European School of Oncology, 
ESO): rákgyógyászati oktatás több mint 20 éve 

WOLFGANG GATZEMEIER, M.D., ALBERTO COSTA, M.D. 

European Schoo/ of Oncology, Milan 

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

••••••••••• AZ. ÖTLET Az Európai Rák Iskola (Euro-
pean School of Oncology , ESO), mint 

•••••• kulturális és tudományos szervezet fel

••• European állításának terve Umberto Veronesi ötle• • :~hool te volt. Akk oriban Veronesi profe sszor 

••• Oncology volt a milánói Nemzeti Rákgyógyásza ti 
Intézet (National Cancer Institute of 
Milan , NCIM) tudományos igazgatója. Learni.ng to care 

Terveit az 1980-ban, Lausanne-ban tartott Európai Sebésze ti 
Onkológiai Társaság (European Soc iety of Surgical Oncology, 
ESSO) tudományo s rendezvé nyén adta elő. Az elgondolás hát
terében az a riasztó felisme rés állt, amelyre az amerikai és eu
rópa i daganatgyógyászok j utottak az 1980-a s években , neveze
tesen , a rák okozta halá lozások igen jelentős részben nem a kü
lönböző dagana tok rossz indulatúságának volt az eredménye, 
hanem annak, hogy túl későn ismerté k fel, vagy he lytelenül ke
zelték azokat. Enne k következtében meggyőződésévé vált, 
hogy a rák elleni küzde lemben jelentős előrelépést j elentene 
egy átfogó képzés kido lgozása , és a rákos betegekkel foglalko
zó orvo soknak , egészségügyi személyzet nek folyamatos to
vábbkép zése . Cé ljának elérésé re a legjobb eszköz t Veronesi 
professzor egy állandó , több tudom ányágat magában fogla ló 
nemzetközi iskola megteremtésé ben látta, amely illeszkedik 
Európa orvos i hagyo mányaihoz. Több tek intetben hasonlónak 
kell lennie az ame rikai hagyomá nyokhoz is, sok más vonatko
zásában azo nban jelentősen különbözőnek, különösen az or
vos-beteg között i viszo nyhoz va ló hozzáá llásában. Mive l 
egye tlen európai ország sem rendelkezett megfelelő tudássa l, 
tapasztalattal és oktatási sze rkezettel ahhoz, hogy egy ilyen 
nagyszabású terve t telje sen meg valósítson , Veronési úgy gon
do lta, hogy a követelményeknek csak egy újonnan felállított, 
állandó, egész Európát átfogó iskola tud megfelelni. 
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AZ. EURÓPAI RÁK ISKOLA SZÜLETÉSE Az Európa i Rák Iskolát végü l 
Umberto Veronesi és Laudomi a de l Drago hercegnő alapította 
meg 1982-ben ingyenes és önkéntes, nem nyereség központú 
szerveze tként, amelynek ideiglenes elnöke az el ső adomá nyo
zó magánszemély, Laudomia del Drago hercegnő lett. A továb 
bi támogatók Franco Cava lli (Bellinzona), Louis Denis (Ant
werpen), Bob Pinedo (Am szterdam), Michae l Peckh am (Lon
don) , Jerzy Einhom (Stockholm) , valamint Emma nuel van der 
Shueren (Le uven) voltak. Az Európa i Rák Isko la 1982 . októbe
ri, alakuló tanácsülésén Alberto Cos tát választo tták meg igaz
gatónak. 

Umberto Veronesi 
Founder and Chairman 
of the Scientific Committee 

Alberto Costa 
Director 
European School of Oncology 

Felállították a Tudományos Bizottság első magját (tagjai az 
antwe rpeni Louis Denis, az esse ni Car l Schmidt , va lamint a 
londo ni Michael Peckham voltak), s a csatla kozó olasz akadé
mikusok, tudósok és politikusok első csopo rtját hamar követ
ték a gazdaság i- és pénzvi lág képviselői. 

AZ. ELSŐ KÉT ÉVTIZED 

A KfZDETEKTÖL A STATUS QUO ELÉRÉSÉIG - AZ. EURÓPAI RÁK ISKOLA KÜLDETÉSE, TE· 

VÉKENYSÉGE ÉS EREDMÉNYEI A rák elleni küzde lemben egy ilyen tu
dományos oktatás i-kulturáli s képzés i terveze t központjának 
kezdetektől fogva Milánót teki ntették, ezért a milánói Nemze-
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ti Rákgyógyászati Intézetet vá lasztották ki a szerveze t köz

pontjának. Innen tudt ak mind en Olaszországban és másutt zaj 
ló, kapcsolódó tevéke nységet irányítani és megvalósítani. Az 
intenzív oktatás első tanfolyama, amelyet a „teljes belemerü
lés" jegyébe n tartottak, 1983-ban kezdődött a Como-tó mellet
ti ősi kastélyban , Pomerióban. 

A helyreállított, majd korszerű és kényelmes szá llodává áta la
kított kastély kivá ló helysz ínnek bizonyu lt, intenzív tudomá
nyos és kulturális tapasztalatcserére adott lehetőséget; a hallga
tóknak egész napos elfoglaltságot biztosított. Az akadémiai ok
tatás mintájára a „bentlakásos tanfolyam" műfajára esett az el

ső választás, a módszer pedig a rákbetegség szervek szerinti 
(bőr melanóma, emlőrák, húgyúti, vastagbél és végbé l dagan a
tok) tárgyalása volt. Elgondolás szerin t a résztvevőknek átfogó 
képet kellett kapniuk minden egyes rossz indulatú elváltozás
ról , beleértve az epidemiológ iai, szűrési, elsődleges és másod
lagos megelőzési, moleku láris-bio lóg iai, kóri smézési eljáráso
kat, a több tudományágat magába foglaló kezeléseket és a re
habi litác iós, tünetenyhít és i, va lamint psz icho-onkoló gia i 
szempontokat is. Az elképze lés lényeg i elemét képezte továb
bá az a szándék, hogy a résztvevőket meggyőzzék a betegek 
előzetes beleegyezéséve l folyta tott, véletlenszerűen beválasz
tott, ellenőrzött klinikai daganatgyógyásza ti vizsgálatok szűk

ségességéről. 

A daganatgyógyásza ti isme retek és elvek ilyen jellegű, előadá

sokat és csoportmunk át is ötvöző, s ezá ltal közösség i tanulási 
élményt teremtő átadása a résztvevők számára egésze n újsze
rűnek bizo nyu lt, és a következő évek ben az Európai Rák Isko
la sikerének egy ik legfőbb kulcsává vá lt. A résztvevők száma 
kezdetben 50-re korlátozó dott, minden országból nagyjábó l 
tanfolyamo nként 10-10 résztvevőt engedé lyez tek. Ezze l egy 
időben az előadások kiegé szítésére megkezdődött a kórismézé
si és sebészeti eljá rások oktatására szo lgáló mozgóképanyagok 
előállítása is. Egé szen a kezdetektől fogva a résztvevők átlag
életko ra 35-37 év körül mozgott, és ma is hasonló az össze té
tel. Alapvetően tehá t o lyan, pályafutásá nak lényeges, kezdeti 
pontján álló fiatal orvoso kat akta ttak, akik már eldöntötték 
szakma i előmenetelűk irányát. 

Már a kezdetektől célja az Európai Rák Iskolának az is, hogy 
hatást gyakoroljon a kü lönböző, kutatásért felelős osztályokra, 
szervezetekre és ezá ltal a kutatá si irányzatokra. Elmélyültebb 
daganatgyógyá szati képzést kínál a klinikai kutatóknak, hogy a 
rák kórismézésében és gyógy ításában elért eredményeik bizto
san javu ljanak. E cé l megva lósítását olasz és más nemze ti szer
vezetek tették lehetővé, ame lyek saj át anyaországukbó l több 
orvosna k kíná lták föl a részvéte li lehetőséget az Európai Rák 
Iskola tanfolyamain. Értelemszerűen a következő lépésként az 
Európai Rák Iskola megteremtette „A daganatgyógyászat terü
letén végze tt kutatási tevékenységért" -díjat (az első ilyen díja t 
az egyes ült királyságbe li Paul Workman nyerte el). Emellett· 

más országo kban is indultak képzések az ott dolgo zó orvosok 
szá mára. A következő évekbe n az Európai Rák Isko la és az 
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EORTC között i kapcsolat fölerősödött, az utóbbi szervezet 
mind több előadást tartott a tanfolyamok on. 

Az 1985-ös esztendő egyik fontos eseménye volt az Európa i 
Rák Iskola és az Európai Bizottság együttműködésével létrejö 
vő „Európa a rák ellen" program, amelyet Mitterrand francia 
elnök indított el a Milánóban tartott csúcstalálko zón . Elsőként 
a Bizottság és az Európai Rák Iskola szakértőinek egy közöse n 
tartott tanácskozásában egyeztek meg a különböző foglalko zá
si árta lmakbó l eredő daganatok ke letkezéséne k átfogó megtár
gya lásáról. Az Európai Rák Iskola tevékeny ségi köre megso k
szorozódott: a helyileg tartott tanfolyamo k mellett más orszá 
gokban is rendeztek tanfol yamokat, a „Munkacsopo rtokat" al
kotó szakértők több tudományágat átfogó kutatásoka t folyta t
tak, és úgynevezett „Városközi (Intercity ) tanácskozásokra" 
került sor. Ezek célja többek közö tt annak tanulmányozá sa 
volt, hogy egy-egy ország hely i kulturá lis viszonya i és nemze
ti nyelve milyen módon befo lyáso lja a rák felismeréséneke és 
kezelésének lehetőségeit. 

Az Iskolán ak egy másik új tevékenysége a „látoga tó professzo
rok" rendszerének megteremtése volt. A látogató professzorok 
olyan Európa i Rák Iskolai oktatók, ak ik különböző országok
ba menn ek és előadások, kerekasztal-megbeszé lések, kiscso
portos foglalkozások és szemé lyes beszé lgetések útján elemzik 
és megvitatják az adott országokban előforduló nehézsége ket, 
oktatási kérdéseket. 

A nemzetköz i elismerés szem pontjábó l az 1987 . év volt az Eu
rópa i Rák Iskola első évt izedében a legfontosabb. Átte kintették 
az első 5 év munkáját, és Milánó szerepét, mint ennek a tudo
mányos és kulturá lis kezdeményezésnek a központját, megerő

sítették. Más országok is felajánlották, hogy váltakozó rend
szerben ők adjanak otthont a központnak. Ezt a lehetőséget 

számos nemzetközi rendezvénye n vitattá k meg, és végü l úgy 
döntöttek, hogy Olaszország kezében marad az Iskola átfogó 
irányítása. A döntést leg inkább Velence tarto mánya mozdította 
elő, hiszen felajánlotta , hogy az ősi San Servo lo szigeten tart
sák a képzése ket és tanácskozásokat. 

A rákövetkező 5 évben az Európai Rák Iskola még tovább fej
lődött. Sváj cban megalak ult az Európai Rák Iskola Alapítvány . 
Megerősödött az Európai Rák Iskola és az Európai Bizottság 
közötti együttműködés. Az Európai Rák Iskola ösztöndíj lehe
tőséget hirdetett azon orvosok számára, ak ik részt kívántak ven
ni az oktatási rendezvényeken. Elmélyültek a lyoni lntem atio
nal Agency for Research on Cancer-rel (IARC) , a New York-i 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center-rei (MSKCC), vala
mint más európai, egyesü lt államokbe li és latin-ameri kai szer
vezetekkel végzett közös tevékenységek. 

Végeredményben az Európai Rák Iskola földrajzi terjeszkedé s 
és a tudom ányos tevékenység kiszé lesítése vonatko zásában is 
sikeres első 10 évet tudhatott magáé nak. Ez alatt az évt ized 
alatt 6 1 ország l Ó744 tudósa és klinikai orvosa vett részt az Eu-
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rópai Rák Isko la által sze rvezett rende zvénye ken. 199 1-ben 15 

ország 323 nemze tköz i szakte kint é lye működött együtt számos 

kezdeményezés ben az Európai B izot tságga l, ipari vá llalatok 

kal és má s intézményekkel az akko ri idők lege llentmondá so

sabb dagana tgyógyászati témáival kapcso latos tudományos ér

tek ezése k és közlemé nyek kiadásában . A következő évt ized ki

hívása az vo lt, hogy az Iskola egy európai dagana tgyógyásza ti 

oktatási hálózat irány ítój a legyen , ame lynek végső célja a rá

kos betegek ere dm ényese bb gondozása, gyógy ítása vo lt. 

Ma, a több mint 20 éve fenná lló Euró pai Rák Iskola a legidő

sebb és legá tfogóbb olyan szerveze t, amelynek kizárólagos 

cé lja az, hogy különböző nemzetközi tudományos és tanácsa dó 

bizottságok védnöksége alatt a rákgyógyászat mind en terü letén 

dol gozó egészségügy i szemé lyze t tudását bővítse. Eze n kívü l 

az Európa i Rák Isko la tökéletes tudom ányos és kultur á lis füg

getlenséget élvez, hála az egyéni európa i adományozók, a test

vérszervezetek és tagság i há lózatok fo lyamatos és megkötések 

nélkü li támoga tásának. 

Az Isko la „Gazdaság i Intéz ményé t" három alapí tvány képez i, 

ame lyek biztos ítják az Európa i Rák Isko la pénzügyi független

ségét. Ezek az alapítványok a következők: European Schoo l of 

Onco logy Foundation (ESOF, szék helye Lugano , Svájc) , 

Fo ndaz ione per la Formaz ione Oncolog ica (szé khelye Milánó, 

Olaszország) , va lam int az A merican Ita lian Cance r Founda tion 

(A ICF, szék helye New York, Egyesült Államo k). 

Az Isko la „Partnerei " olya n szerveze tek, ame lyekke l az Euró

pai Rák Isko la pénzügy i vonatkozásokat is magáb a foglaló 

együttműködési szerződést írt a lá. Eze k az a lábbiak: European 

Institut e of Onco logy (EIO , székhe lye Milánó, Olaszo rszág) , 

Memo ria l Sloan Ketter ing Cance r Center (MSKCC , székhe lye 

New York, Egyesü lt Á llam ok), European Onco logy N ursing 

Soc iety (EO N S), valam int a Fondaz ione Sa lvatore Mauge ri 

(FSM, székhelye Pav ia, O laszo rszág). 

Az Iskola „Társult Szervezetei" olyan társulások, ame lyekke l 

az ESO hivata losan együttműködik. A társult szerveze tek: ln

tematio nal Union aga inst Cance r (U ICC, székhe lye Ge nf, 

Svájc), European Organ izat ion for Research and Treatment of 

Cance r (EORTC, székhe lye Brüssze l, Be lgium), South Euro

pean New Drug Organizat ion (SENDO , székhe lye Milánó, 

Olaszország) , va lamint a Nat ional Cancer lnstitu te (szé khelye 

Mi lánó, O laszország). 

Az Európa i Rák Isko la világszerte több hivata lban is képv isel

teti magát. A közpo ntok: Milánó , a span yo lország i Barce lona 

(Am bit o lbérico - a span yo l és portugá l nye lvterü lete n folyó 

tevé kenységek átfogására) , St. Ga llen, Svájc (ESO -D : Deutsch

sprac higes Programm - a németü l folytato tt tevékenységek 

szá mára), Genolie r, Sváj c (Exp ression Fra11yaise - a francia 

nyelvü tevé kenységek szá mára), Ionnina, Görögország (a Ba l

kán és a Kö ze l-Ke let számára) , Moszkva (Oro szország és a 

Függe tlen Á llamok Közössége szá mára), Buenos Aires , Ar-
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gentín a, illetve New York Váro s, Egyesül t Álla mok (US Of 

fice). 

ÚJABB TEVÉKENYSÉGEK 

FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS ICME) Az Európa i Rák Iskola folya

matos orvostová bbk épzés i tevékenysége , illetve együt tmü kö 

dése az Európa i Ráktársaságok Szöve tségével (Federat ion of 

European Ca ncer Soc iet ies, FECS) nagyo n lényeges. Annak 

tudatában , hogy az orvos tudomány , a techno lóg ia és a kutatá 

sok gyors fej lődési üte me 10 éven belü l az orvosi tudás csak

nem 50% -át elavulttá tesz i, az Európa i Rák Isko la fokozottan 

fe le lősnek érzi magá t egy európa i szintű folyamatos orvos

továbbképzés i program megva lós ításá ban. Miután a daganat

gyógyásza ti folya matos orvostová bbképzés az orvosok folya

mato s továbbképzésének egy ik legjobb példája, alkalmas arra, 

hogy irán yvo nalakat fektessen le és más szakm ák számára is 

a lapul szolgá ljo n. Ezért is nagyjelentőségű az Európai Rák Is

kola hata lmas tapaszta lata. 

Az Isko la 1995-be n és 1997- ben kezdemé nyezte a daganat

gyógyásza ti folyamatos orvostovábbképzés szervezeti formá

jának megvalós ítását, és a ké t nemzetközi találkozó n az Euró

pai Közösség tagállama i megegyezés re j utottak abban , hogy a 

különböző európa i daganatgyógyász szerveze tek és tudom á

nyos társa ságok felállítanak és össze hango lnak egy daganat

gyógyásza ti CME-rendszert. 

A daganatgyógyászat terén megteremtett jel entős, sze rteága zó 

kapcso latrendszere miatt az Európa i Káktársaságo k Szövetsé

gét (FECS) j elölték ki, hogy hozzo n létre egy egységes, össze

hangol t európai akkreditációs rends zert . Felá llították a FECS 

oktatás i tevéke nysége inek irányítására és nyilvánta rtására 

a FECS oktatás i egységét, va lamint az Európa i Onko lóg ia i 

Akkred itációs Tanácsot (Acc redi tatio n Counci l ofOnco logy in 

Europ e, ACOE) a folyama tos orvostovábbképzés területén be

érkező kérelmek elbírá lására (2) . 

THE 
CHALLENGE 
FUND 
THE FIGHT AGAINST CANCER 

IN COUNTRIES WITH LIMITED RESOURCES 

A KIHÍVÁS PROGRAM (THE CHALLENGE PROJECT) 

Kih ívás - rákelle nes küzde lem a kor látozott forrásokka l ren 

delkező országo kban 

HÁTTÉR A Egészségügy i Világ sze rvezet (Wo rld Hea lth Organ iza

tion , WHO) j elentése szer int a fej lődő világba n a daganatos 

megbetegedések előfordulási aránya magasa bb, mint a fejlett 

ipari országo kban. A WHO az el következendő két évt izedre a 

daganatos megbetegedése k járvá nysze rü te rjedését vetítette 

előre. Ráadásul eze kben az országokban a je lenlegi 2,5 mi llió 

fős éve nkénti ha lálozás 20 15-re e lérhet i az évenkén ti 6,5 mi i-
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lió főt, és vá rhatóan tovább növe kszi k az emelkedő várható 
életkor , az életmód váltás, va lamint a körny ezetkáro sítás köv et
kezményei miatt. Ezen kívül a világméretű ráke llenes küzdelem 
forrásainak mindös sze 5%-a fölött rende lkez ik a fej lődő világ, 
holott a megbetegedések 50%-a itt fordul elő. S minthogy a baj 
nem jár egyedü l, a je lenleg rendelk ezés re álló, rákmegelőzés

se l, felismeréssel és kezeléssel kapc solato s információ - és tu
dásanyag nem alkalmazhat ó a fej lődő világ országa iban . 

Minde zekkel szembes ülve az 1994 november ében az india i 
Új-Delh iben tartott XV I. Rák Világtalá lkozó (World Cancer 
Co ngress) kezdeményezését követően 1995-ben az Európai 
Rák Iskola meghirdette „Kihí vás (Cha llenge)" című program
ját azon daganatgyógyá szatta l fog lalkozó egészségügyi szak
emberek számára , ak ik korláto zott erőforrásokkal rendelkező 

országo kban dolgoznak. Később hat elkötelezett orvos és tudó s 
találko zott a tunéz iai Dzserbában , aho l aláírták a csoport meg
alakításának cé lja it tarta lmazó Nyi latkozatot. A Dzserba i Ny i
latkozat a fejlődő világban előforduló megbetegedé sek számá
nak növekedé séve l foglalkoz ik. Több neves folyóiratban meg
jelent munkájuk számos szervez et figye lmét fölkeltette (3-4). 
1996-ban egy 10 országot képvi sel tető nagyobb csoport talál
kozott Kairóban , Egy iptomban , ahol módo sították és kibővítet
ték a Dzserbai Nyilatkoza tot, és hét világos célkitűzést foga l
maztak meg . Az alapvető cé l az eredeti és az alka lmazott kuta
tás elősegítése a fej lődő országokban . 

A Challenge programot j ótékonyság i szervezetként jegyezték be 
Londonban The Challenge Fund: the Fight Agains Cancer in the 
Emerging World néven (Kihívás Alap: a Rák Elleni Küzde lem a 
Fejlődő Világban). Mindez annak köszönhető, hogy az Európai 
Rák Iskola védnöksége alatt önkéntesen összeült egy rákgyógy
ászat i szakemberekből álló csoport . Ugyanekkor az Isko la meg
kezdte Challenge című hírleve lének kiadását is, hogy még in
kább ráirányítsa a figyelme t a fejlődő világban fe lmerülő, daga
natos megb etegedésekke l kapcso latos gondokra . A csopo11 terv
be vette, hogy a közeli jövőben társirodákat hoz létre Ázsiában, 
Afrikában és Dél-Ame rikában is. Az Challenge által szervezett 
első tanulmány egy ún. ,,berepülő" vizsgá lat, ame ly a Kairóban 
előfordu ló emlőrák korai felismeréséve l foglalkozik. A kairói 
Olasz Kórhá zban az egészségügyi do lgozók j elenleg is dolgoz
nak rajta. 

THE CHALLENGE FUND Ezt az Alapot nem azért hívták életre, hogy 
gyógysze rkutat ásokat vagy alapvető rákkutatá sokat végezz en . 
A Challenge meghagyja a hosszabb távú gyógyí tási kutató
programokat a már fenná lló sze rveze teknek , és ehelyett in
kább a közvetlen segí tség nyújtá sra összpontos ít: gyakorlati 
segí tsége t, tájéko ztatá st és kutatási adatokat nyújt. 

A CHALLENGE CÉUAJ 1. ösztöndíj ak adása orvosoknak és tudó sok
nak , hogy a világ fő rákk utatás i közpon tjaiban tanulmányo z
hassá k a betegsége t, 2. a fej lődő világ tájéko ztatása a rákbe teg
ség megelőzésének és kezelésé nek módszereiről , 3. a Cha l
lenge című hírlevél kiadása és szé les körb en való terjesztése , 
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4. tanácskozások és találkozók megsze rvezése a táj ékoztatá sra 
leginkább rászoru ló helyeken . 

Az Európai Rák Iskola minda zon szerveze tekke l együttműkö
dik, ame lyek a rák elleni küzdele mre kötelezték el ma gukat. 
Forrá sait olyan terü letekre összpontosítja, ame lyeket együtte
sen határoztak meg a Rómában , 2001 janu árjáb an tartott ta lál
kozón, az olasz Egészségügy i és Kü lügy i Minisztérium véd
nöksége alatt. 

2002 decemberében újabb nem zet köz i kerekasz tal-me gbe 
szé lésre került so r Abu Dhabi -ban, az Egyesü lt Ara b Emirá
tusokban. 

DONNA 
The European 

EUROPA DONN A 

AZ. EURÓPAI EMLŐRÁK KOALÍCIÓ (THE EUROPEAN BREAST 

CANCER COALITION) Az európa i emlőrák kép
vise leti szerveze t fe lállít ásána k ötlete 
1992-ben, Umb erto Veronesitől szánna
zott , és egy elköte lezett hölgyekből álló, a 
londoni Mrs. Gloria Freilich által vezetett 
csoport képében rögtön támo gatóra is ta
lált. A szervezet et EUROPA DONNA 

Bre;ut Cancer Coahtion névre keresztelték, és az Európai Rák Is-

kola kerete in belül kezdte meg működését. Az Europa Donn a az 
Európai Rák Isko la egyik oktatási csoportj aként működött, s 
egészen 1996 . decemb er 3 1-ig az Iskolától kapta az alapvető 

pénzügy i támoga tást. 1997 . janu ár l -jétől az Europa Donn a az 
Iskolát ól független szerveze tként folytatta tevékenységé t, de 
szoros kapcso latban maradtak egy mássa l. Az Europa Donna a 
pol itika berkein és az oktatáso n keresz tül igyeksz ik egyéneket , 
szerveze teke t és intézménye ket összehozni a mellrák elleni 
együttes küzdelem érdekében , megcélozva az informá ciók ter
j esztését , a korai felismerést , a keze lés i és ápo lás i mód szerek 
fejlesztését, valamint a kutatások előmozdítását. Az Europa 
Donna képviseli az európa i asszonyok aggodalma it és érdekeit a 
helyi és nemze ti hatóságokkal és kormá nyzatokka l szemben, fel
hívva a figyelmet az alapvető, em_lőrák elleni programok és szol
gálatok fejl esztésének, illetve bevezetésének szükségességé re. 

A pontos és érthető tájékoztatás továbbra is az Europa Donna 
fő célkitűzése maradt. A Koalíc ió olasz és angol nye lven adott 
ki saját füzetecskéket is, és remé li, hogy talá l támoga tóka t a 
bennük lévő anyagok más nye lvekre való lefordítására és ki
adá sára . Ezen kívül egyfajta szűrőállomásként működik a kü
lönböző forrásokbó l beára mló, emlőrákkal kapcsolatos adat o
kat illetően . Kisebb csoportja i gyakra n terjesz ten ek közlemé
nyeket az orvosi rendelőkön, gyógyszertárakon és más csa tor
nákon keresz tül. 

AZ. EURÓPAI RÁK ISKOLA SZERKESZTŐSÉGI TEVÉKENYSÉGEI 

Az European Jouma l of Cancer (EJC) az Európai Rák Iskola, 
a European Organi zat ion for Resea rch and Treatmen t o f 
Cancer (EO RTC), a Federat ion of European Cancer Societies 
(FECS), a European Assoc iation for Cancer Resea rch (EACR), 
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Az Európai Rák Iskola (E11ropea11 School 0J011co/ogy, ESO). rákgyógyászati oktatás több mint 20 éve 

valamint a European Society of Mastolog y (EU SOMA) hiva
talos folyó irata. 

EURÓPAI RÁK ISKOLA ÖSZTÖNDÍJAI 

Az Európai Rák Iskola által kínált ösztöndíjakon kívül a tanfo
lyamokon és találkozókon résztvevő egészségügy i szake mbe
rek az adott országokban tevékenykedő testületek és szerveze
tek által kínált ösztöndíjakra is pályázhatnak , hiszen az Euró
pai Rák Isko la világszerte számos szervezette l működik együtt. 

A HARMADIK ÉVTIZED QUO VADIS - A JÖVŐ IRÁNYVONAlAI (2003-

2007) Mega laku lása óta az Európai Rák Iskola saját maga ha
tározhatta meg a célki tűzéseit anélkül , hogy bármily en kere s
kedelmi jellegű támogatástó l függött volna pénzü gyileg. Emi
att sikerült megvalósítania a tudásanyag áramlásának elősegí
tését az ipar álta l legkevésbé támoga tott területeken (pl. sebé
szet), a ritka kórk épek esetében (pl. gyermekkori daganatos 
megbetegedése k), valamint azon földraj zi területeken, ahol 
korlátozottak a gazdasági forrá sok (pl. a fej lődő országokban). 
A magánadományo zók, akik az Isko lát támogatták az évek so
rán, mindig is elismerésse l adóz tak ennek a megköze lítésnek, 
hiszen nem elég csupán pénzügyileg támogatni a rákkutatáso
kat, de a kutatások eredmén yeit be is kell ültetni a mindennap
ok gyakorlatába - mindenhol a világon. Az Európai Rák Isko
la mindig is támogatta a tudo mányágak és a különböző szak
mák átfogó együttműködését. Küldet ése világosan visszakö
szön je lmondatában is (,,Tanuljunk meg gondoskodni " -
Leamin g to Care), amely sze rint nem csak a betegsége t kell ta
nulmányozni és keze lni, de átfogó értelemben törődni kell ma
gáva l a betegge l is. 

CÉLKITŰZÉSEK A KÖVETKEZŐ s ÉVRE Az Iskola fennállásának 20. 

évére rendezett 2002-es ünnepségen méltatták az Európai Rák 
Iskola komol y hozzájá rulásá t ahhoz , hogy a rákellenes küzde
lem is „g lobalizá lódni " kezdett immáron közel 10 éve. Hozzá
járu lása főként abban nyi lvánult meg, hogy igyekezett kiter 
je szteni a rák leküzdésében elért európai és amerikai sikereket 
a világ más terü letére, és ezáltal csökkenteni világvi szonylat
ban is a rákhal álozások számát. 

Annak az örvendetes ténynek ellenére, hogy immá r világsze rte 
több mint 20000 , korábban Európai Rák Iskolai képzést kapott 
szakemb er gya koro lja hivatá sát, az Isko la még mindig a rák ke
zelésének világszintű kiterjesztését tartja az egyik legfőbb cél
kitűzésének . Ennek bizonyítéka az is, hogy az Iskola tevékeny
ségét már régóta kiterjesztette Európa határvona lain túlra. 

A célkitűzés megsz ilárdítása érdekében az Európa i Rák Iskola 
forrásait és figye lmét az elkövetkezendő 5 évben a következő 

hét fonto s terü letre összponto sítja: 1. az oktatás sze rkezeti fel
építése, 2. az elektroniku s úton való oktatás fejlesztése , 3. új 
kulturáli s, földraj zi és szakmai területek, 4. szerkesztőségi te
vékenység, 5. a klin ikai képzés nemzetköz i programja , 6. tudo 
mányo s és kulturá lis együttműködések, 7. a pénzügyi források 
előteremtésének megsz ervezése. 

Nőgyógyászati Onkológia 2004; l :51-59 

Áz OKTATÁS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE Az Iskola 4 különböző módon 
igyeksz ik a daganatg yógyásza ti tudásanyago t terje sz teni. An
nak érdekében , hogy a világ mind en tájáró l érkező, daganatos 
betege kkel fogla lkozó egészségügy i szakemberek különfél e 
képzésbe li igénye inek meg tudjon felelni, az Európai Rák Is
kola igen sokfajta, különböző megközelítésű és össze tettség i 
szintű tevékenységi kört kínál. 

- Az ún. ,,Inside Track" (,,belterjes") találko zókat azok számá 
ra rendezik, akik már rendelke znek klinik ai gyakor lattal, és így 
csak egy gyo rs, sűrített és lényegre törő tudásfrissítésre van 
szükségük. 

- A „Meste rkur zusok" egy hete s időtartamú, telje sen átfogó 
témakörü képzések, aho l a hallgat ók (legföljebb 60 fő) és az 
okta tók (legaláb b 20 fő) közve tlen kapcsolatban állnak egy
mással. Ezt a képzés i fonnát azok számára alakították ki, ak ik 
éppe n szakma i pályafütásuk jövőjének irányvo nalait határoz
zák meg. 

- A „Haladó tanfolyamok és tanácskozások" angol nyelvű ok
tatás i rendezvények, haladó szintűek, és mindig az adott föld
rajzi térség saj átos oktatá si igényeinek megfelelő szerkezetűek. 

- A „Képzé sek" az adott ország nye lvén zaj ló, alapvető isme
reteket nyújtó tanfolyamok o lyan orvoso k és ápolók számára, 
ak ik pályájuk kezdetén állnak vagy csak most léptek a daga
natgyógyásza t terület ére. l lyen képzéseket francia , spanyol, 
német és olasz nyelven szervez nek , illetve bármil yen más 
nye lven is, amennyiben az Európai Rák Isko la az éves prog
ramról megá llapodá sra jut a képzés t megszervez ni kívánó tu
dományo s partnerrel. 

Az Európai Rák Iskola nem csak ezen képzési fonnák fenntar
tását tervez i a következő néhány évben, bővítésüket és oktatá 
si hatékonyság uk növelését terve zi a leadot t anyag számonk é
réséve l, a klinika i eseteknek a beteg részvéte léve l történő meg
vitatá sával, valam int olyan daganatgyógyásza ti központokb an 
tartott képzések sze rvezésév el, ame lyek ugyancsak a gyakorla
ti oktatást fektetik a hangsúlyt. 

Az Iskola tervbe vette továbbá okta tási tevékenységé nek az 
egye temi rendszerekéhez hasonló órarendbe gyűjtését is. Már 
ma is szabá lyos rend szerint zajl anak a főbb Európ ai Rák Isko
la rendezvé nyek (Milánói Emlőrák Találko zó mind en évben , 
Vastag-végbélrák Találkozó minden má sfél évben, Gyermek
dagana tok Rende zvény minden második évben stb.), a továb
biakban azonban még több rendezvényt fognak egyfaj ta rend
szerben megsze rvezni (példáu l a különböző nyelveken tartott 
tanfo lyamokat minden év ugyanazo n hónapjában és ugyan
azon helyszínen fogják megrendezni) . 

Végül a szakértő partnerekke l közöse n szervezett, jó l körülha 
tárolt képzési programok támogatá sa is fonto s részé t képezi az 
Európa i Rák Iskola tevéke nységé nek. Ennek segí tségéve l je-
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lentősen csökkenthetők a milánói központ vá llára nehezedő 
rendezvé nyszervezés i terhek, és lehetővé válik, hogy az iskola 
mint „egyfajta daga natgyógyászat i ügynökség" csak a tanfo
lyamok anyagának meghatározásá ban, az előadók kiválasztá
sában és a tanfolyamok szervezés i szabályainak kidolgozásá
ban-vegye n részt, továbbá a tanfolyamokat szakmailag ellen

őrizze. 

Ez a terv már bizonyította sikerességé t, hiszen remekül műkö
dött az Iskola 20 éves fennállásának ünneplésére, a helyi társ
szervezete k által szervezett ingyenes oktatási rendezvénysoro
zatokon. A költségeket az Európai Rák Iskola oktatási alapjá
ból elkülönített, meghatározott pénzügy i keretből , az előzetes 

megállapodásoknak megfelelően fedezték. 2002-ben Cipruson, 
Buenos Airesben, Nis-Belgrádban és Johannesburgban szer
veztek ilyen ingyenes rendezvé nyt. 

AZ. ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ OKTATÁS FEJLESZT~SE Az Iskola te
vékenységének ezen részét mintegy öt évve l ezelőtt indította el 
a genfi Dr. Aapro, aki előteremtette az Európai Rák Iskola hi
vatalos honlapja, a www.cancerwo rld.org megteremtéséhez 
szükséges pénzfo rrásoka t. Ezen a honlapon több más fontos 
daganatgyógyásza ti szervezet is képviselteti magát, például: a 
European Onco logical Nursing Society (EONS), az Europa 
Donna (Breast Cancer Advocacy Group), az lntemational So
ciety for Geriatric Oncology (SIOG), a Multinational Associa
tion of Support ive Care in Cancer (MASCC), az EUROPA 
UOMO (Prosta te cancer advocacy group ), valamint a Chal
lenge (az Iskola által Londonban alapított jó tékonysági szerve
zet, amely a fej lődő országok ban való továbbképzéseket támo
gatja (Id. korábban). 

www.cancerworld.org 
Tbe Website on Cancer Care 

Az elektronikus úton való tanulás várhatóan még igen sokat 
fog fej lődni, hiszen ez a fajta műszaki fejlesztés a világ minden 
tájára eljuthat viszonylag alacsony költségge l. Az Európai Rák 
Isko la nem maradhat közömbös a fej lődés iránt, és célja iba be
le kell foglalni a legkorszerűbb, személyre szabott tananyag le

adását távokta tási kereteken belül. 

Ez a korszerűsítés minden bizonnya l maga után vonja azt, 
hogy a korábbi munkamódszerek (pé ldául tudományos érteke
zéseket vagy sebészeti eseteket bemutató videók leadása) egy 
része használhatatlanná válik, hiszen a CD-rom vagy a DVD 
elterjedése minden eddigi módszernél hatékonyabban ötvöz i a 
képet és mozgóképet a szövega nyaggal. 

Végül a barce lonai hivatal nemrég j avas latot tett arra, hogy el
indítsa a honlap spanyol nyelvű változatát, amely a nagykö
zönség számára is tájékoztatást nyújt a különféle daganatokról. 
Az első kísérleti felmérés kimagasló eredményekről számolt 
be, részbe n annak köszönhetően, hogy igen sok, spanyol ajkú 
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amerikai kereste föl a honlapot, hogy megismerkedjék az euró

pai nézőpontokkal. 

ÚJ KULTURÁLIS, FÖLDRAJZI ÉS SZAKMAI TERÜLETEK 

KULTURÁLIS TERÜLETEK A kulturális szempontból az Európa i Rák 
Iskola négy fő terü leten munkálkodik. Először, az Europ a Don
na megalapításáva l, a megindításához és kez deti lépése ihez 
szükséges anyagi források megadásáva l az Iskola bizonyította, 
hogy az érdekképviseletek világában is helyt tud állni. Az 

Europa Donna sikerének hatására az Europa Uomo, a dülmi
rigy daganataival foglalkozó, Europa Donnához haso nló moz
galom támogatását is magára vállalta. Ez utóbb i mozgalom 
2002 . októberében indult, s az Európai Rák Isko la elkötelezte 
magát , hogy az első három évben támogatást nyújt a csoport 
működéséhez. Más, például a vastagbé l és a tüdő daganata ival 
foglalkozó érdekképviseleti csoporto k is fe lkérték az Európai 
Rák Iskolát támogatónak, az Iskola sze repvállalása ezen a té
ren egyelőre a rendelkezésé re álló pénzügy i forráso któl függ. 

A másik, nem orvos i természetű kulturális terület , amelyben az 
Európai Rák Iskola hosszú idej e szerepet vállal, a daganat
gyógyásza ti ápolás. Az első, nővéreket is képző tanfolyamot 
1985-ben tartották a Pomerio Kastélyban, és azóta is fenná ll az 
EONS és az Iskola közötti együttműködés. Több tanfolyamon 
vettek részt nővérek is oktatóké nt, az EON S is része az Euró
pai Rák Iskola hivatalos honlapján ak, nem utolsó sorban pe
dig 2003-tól kétévente közös en rendeznek meg egy tanácsko
zást (ECCO) . Az Isko la az egye tlen olyan, orvo si képzést 
nyúj tó szervezet, amely szoros kapcsolatban áll a nővéri szak
mával. Mivel ez utóbb inak korlátozot tak a pénz ügy i lehetősé

ge i, nincs elegendő szerveze tük, és még az orvosok nál is in
kább szenvednek a különböző országok különböző nye lvei ál
tal felá llított korlátoktól, az Iskolának fontos szerepe van ab
ban, hogy ösztönözze a szerveze talapítás i kedve t, előmozd ít

sa a nővérek szakké pzésé t és fenntartsa szakmájuk kultu rális 

továbbfej lődését. 

A harmadik olyan kulturális terület, ame lyben az Európa i Rák 
Iskolanakjelentős szerepe lehet, a „Világháló-je lenséghez " kö
tődik: az Európai Rák Iskola volt az első sze rvezet, amely 
„Rákgyógyásza t a Világhálón" címmel 2003 j úniusában, New 
Yorkban talá lkozót tartott. Közismert, hogy több ezer orvos i és 
több száz, kjfejezetten a rákka l foglalkozó honlap működik a 
Világhálón . Bárki létrehozhat egye t különösebb szakmai ellen
őrzés nélkül, ezért fennáll a lehetősége, hogy a honlapok tudo
mányos tartalmával kapcso latban gondok merülnek föl. Ne
hézséget j elent például a nyelvi korlát (a honlapok 80%-a an
gol nyelvű), az egészség ügyi rendszerek különbözősége, vala
mint a kereskedelmi érdekek befolyása. Ugyanakkor a Világ
háló súlya igen jelentős, ha figye lembe vesszük, hogy nem 
csak könnyen hozzáférhető táj ékoztatást nyújt világszerte, de 
lehetőséget ad arra is, hogy világméretekben szolgálja a köl
csönös adatáramlást, hogy kérdések és válaszok össze találkoz
zanak, amely nagy segítséget nyúj t a magáno s, távo li terü lete
ken dolgozó orvosok és nővérek számára. 
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Az Európai Rák Iskola (European Scltool ofO ncology, ESO): rákgyógyászmi oktatás több mini 20 éve 

Végü l a negye dik legfőbb kultur ális terület , amely iránt az Eu
rópai Rák Iskola elkötelezte magát, a tüneti, az enyhítő célú 
(pa lliatív) keze lésse l kapcso latos képzés. Európában, de még 
inkább Észak-Európában igen nagy hagyo mányai vannak en
nek a szakterü letnek, és j ócská n hozzájá rultak a fej lődéséhez. 

Ez a daganatgyógyásza ti ágaza t akkor .fordult az Európ ai Rák 
Isko la irányába, amikor a Soros Alapítvány köze l egy évt ized 
nyi elköte leze ttség után úgy határozott, hogy más szakterülete
ket részes ít előnyben. Egyre szorosabb a stockholmi Karolin s
ka Intézette l és más sze rvezetekke l va ló erősebb együttműkö

dés is, amely arra irányu l, hogy felmérj ék, milyen módon járul
hatna hozzá az Iskola a különféle kezdeményezése khez. 

FÖLDRAJZI TERÜLETEK Földraj zi szempontbó l az Európai Rák Is
kola öt területre össz pontosít az elkövetkezendő fél évt izedben. 
Az első terü let az Európai Unióba tartó Kelet-Közép-Európa. 
Az Európa i Rák Isko la a kezdetektől fogva tartott tan folyamo
kat Bud apes ten, támoga tta tová bbá a Varsói Alapí tvá ny 
(Polska Fundac ija ESO) megt eremtésé t. A Prágai Egye temmel 
va ló együttműködést tová bb bővítik majd , különöse n a fej- és 
nyakdagana tok terü letén. A szegé nyebb peremországokban va
ló tevékenység több nehézség be ütközik, itt elsősorban az eny
hítő és fájdalomcsillapí tó célzatú kezelés az el sődleges szem
pont. Ilyen téren az (elsősorban Ukrajn ában, Romániában és a 
korábbi Jugosz láviában) indított kezdeményezés ek megegyez 
nek a Karol inska Intézet tel való együttműködésnél leírtakkal. 

A másik, az Európai Rák Iskola számára kiemelten fontos föld
rajz i terület a Balkán, különösen a 200 1 októberében, valamint 
2003 áprilisában Szarajevóba n tartott, nem várat módon nagy 
sikert arató emlőrák-tanfolyamok tükrében (ahol a Bosznia
Hercegov inával határos országo k képvise letébe n több mint 
250 klinikai szakember vett részt). 

A harmadik fö ldraj zi terület a korábbi Szovjetu nió területe. A 
moszkvai Európa i Rák Iskola iroda már több mint 10 éve mű

ködi k, és pár hónappal az alapító, Trapezsnyikov professzo r 
halála után az együttműködést ismét fe lújították az Onkológiai 
Intézet új igazga tójának beleegyezéséve l. A nye lvi korlát to
vább ra is nagy gondot j elent az orosz orvosi világban, inkább 
a német az elterje dtebb az angol helyett az orvosi körökben, s 
ez szükségessé tesz i a párhuzamos fordítást. A fejlődés jele i 
azo nban már tapasz talhatóak, és várhatóan nem lesz nehéz év i 
két tanfolyamot megszervez ni Moszkvá ban, ahol fokozatosa n 
állnak maj d át az angol nye lvre. 

A negyedik terü let a Köze l-Kelet, ahol az Isko la feladata az el
múlt 10 évbe n végzet t munka eredménye inek megsz ilárdítása, 
főként Egyiptomban és Izrae lben, aho l az Onko lóg iai Intézet
tel és a nicos iai Bank of Cyprussza l való együt tmüködésnek 
köszönhetően mega lakult egy, a szomszédos országo k által is 
üdvözö lt kl inikai képzés i központ. Ugyancsak nem elhanyago
landó az Iskola és az Egyesü lt Arab Emirátusok együt tmü
ködése, kü lönösen Abu Dhab iva l, ahol a legutóbbi, ,,Harc a rák 
ellen a fejlődő országokba n" témájú találkozót szervezté k 2002 
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decemberében. Ennek a rendezvény nek a progra mját teljes egé 
szében az Euró pai Rák Iskola tervezte meg. 

Vég ül az ötöd ik, az Iskola számára k iemelten fontos földrajzi 
terület Lat in-Ame rika, különös tekintette l Braz íliára és Arge n
tínára, hiszen az ott dolgozó daganatgyógyászoka t is egyre in
kább vonzza Európa, kulturális és szakmai szempontból is. A 
2002-es év folyamán közös elhatározás szü letett arra nézve, 
hogy bezárják a Buenos Aires- i és a Port Alegre-i ESO irodá
kat, mindkettőt gazdaság i okokbó l, va lamint a két országba n 
az irod a fenntartói nak szerteágazó elfoglaltságai miatt. A tevé
kenysége k össze hangolását ezután a Buenos Aires- i Pavlovsky 
professz or, illetve a Fundaleu Alapítvány kapta feladatul. En
nek az Európ ai Rák Isko la együttműködésnek a célja az, hogy 
lega lább évente egy, sz ínvonalas oktatótanfo lyamo t tartson, 
méghozzá ingyenes részvéte llel. Az első próba igen sikeresnek 
bizonyult, hiszen több mint 300 orvos sereg lett össze a fehér
vérüségről és a nyirokdaganatokról tarto tt ta lálkozón 2002 au
gusztusába n, Buenos Airesbe n. Ugyanez a feltéte l vonatkoz ik 
a 2003 novemberében, Brazí liában tartandó képzés előkészíté

sére is, ahol nővérek és a betegek képviselői is sze repet kapnak 
a tudományos progra mban. 

SZAKMAI TERÜLETEK A szakmai területeke t illetően korábban már 
szó esett arról, hogy az Európai Rák Iskolá nak mi lyen jelentős 

szerepe van nővérképzésben és az érdekké pviseleti cso po1tok
kal történő együttm üködés terén. Ez utóbbiva l kapcso latosan 
az Iskola tevékenysége nagyo n jó példája annak, hogy miké nt 
lehet daga natgyógyászat i képzés t sze rvezni a betege ket képvi
selő nem szake mberek, érdekképv isletek számára azza l a cél
lal, hogy a betegeket felkészü ltebben tudjá k képviseln i. 

Egy hann adik szakterüle t a családorvosok képzése. Az Isko la 
Tudományos Bizottsága már tett lépéseke t a Luecában tarto tt 
találkozón . Sajn os még a mai nap ig nem sikerült megfelelő 

társszervezete t találni ehhez a kezdeményezés hez. Lehetséges, 
hogy 2004-ben változik a helyze t, mivel a világ csalá dorvosi 
együttműködési szerveze tének európa i tagoza ta már beje lentet
te azt a szándékát, hogy megszervezze az első közös találkozót. 

A negyedi k tudományos terü let a végzős orvos tanhall gatók 
képzése . Határozotta n felmerült az igényt egy olyan tanfolyam 
iránt, amely segít a végzős diákokat eligaz ítani és felkészí teni 
az érdeklődési körükbe tartozó dagana tgyógyásza ti szakte rüle
teken. Egy ilyen képzés megszervezése , illetve a legelső nyári 
találkozó megva lósíthatóságának terve már folyamatban van, 

és valószínüleg valamelyik európa i egye tem bevo násáva l fog 
zaj lani. 

Végül pedig az Európa i Rák Iskola nemrég felismerte, hogy a 
katonaorvoso k is je lentősen érdekeltek a daga natgyógyászat
ban. Egy kí sérleti képzést sze rvezet t olasz nye lven a La 
Madda lena tengerésze ti támaszpo nton, amelyen 130 orvos vett 
részt. Ez olyan sikeres volt, hogy még a szigete n tartózkodó 
NATO fegyve res erőkhöz tartozó munkatársak figye lmé t is 
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fölkeltette. Ennek alapj án az Iskola tervez i egy angol nyelvű, 

európai katonaorvos-tanfol yam megta rtását 2004 -ben. 

SZERKESZTŐSÉGI TEVÉKENYSÉG Mára már több szempo ntból is 
megtérült a 10 éve indított, Europ ean Joumal of Cancer (EJC) 
című tudományos folyóiratba fektetett energia. Ez a hivatalos 
újság megkönnyíti a szakma i közlemények terjesztését, együtt
működési lehetőséget nyújt a legbefo lyásosa bb európai daga

natgyógyásza ti szerveze tek között (F edera tion of the European 
Cancer Socie ties, FECS) , va lamint gazdaság i forrásként szol
gál az éves tiszteletdíjak ki fizetéséhez . 

Cancer 
futures 

EOUCAIIO#. lt#OWllDlil 
THIIOll6H l'EOl't.l 4' 1AC1S 

Ez a kedvező tapaszta lat 
vezetett egy képes tudo
mányos folyóirat, a Can
cer Futures megterve zé
séhez és elindításához. A 
Cancer Futures kéthavon-
ta jelenik meg , és a pári

zsi székhelyű Springer Franciaor szág kiadóvállalattal közösen 
kerül kiadá sra. A folyóirat kielégíti az Iskola sok hallgatójának 
igényét; többny ire interjúk at és beszámo lókat közö l, és nem 
hagyo mányos , tudomán yos közleményeket. A folyóirat jel
mondata is tükröz i ezt az alapelvet: ,,Oktatás és tudás embere
ken és tényeken keresztü l" . 

Kicsit több mint egy évve l az első kiadás után a Cancer Futures 
már széles körben ismert az európa i daganatgy ógyásza ti körök
ben, híres címlaptörténeteiről, amelyek a rák ellen vívott küzde
lem sikeres élharcosa iról szólnak. Az ESO 2003-tól ítéli oda a 10 
OOO Euróval járó „Kiváló Tudósító Díj at" (Ace Reporter award) 
o lyan, nem a tudomán yos sajtóban közlő újságíróknak , akik a 
legjobb közleménye ket jelentetik meg a daganatos betegsége k
ről. A díjazotta t egy nemzetközi bírálóbizottság választja ki. 

A KLINIKAI KÉPZÉS NEMZETKÖZI PROGRAMJA Ez a program az isko
la egyik legfontosabb terve . Megva lósítása nagyban függ attó l, 
hogy az elkövetkezendő 5 évben milyen pénzügyi erőforrások 
fölött fog rendelke zni az Iskola. Átmenetileg hívhatjuk „Euró
pai Rák Iskola klinikai ösztöndíj alapnak", hiszen alapvetően 

az lesz a végső cé lja, hogy a legtehetségesebb tanulóknak az 
Iskola tanfol yamain elsajátított elméleti tudás elmélyítése ér
dekében hathónapra vagy egy évre szóló ösz töndíjat adjon , 
amely lehetővé teszi , hogy Európa va lamelyik kivá ló klinik ai 
daganatgyógyásza ti közpo ntjába n további képzés t kapjanak. 

Az Európai Rák Iskola ösztön díjakat a daganatgyógyászat szá
mos területén dolgozó knak ítélhetik oda , és olyan szemé lyek
ről kapják a nevüket, akik az Iskola létrehozásá t és terjesz ke

dését támogatták (ilyen példáu l a jel enlegi Hans Wyder-ösz
töndíj, amely mára már világszerte ismertté vált), vagy akik 
nagy lelkese désse l és elköte leze ttségge l tanítottak az Iskola 
tanfolyamain, de ma már nem lehetnek közöttünk (pl. Emma
nuel van der Schueren vagy Jerzy Einhom stb .) 
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Az elsőként kivá lasztott, kivá ló központok, amelyek az Euró
pai Rák Iskola ösztön díjasa it fogadhatjá k, az Iskola edd igi tu
domán yos partnerei közü l kerülnek ki. 

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Egésze n a kez 
detek óta mind Európába n, mind világszerte az Isko la keres 

te a lehetőségeket a főbb daganatgyógyásza ti intézményekke l 
va ló együttműködésre és a kulturális támogatásra . Az Iskola 
össze kapcsolódott az Európai Daganatgyógyásza ti Intéze ttel 
(Euro pean Institute of Onco logy) , - ame ly hasonló terül eten 
működik a milán ói Nemze ti Rákgyógyásza ti Intéze t - és 
mindkettővel élénk tudományos tapaszla latcsc::rét foly tat. 
Sváj cban a fő partne r a svájci ESO Alapítvány elnök i tisztét is 
ellátó Franco Cava lli által veze tett IOS I, vagy is a Svájc i Olasz 

Daganat gyógyásza ti Intézet, ennek közpo ntjai Be llinzona és 
Lugano . 

A többi partner mind olyan adottságokka l rendelkező intéz
mény, amely megfelel az Európai Rák Iskola ku lturális követel
ményeinek. A társintézetek nem kizárólagosan csak tudomá
nyos szempontok alapján kerültek kiválasztásra, hanem az inté
zetek együttműködési szándéka alapján is. Ezek közé tartozik a 
spanyol nyelvterületen az újonnan alapított , madridi székhelyü 
Spanyol Nemzeti Rákint ézet (CNIO), a német nyelvterü leten 
a St. Gallen-i Daganatmegelőzési Központ (Zetup), a francia 
nyelvterületen a monte carlói Princess Grace Kórház, valamint 
az új gyógyszerek fejlesztése területén a South European N ew 
Drug Organization, amely milánói székhelyü. 

Mint már korábban említettük, ezek a társintézetek fogják elő

ször vendégül látn i az Európa i Rák Iskola ösztöndíja kban ré
szesülő legjobb tanu lókat, akiknek a gyakorla ti képzését az Is
kola támogatja. Az együttműködési megá llapodásoka t az Eu
rópai Rák Iskola mind en harmad ik évben értékeli, hogy fenn
tarthassa és megerősítse az Iskola tudományos és klinika i társ
intézete inek hálózatát. 

A PÉNZÜGYI FORRÁSOK ELŐTEREMTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE Az Eu
rópa i Rák Iskola tevéke nységé t 200 l másod ik fele óta je llem
ző jelentős fellendü lés annak az igen jó l sikerült , ,,Tanuljunk 
meg törődni" - Leam ing to Care elnevezésű hároméves prog
ramnak köszönhető (2001. júli us 1-2004. j únius 30.), ame ly
nek égisze alatt nyolc gyógysze ripari vállalat együtte sen 2,4 
millió amerikai dolláro s támogatást gyüj tött össze az Isko la 
számára a hirdetési és reklá mozás i köteleze ttségvá llalás min 
den terhe nélkül. 

Ezt a programot 2000 nyarán vázo lták föl, és egy 13 vállalat
ból álló csopo rtnak mutatták be ugyanazon év októbe rében, 
Bécsben. Legfőbb célja az volt, hogy a támoga tók által egy ún. 
,,Fenntartó Tag"- csoportot hozzanak létre, amelynek résztve
vői teljes egészé ben támogatnák pénzügy ileg a programot 
anélkül, hogy a különféle eseményeken fel kéne tüntetni nevü
ket vagy márkaneveiket. A program magában foglalja évi egy, 

Nőgyógyászati Onkológia 2004; 1:5/-59 



Az Európai Rák i skola (European School o/Onco logy, ESO): rákgyógy ászati oktatás több mint 20 éve 

60 ösztöndíjas részére szóló Mesterkurzus megszervezését 
(több mint 300-an jelentkezték a Montercatiniben tartott kur
zusra 2002 augusztusában) , s ugyancsak része a Cancer Fu
tures című folyóirat támoga tása, valamint több, az Iskola 20. 
évi fenná llásának tiszteletére rendezett, a résztvevők számára 
ingyenes tanfolyam és tanácsko zás is. 

Az Európai Rák Iskolát működtető szemé lyzet jól megbirkó
zott a tevékenységek ilyetén megszaporodásáva l mind a milá
nói főhadiszálláson, mind a külső irodákban. A fenntartó sze
mélyzet létszámának növelése azonban mindinkább sürgetővé 

válik, s a milánói közpon t kibővítése helyett az Iskola fontol
gatja egy második álta lános irányítóközpont felállítását a sváj
ci Ticino-kantonban. 

Szükségessé vált, hogy az Európai Rák Iskola csapatában da
ganatgyógyá szok és más szakemberek , pl. könyvtárosok is 
részt vegye nek. Ezek az iskola igazgatójáva l együtt dolgoznak. 
Munkájuk elengedhetet lennek bizonyult a Mesterkurzusok és 
más új tevékenységek megszervezésében. 

A központban 8 tagú személyzet dolgozik , mindenkinek pon
tosan meghatározott feladatköre van: két fő az ügyvite llel fog
lalkozik , ketten felelnek a tanfolyamok és találkozók megszer
vezéséért , egy a hivatalos honlappal és a Mesterkurzusokkal, 
egy a népszerűsítéssel és a szemléltető anyagokkal foglakoz ik, 
egy pedig a külső kapcsolatokért felelős. Végül az Igazgató 
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asszisztense hangolja össze az iroda tevékenys égeit és tartja a 
kapcsolatot a külső intézményekke l. 

Hála többek erőfeszítéseinek és támogatá sának, az Európa i 
Rák Iskolát immár világszerte ismerik és elismer ik főként tu
dományos függetlenségéért, amelyet az ipari szponzorok tá
mogatásának szükségessége mellett is fenn tud tartani. Termé
szetese n mindannyian reméljük , hogy ez a függetlenség és ön
rendelkezési szabadság tovább bővül, még inkább tiszteletre
méltó intézménnyé téve ezzel az Iskolát, amely elkötelezetten 
küzd a rák ellen és azért , hogy a daganato s betegek keze lésé
nek minősége emelkedjék. 
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