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A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának munkája 
Beszámoló a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága VI. Kongresszusáról

ADORJÁN GUSZTÁV DR. (kongresszusszervezô)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Jósa András Oktató Kórháza, Szülészeti-nôgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

2007. november 9-10-én városunkban Nyíregyházán rendez-
tük meg a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának VI. 
Kongresszusát. A rendezvény szorosan kapcsolódott a Szülész-
nô gyó gyász Vezetôk III. Baráti Találkozójához. Ennek is kö-
szön he tôen az ország minden részébôl érkeztek vendégek. A 
helyszín Nyíregyháza egyik legszebb helyén, a Sóstói üdü lô-
köz pont ban lévô Park szállodában volt. A vendégeket a Me-
gyei Köz gyû lés részérôl Dr. Nagy Nándor fôorvos, valamint a 
Jósa András Megyei Oktató Kórház nevében Dr. Pikó Károly 
fô igaz ga tó köszöntötte. A megnyitón Prof. dr. Bôsze Péter em-
lékezett meg Prof. dr. Gáti István akadémikusról, méltatta fél-
évszázadot átfogó, a magyar szülészet-nôgyógyászat irányel-
veit meghatározó munkásságát. A hallgatóság egyperces néma 
felállással tisztelgett Gáti professzor úr emléke elôtt.

A Kongresszus fô témái: 
• Petefészekrák 
• Méhnyakrák – megelôzés 
• Mûtéti szemléletváltozás az onkológiai ellátásban  

A rendezvényhez tartozott a Társaság esedékes közgyûlése, va-
lamint vezetôség választása is. 

A petefészekrák témakörben igen magas színvonalú elôadásokat 
hallhattunk. Prof. Dr. Bôsze Péter (Budapest) a petefészekrák 
genetikai vonatkozásáról tartott nagyon érdekes elôadást. Dr. 
Póka Róbert (Debrecen) a jövôt mutatta be a daganatok korai 
felismerésének lehetôségérôl. Dr. Pálfalvi László (Budapest) 
a sebészi kezelésrôl tartott új és érdekes adatokat tartalmazó 
elô adást. A petefészekrák gyógyszeres kezelésérôl, nyomon 
kö ve té sé rôl Prof. Dr. Hernádi Zoltán számolt be kiváló elô adá-
sá ban. 

A méhnyakrák témakörben a megelôzésé volt a fô szerep. 
A HPV-oltásról szerzett legújabb eredményekrôl Dr. Szántó 
András (Budapest) számolt be.  Prof. Dr. Hernádi Zoltán a most 
induló HPV-centrumok szerepét ismertette. A megelôzést szol-
gáló hüvelyi kezelésekrôl Prof. Dr. Gôcze Péter (Pécs) tartott 
elô adást. A témához kapcsolódóan Dr. Szalay László (Gyôr) be-
mutatta legújabb “A méhnyakrák pathologiája, kolposzkopiája 
és cyto lo giá ja” címû atlaszát, amely az orvosképzésnek és 
szakorvosképzésnek is alaptankönyve lehet. 

Az elôadások után lehetôség volt megbeszélésre is, melyben 
a hallgatóság tevékenyen részt vett. A napi fáradalmakat han-
gulatos, a Sóstói Krúdy Vígadóban rendezett táncos- mûsoros 
vacsorával pihenték ki a résztvevôk.

A ’Mûtéti szemlélet változás az onkológiai ellátásban’ cí mû 
témakör a kongresszus második napján kezdôdött. Dr. Bálega 
János (London) európai kitekintést nyújtott a hastükrözés sze re-
pé rôl a mai daganatgyógyászati ellátásban. A lap arosz kó pia a 
mû sze re zett ség tökéletesítésével egyre inkább teret kér és hó-
dít az ellátásból, a betegek legnagyobb megelégedésére. 

A méhtestrák mai legmodernebb szemléletû kezelésérôl kivá-
ló irodalmi áttekintéssel fûszerezve Dr. Pete Imre (Budapest) 
tájékoztatta a hallgatóságot. Nagy érdeklôdés mellett a hazai 
eredményeket ismertette Dr. Bánhidi Ferenc (Budapest) a méh-
nyak rák fogamzást megôrzô, Wertheim-mûtéti kezelésérôl. 
A mû tét lényegi lépéseit rövid videóban láthatták a résztvevôk. 
A szemléletváltozás az utóbbi években talán itt volt a legna-
gyobb. Dr. Novák Zoltán (Budapest) a robotmódszeren alapuló 
mûtéti lehetôségrôl a Da Vinci robot szerepérôl számolt be. Dr. 
Adorján Gusztáv (Nyíregyháza) az intézetükben folyó onko-
lógiai ellátásról, valamint az onkológiai mûtéteket segítô elek-
tron se bé szet rôl tartott mûtéti hangulatot teremtô elôadást. 

A hasznos, lelkes megbeszélést követôen választották meg a 
Társaság új vezetôségét. A résztvevôk igen hasznosnak és tar-
talmasnak tartották a rendezvényt. 

KIEGÉSZÍTÉS  (Bôsze Péter) Az MNOT alapítójaként szeretném 
elismerésemet kifejezni a tudományos rendezvény szervezôinek 
nagyszerû munkájukért. Valóban pompás rendezvényt élvezhet-
tünk mindnyájan, elôadók, hallgatók egyaránt. Az én nemzedé-
kem már kilép a sorból, az új veszi át helyét, amit elkezdtünk, a 
fiatalabbak folytatják. Óhatatlanul motoszkált bennem, hogy oly 
sok év és temérdek munka, erôfeszítés után lesz-e folytatás. Ez a 
rendezvény meggyôzött arról, hogy lesz: Pálfalvi László szemé-
lyében a Társaság a legjobb kezekbe került, tudom, hogy újabb 
lendületet vesz, és a nôgyógyászati onkológia magyarországi le-
téteményese marad. Laci! Gratulálok és sok sikert. Ám arról is 
meggyôzôdhettem, hogy a fiatalabbak nemcsak a daganatgyógy-
ászatot ismerik kiválóan, hanem elôadásaik is elsô ran gúak.
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Tisztelettel köszöntöm az új nemzedéket és hajtok fejet elôttük: 
nagy sze rû emberek és remek szakemberek, akiknek a váltóbo-
tot nyugodt szívvel adhatjuk át. Kívánom, hogy a folytatásban, 

a nô gyó gyá sza ti onkológia mûvelésében, de mindenek elôtt a 
beteg gyógyításában legalább annyi örömük legyen, mint ne-
kem volt.
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