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A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társaságának fôtitkára

A Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága és a Semmel-
weis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikája kö-
zösen szervezett nôgyógyászati onkológiai tanfolyamot szak-
orvosok részére 2008. október 16. és 18. között. Barátságos 
és kényelmes helyet biztosított az elôadások meghallgatására a 
Klinika tanterme. A két és fél napos továbbképzésen 33 elôadás 
hangzott el a hazai nôgyógyászati onkológiát képviselôktôl. Az 
elô adá sok átfogták a nôorvosi daganatgyógyászat jelentôs ré-
szét és számos ma is vitatott kérdést.

Társaságunk elnöke, dr. Pálfalvy László nyitotta meg a tan-
folyamot, majd a korszerû keresztmetszeti digitális képalkotó 
eljárások le he tô sé gei rôl hallottunk. A daganatok molekuláris 
pato ló giá ja és kezelési lehetôségei a közeli jövôt sejtetik, az 
elhangzottakra egyre gyakrabban lesz szükségünk a minden-
napi gyakorlatban is. A méhnyakrák elsôdleges, másodlagos és 
harmadlagos meg elô zé sé rôl is pontos képet kapott a hallgató-
ság. A méh test rák meg elô zô állapotairól, illetve rosszindulatú 
daganatainak mûtéti és sugaras kezelési lehetôségeirôl is el-
hangzottak elô adá sok. A petefészekrák átfogó kezelésén kívül 
az em lô da ga na tok szûrése, sebészi és a legújabb gyógyszeres 
kezelési le he tô sé gei nek ismertetése is nagy érdeklôdést váltott 
ki. A részt ve vôk érdek lô dô hozzászólásai is segítették a vitatott 
kérdések árnyaltabb megítélését. 

A közel száz résztvevô szombat koradélután az eredményesen 
megírt tesztvizsgát követôen térhetett vissza a mindennapok te-
vékenységéhez. A tanfolyam akkreditálása folyamatban van. 

A Társaság vezetôsége nevében ismételten köszönjük a felké-
szült elôadók ragyogó elôadásait, remélve, hogy a hallgatóság is 
hasonlóan hasznosnak ítélte a már hagyományos továbbképzô 
tanfolyamunkat.
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