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ELNÖKI KÖSZÖNTÔ

Dr. Pálfalvi László köszöntôje
 

A Magyar Nôgyógyász Onko-
lógus Társaság most tisztségbe 
lépett elnökeként szeretettel kö-
szön töm a társaság minden tagját 
és a Nô gyó gyá szati Onkológia 
valamennyi olvasóját.

Nehéz idôket élünk, nem csak a 
nôgyógyászati onkológiai bete-
gek ellátásában. Az egész ség ügy 
átalakításának, átalakulásának 
kel lôs közepén még a változások 

pontos irányát sem tudjuk. A napi nehézségek ellenére, egy 
olyan sikeres kongresszus, mint amilyen a november elején, 
Nyír egy há zán tartott MNOT hatodik kongresszusa volt, azt 
bizonyítja, hogy a társaságunkra szükség és széleskörû igény 
van. Ezúton szeretném még egyszer megköszönni a szervezôk 
áldozatos munkáját.

Az eljövendô négy esztendôben mindent el fogok követni, hogy 
bôvüljön a társaság taglétszáma. Hosszú távú cél, hogy idô vel 
a társaság tagja legyen valamennyi, a nôgyógyászati onkológia 
iránt érdeklôdô kolléga. Szeretném szorosabbra fûzni a kapcso-

latot a többi, a méhnyak betegségeivel és az egész nô gyó gyá-
sza ti onkológiával foglalkozó társasággal és szekcióval, ezáltal 
tovább emelve összejöveteleink tudományos színvonalát.

A társaság vezetôségével egyetértésben szeretném fenntartani 
az utóbbi években kialakult mûködési rendet, szokást, hogy 
egyik évben tudományos kongresszust, a másik évben pedig 
to vább kép zô tanfolyamot tartsunk. Hosszú távon pedig sze-
retném, ha meghonosodna a többek által felvetett igény, hogy 
Ma gyar or szá gon is a nôgyógyászati onkológia mû ve lése vala-
milyen képzéshez, késôbb esetleg szakvizsgához legyen kötve.

Végezetül szeretném, ha továbbra is fennmaradna a társaság 
lapja. Ezúton felhívom valamennyi, a lapot forgató kollegát, 
hogy támogassák a folyóiratunkat, népszerûsítsék, idézzék, és 
minél több közleményt küldjenek.

Sikeres következô négy esztendôt kívánok valamennyi olva-
sónak, mind a napi gyógyításban, mind a tudományos mun-
kában.
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