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A 2003. októberében rendezett nagysikerű IV. Kongresszuson 
a Közgyűlés új vezetőséget választott, melynek első ülésére 
2004. február 6-án került sor a Szent István Kórház Nőgyó

gyász ati Onko lógiai Osztá lyán dr. Ungár László főorvos, Tár
saságunk új elnökének veze téséve l. Jelen vannak: Ungár Lász
ló, Bősze Péter, Szánthó András, Karácsony István, Adorján 
Gusztáv, Berkö Péter, Borsos Antal, Göcze Péter, Kneffel Pál, 
Krivács i Gábor , Paulin Ferenc , Pál Att ila helyett Szöllősi Já
nos, Póka Róbert, hiányzó vezetőségi tagok : Pálfalvi László, 
Pete Imre, Szepesi János, Wenczl Miklós. A jegyzőkönyvet 

Göcze Péter tanár úr vezette . 

Bevezetőben Ungár Lász ló elnök az emlősebészeti képzés 
megindítá sának fontosságáró l beszélt , melynek akadá lya i elhá
rultak . A képzés országos központjai a 11.sz. Női Kl inika, a 
Debreceni Egyetem és a Szt. Istvá n Kórház lehetnek. Bősze 
Péter professzor elmondta, hogy az ETT írásos állásfog lalást 
adott ki arról, hogy aho l a szakmai és tárgyi feltételek megvan
nak, lehet operá lni az emlőt nőgyógyászati osztályon is. 

A következő napirendi pontban a tavassza l megrendezésre 
kerülő továbbképzés helyére és időpontjára kértünk ja vaslatot. 
Helysz ínül az 1. sz. Női Klinika , a Szt. Istvá n Kórhá z vagy an
nak köze lében levő hotel és a II . sz. Női Klinika jöh et szóba. A 
legmegfelelőbb a 2004 . júniu s eleji időpont lenne. A helyfog
lalást az érintett intéze tekbe n dolgozó vezetőségi tagok inté
zik. Ez a tanfol yam ún. ,,A" szintű tanfo lyam, alapképzés lesz. 
Aján lott minden o lyan szülész-nőgyógyász szakorv os számá
ra, aki nőgyógyászati onkoló giai betegge l kerü l kapcso latba. A 
tanfoly am I hét időtartamú, tesztvizsgáva l zárul és bizony ít
ványt is ad. Szóba került , hogy a tanfol yamot be kell je lenteni 
kred itpont szerzés céljábó l. 
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A nőgyógyászati onkológiai alaptanfolyamon kiosztot1 oklevél 

Ezt követően Ungár főorvos úr ismertette a háromszintű nő

gyógyász onko lógus képzés terveze tét. A „B" szintű I éves 
képzésben olyan nőgyógyászok vehetnek részt, akiknek már 
megvan az alapfokú végze ttsége . A képzés feladata a kiterjesz
tett nőgyógyászati műtétekben a műtői gyakor lat megszerzése . 
Az ún. ,,C" szintű képzés a spec iális sebészeti technik ák elsa
játí tását foglalná magába, mely országosa n csak néhány spec i
alistát érinten e. Cél, hogy az első tanfol yam jól sikerüljön, ol
csó legye n (kb. 5- 10 eFt a részvétel i díj). A tanfolyamot a 
vezetőségnek kell megszervezni és fontos , hogy az előadások 
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Szánthó A 

a gyakorló nőgyógyászoknak szóljanak . Az előadók nem lesz
nek díjazva, csak így tudjuk biztosítani az alacsony részvételi 

díjat. 

Bősze professzor bejelenti, hogy a Méhnyakkórtani Társaság 
nem indít külön újságot , a jövőben a Nőgyógyászati Onkológia 
lapban fognak közölni. 

A következőkben Elnök úr java solta, hogy a társaság ügyeinek 
intézésére , erre szakosodott céget bízzunk meg, akikkel szer

ződést kötnénk a jövőben. 

A vezetőség elfogadta, hogy a Társaság soron következő V. 
Nemzet i Kongresszusa Miskolcon kerüljön megrendezésre 
2005. őszén, a rendezés sel megbízta dr. Berkő Péter főorvos 
urat. Egyetértés született , hogy a Kongresszusainkat mindig 

párat lan év őszén rendezzük, kétévenként , a páros évek tava
szán, pedig nőgyógyászati onkológiai képesítő tanfolyamot 
szervezünk szakorvosok számára. 

Végezetül pénztárosunk , Karácsony István bejelenti, hogy máju
sig gyűjti a tagdíjakat , ezt követően valakinek ezt át kell vennie. 

Áprilisban zajlottak az új Szakmai Kollégiumok jelölé sei, me
lyet a MOTESZ szervezet t, többek között a tudományos társa
ságok jelöléseit is figyelembe véve. Társaságunk a Szülészet és 
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Nőgyógyászati, valamit a Sugárteráp iás és Onko lóg iai Szak
mai Kollégiumba jelölhetett szakembereket, a májusi választá
son Ungár Lász ló elnök urat a Szülészet i és Nőgyógyászati 
Szakmai Kollégiumba választották be. 

Nagy sikerre l lezaj lott májusban a Társaságunk által megren
dezésre került nőgyógyászati onkológiai alaptanfolyam, mely
nek helyszíne a Semme lwe is Egyetem 1. számú Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika tanterme volt. Az egy hetes tanfolyam 
minden napján , még késő délután is telt ház előtt hangzottak el 
a nőgyógyászati onkológia területéről a szakma kiemelkedő 
személyiségei által megtartott előadások. Az előadók között 
akadémikusok, az Egyetemi Klinikák tanszékvezető- és társ
professzorai mellett , az Országos Onkológ iai Intézet szakem
berei és megyei szakfőorvosok előadási biztosították a magas 
színvonalat A tanfo lyam végén a résztvevők tesztv izsgát tettek 
és igényes kivitelű okleve let kaptak (1. ábra). Jelenleg folya
matban van a creditpont adásának megszerzése. Köszönettel 
tartozunk előadóinknak, az I. számú Szülészeti és Nőgyógyá
szati Klinika valamin t a Szent István Kórhá z Nőgyógyászati 
Onkológiai Osztályának munkatársainak a tanfo lyam szerve
zésében és lebonyolításában nyújtott segítségért. 

Végül felhívjuk olvasó ink figyelmét , hogy a MNOT honlapja 
megtekinthető a http ://www.nogyogyszat ionkologia.hu név 

alatt. 
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