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A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának munkája 
Beszámoló a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának vezetôségi ülésérôl

SZÁNTHÓ ANDRÁS DR. 

A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának fôtitkára

A 2007. novemberben rendezett nagysikerû VI. Kongresszuson 
a Közgyûlés részben megváltoztatta a Társaság alapszabályát 
néhány pontban, valamint új vezetôséget választott. A módosí-
tott alapszabályt, a bírósági jóváhagyást követôen adjuk közre. 

Az új vezetôség 2008. február 15-én tartotta elsô ülését a Tár-
saságot érintô fô kérdések megtárgyalása céljából. A korábbi-
akban elhatároztuk, hogy nôgyógyászati onkológiai tovább kép-
zô tanfolyamot szervezünk minden páros évben szakorvosok 
részére. A következô tanfolyamot 2008. október 16-18. között 
rendezzük Budapesten a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülésze-
ti és Nô gyó gyá sza ti Klinikájával közösen. A tanfolyam három 
napos, feszített, a nô gyó gyá sza ti onkológia számos kérdésével 
foglalkozó elô adá so kat foglal magába. A végén a résztvevôk 
vizsgát tehetnek, és sikeres vizsgát követôen oklevéllel igazol-
juk jártasságukat. A ve ze tô ség döntött arról, hogy a tanfolyamot 
be kell jelenteni továbbképzési pontok szerzése céljából. 

2009-ben Társaságunk VII. Kongresszusát Budapesten tart-
juk; Ungár László fôorvos úr és munkatársai szervezik nagy 
körültekintéssel, és reméljük eredményesen. Ennek kapcsán 
felmerült annak a lehetôsége, hogy a nemzeti kongresszus az 
Európai Nôgyógyászati Rák Akadémia budapesti nemzetközi 
rendezvényéhez kapcsolódjék. A végsô döntést a kö vet kezô ve-
ze tô ségi ülésre halasztottuk. 

Áttekintettük a Társaság gazdasági helyzetét: a pénztárosunk 
a napokban veszi át a pénzügyek irányítását. A vezetôség 
köny ve lônk eddigi munkájával elégedett és a továbbiakban is 
számít segítésére, valamint úgy döntött, hogy a társaság bank-
számlája felett Dr. Pálfalvi László és Dr. Siklós Pál rendelke-
zik. A közeljövôben tervezzük tagságunk tagjait hírlevélben 
értesíteni a Társaság terveirôl, és egyúttal az éves tagdíjak be-
fizetésére is felhívjuk a figyelmet.

A Társaság hivatalos lapja, a Nôgyógyászati Onkológia, 13. 
évébe lépett. Változatlanul évente négyszer jelentetjük meg. A 
Ve ze tô ség a folyóirat 13 éve mûködô szerkesztôségének mun-
káját értékelte, és új szerkesztôbizottságot állított össze: 

ALAPÍTÓ ÉS FÔSZERKESZTÔ  Prof. dr. Bôsze Péter

SZERKESZTÔ  Barabás Terézia

SZERKESZTÔBIZOTTSÁG  Dr. Artner Attila, Dr. Adorján Gusztáv, 
Dr. Bánhidy Ferenc, Dr. Berkô Péter, Prof. dr. Bódis József, 
Prof. dr. Bodó Miklós, Dr. Dancsó János, Prof. dr. Eckhardt 
Sándor, Prof. dr. Göcze Péter, Prof. dr. Hernádi Zoltán, Dr. 
Kalmár László, Dr. Kazocsay László, Dr. Kiss Csitári István, 
Dr. Kneffel Pál, Dr. Kovács Lajos, Prof. dr. Pajor Attila, Prof. 
dr. Paulin Ferenc, Prof. dr. Pál Attila, Dr. Pálfalvi László, Dr. 
Pete Imre, Dr. Póka Róbert, Prof. dr. Rigó János, Dr. Siklós Pál, 
Dr. Szánthó András, Prof. dr. Tóth Zoltán, Dr. Török Miklós, 
Dr. Ungár László 

A Társaság vezetôsége a szerkesztôbizottság korábbi tagjainak 
elismeréssel köszöni munkáját, az új szerkesztôbizottságnak 
pedig eredményes munkát kíván.

Végezetül a következô vezetôségi ülésre tervezzük meghívni 
a nôgyógyászati onkológia más területeivel foglakozó tudo-
mányos társaságok vezetôit, hogy kapcsolatunkat szorosabbra 
fûz ve közösen tehessük dolgainkat érdeklôdési területünknek 
meg fe le lôen.

 
MEGHÍVÓ
A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága ezúton 
értesíti a nôgyógyászokat és a daganatgyógyászokat, 
hogy a következô továbbképzô tanfolyamát az I. sz. Nôi 
Kli ni kán tartja 2008. október 16-18-án. A tanfolyam pont-
szer zô; sikeres vizsga után a jártasságot oklevéllel igazol-
juk. A részletes tantervrôl és tudnivalókról a következô 
számban tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Levelezési cím:

Dr. Szánthó András
Semmelweis Egyetem
I. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika
1088 Budapest, Baross u. 27.
Telefon: (36-1) 266-0473    Távmásoló: (36-1) 317-6174
E-posta: szantho@noi1.sote.hu

Nôgyógyászati Onkológia 2008; 13:50




