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KÖSZÖNTÉS

Tizenöt éves a Nôgyógyászati Onkológia címû folyóirat

A tizenötödik születésnapi köszöntô elsô mondatában minden 
kedves olvasónknak, orvostársainknak, barátainknak köszöne
temet fejezem ki a folyóirat szerkesztôsége, munkatársai nevé
ben. Köszönetet a közremûködésért, e nélkül ez a folyóirat sem 
létezhetne; köszönetet az idôért, amelyet a folyóirat olvasására, 
tanulmányozására fordítanak; köszönetet a szeretetért, amely
lyel az újságot fogadták, fogadják, és amelyet kapunk mi szer
kesz tôk; és köszönetet a fáradozásért, a leírtak, közreadottak 
átültetéséért a mindennapi gyakorlatba. Hihetetlenül jó érzés, 
hogy munkánk nem falra hányt borsó, hanem mag, amely jó 
táptalajba hullik, megfogan. Felemelô érzés a magyar szülész
nô gyó gyá szok és a daganatgyógyászok társadalmát szolgál
ni e tudományos szaklap segítségével, immáron tizenötödik 
éve. A Nô gyó gyá sza ti Onkológiát most is számonként 1700 
példányban adjuk ki, évente négy alkalommal. Igyekszünk 
minden szülésznek, nôgyógyásznak és onkológusnak eljuttat
ni. Megkapja ezenkívül 150 könyvtár és más szakmák néhány 
kép vi se lô je is. A folyóiratnak nincs ára, mindenkinek ingyen 
küldjük, még a Kárpátmedence határainkon kívül élô magyar 
orvosainak is. Aki kéri, az meg is kapja.

Hálás köszönettel tartozunk a lap támogatóinak, mindenekelôtt 
a gyógyszercégekben, orvosi mûszereket, segédeszközöket 
forgalmazó cégekben dolgozó barátainknak, akik megértve a 
lap küldetését, még a legnehezebb idôkben is segítettek, segí
tenek. Szerencsés vagyok, hogy sokukkal személyes, szívélyes, 
baráti kapcsolatba kerülhettem. Megismerve munkájukat, te
vékenységüket tisztelettel és elismeréssel adózom mindazért, 
amit tesznek, amivel az orvosok, egészségügyiek munkáját 
segítik a betegek érdekében.

A születésnap óhatatlanul emlékezés, a születés idejét idézi, sôt 
még régebbre is visszamegy; hogyan is kezdôdött? Nos, válasz
tanunk kellett, hogy elmaradunk, vagy lépést tartunk a világgal 
és a nô gyó gyá sza ti onkológiát, mint a szülészetnôgyógyászat 
egyik külön szakmáját hazánkban is megteremtjük. Sokan, lel
kesedve alapítottuk meg a Magyar Nôgyógyász Onkológusok 
Társaságát, majd egykét évvel késôbb, a társaság egyöntetû 
támogatásával a Nôgyógyászati Onkológia címû folyóiratot, 
mint a nô or vo si daganatgyógyászat hazai képzésének letéte
ményesét. 

A Nôorvos Lapja két különszámának szerkesztése után támadt a 
Nô gyó gyá sza ti Onkológia alapításának gondolata. Szerkesztôi 
képzettség nélkül kezdtem hozzá, ám annál nagyobb lelke
sedéssel: az ördög sarkantyúzott, ösztönöm vitt bele. Hittem, 

hogy helyes volt a döntés. Szerkesztési és nyelvhelyességi hi
bák sokaságát követtem el; hosszú volt az út a jelenlegi arculat 
kialakításáig. Kezdetben még angol nyelvû közleményeket is 
megjelentettünk nagy büszkeséggel, hiszen a szakma nemzet
közi hí rû kép vise lôi írták. Mígnem valaki, már nem is tudom 
ki, megjegyezte, hogy inkább magyar nyelven írt dolgozatokat 
olvasnának. Talán ez volt a pillanat, amikor a magyar nyel vû 
közlemények magyarítása is elkezdôdött. A nyelv mindig az 
ellenállás eszköze volt, s a magyarítás az angol kifejezések ára
datának, torzító hatásának, az öszvér szavaknak és magyartalan 
fogalmazásnak igyekezett gátat vetni. A szándék tet sze tôs volt, 
de a megvalósítás nem ment zökkenômentesen. Sokan, szinte 
kikérték maguknak, s úgy vélték: ha a dolgozat nem hemzseg 
az idegen kifejezésektôl, szakmai értéke is kevesebb. Szeren
csére ezen már túljutottunk, s köszönöm mindenkinek, hogy 
elfogadta, elfogadja ezt a törekvést. A magyarítás gondolata és 
a harc végül testet öltött, s megszületett a Magyar Orvos Nyelv 
címû szaklap, a Nôgyógyászati Onkológia gyermekeként.

A Nôgyógyászati Onkológia elsô számában köszöntések jelen
tek meg. Elgondolkoztató ezeket újra átfutni tizenöt év távlatá
ból. Alább csupán néhány kiragadott gondolat: 

Borsos Antal dr.
DOTE, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika igazgatója
„Biztos vagyok abban, hogy egy most induló folyóirat össze
gezni fogja mindazokat a tapasztalatokat, ismereteket, sikeres 
kezelési eredményeket, amelyek Magyarországon össze ge zôd
nek, hiszen nagyon jó szakembereink vannak. Ezek átadása, 
közkinccsé tétele a magyar szülészetnôgyógyászat ügyét, ne
vezetesen a nôgógyászati onkológia, onkoterápia ügyét messze
me nô en elôreviszi és a beteg gyógyulását és érdekeit segíti.”

de Chatel Rudolf dr. 
Semmelweis Egyetem, ÁOK, dékán

„Nyilván a képzésttovábbképzést is szolgálni fogja ez az új 
kiadvány, és ez fontos feladata is kell, hogy legyen a jövôben. 
A szakemberutánpótlás megerôsítése éppen ezekben a népbe
tegségeket érintô szubspecialitásokban tûnik ma a legfonto
sabb cél ki tû zés nek.”

Doszpod József dr. 
HIETE Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika igazgatója
„Egy új szakmai folyóirat megjelenése a szakma mindenkori 
ünnepe, a gazdagodásnak, a szellemi erônek, az információ 
javulásának, a tudás továbbadásának jele és módja.”
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Eckhardt Sándor dr. 
Országos Onkológiai Intézet igazgatója

„E szakemberek részére indul meg ez a folyóirat. De nemcsak a 
közlemények számára biztosít helyet, hanem vala mennyi ünk nek 
egyúttal korszerû szemléletet kölcsönöz. Erre az »inter dis cip li ná
ris« szemléletre napjainkban a rákgyógyításban ége tô szükség 
van, csak így remélhetô, hogy a jövô ben haladást érünk el.”

Frenkl Róbert dr.
Lege Artis Medicina fôszerkesztôje
„A folyóirat nemcsak publikációs lehetôség egy szakma mû ve
lôi nek – természetesen ez alapvetô fontosságú –, hanem az ön
képzés, a továbbképzés eszköze és nem utolsósorban kapcsolat 
a világgal. Örvendetes és üdvözlendô, hogy a mai nehéz kö
rülmények között, mikor a meglévô szakfolyóiratok is létükért 
küzdenek, meg tud indulni a Nôgyógyászati Onkológia.”

Gardó Sándor dr. 
osztályvezetô fôorvos, Petz Aladár Megyei Kórház, Szülészeti 
és Nôgyógyászati Osztály, Gyôr

„Az új folyóiratra nagy feladat vár. Hírt kell adnia az emlô és 
a nôi nemi szervek daganatai megelôzésének és szûrésének a le
he tô sé gei rôl, a tumorbiológiai és genetikai kutatások legújabb 
ered mé nyei rôl, a legújabb diagnosztikai eljárásokról és mû té ti 
le he tô sé gek rôl, valamint a sugárés a kemoterápia fej lô dé sé rôl.”

Gáti István dr. 
akadémikus, a Nôgyógyászati Onkológia tiszteletbeli fôszer
kesz tôje

„[…] hazánkban a nôgyógyászati onkológia jelentôsen fejlôdött. 
Létezése nemcsak kívánatos, de az orvostársadalomban és a 
köztudatban is kezd elterjedni. Sokakkal egyetértésben én is 
úgy vélem, hogy a nôgyógyászati onkológiai szakképesítés 
bevezetése a közeljövôben feltétlenül szükséges, mert csak így 
felelhetünk meg a kor követelményeinek és az európai standar
doknak.” 

Kovács László dr.
SzentGyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és 
Nôgyógyászati Klinika igazgatója
„A lap várhatóan jól beilleszkedik az e témával eddig is fog
lalkozó magyar szaklapok a Magyar Nôorvosok Lapja és a 
Magyar Onkológia mellé, és azok kiegészítôjeként és nem kon
kurensként fogja a nôgyógyász és onkológus szakma érdekeit 
szolgálni. […] Amikor üdvözlöm az újszülöttet, egyben ered
ményes munkát kívánok […], hogy a lapnak ne csak jelene, si
keres jövô je is legyen.”  

Lampé László dr.
DOTE, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika
„Aligha vitatható, hogy válságban van Magyarországon a nô
gyó gyá szati onkológia. […] Joggal reméljük,hogy az új onko
lógiai folyóirat elôsegíti az ismertetett – és még sok egyéb – 
ano má lia megszûnését és a magyar nôgyógyászati onkológia 
kívánatos fejlôdését.” 

László János dr.
HIETE, Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika
„[…] kívánok sikert a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társa
sága által indított Nôgyógyászati Onkológia címû folyóiratnak 
és kívánom, hogy hasznos szerepet töltsön be a nôi betegségek 
elleni küzdelemben.” 

Marton István dr.
osztályvezetô fôorvos, MÁV Kórház, Szülészeti és Nô gyó gyá
szati Osztály

„Ha igaz, hogy korunk legnagyobb vívmányának az informáci
ós szupersztráda kialakulása te kint hetô, akkor meggyôzôdésem, 
hogy ennek a szupersztrádának fontos sávja lehet a most meg
induló folyóirat, mely mind a hazai, mind a nemzetközi onkoló
gia aktuális információit juttatja el az olvasóhoz.” 

Papp Zoltán dr.
Semmelweis Egyetem I. Sz. Nôi Klinika igazgatója

„Ugyanakkor nagyon reméljük, hogy csak lektorált, tudomá
nyos igé nyû közlemények látnak majd benne napvilágot. Ellen
ke zô esetben ugyanis többet árthat a lap az ügynek, mint hasz
nálhat.”

Pálfalvi László dr.
fôorvos, Fôvárosi Szent István Kórház, Nô gyó gyá szati Osztály
„A nôgyógyász onkológusnak a nô gyó gyá sza ton, sebészeten, 
urológián kívül értenie kell a patológiához, kemoterápiához, 
radioterápiához is. Ha a lapot a jövôben szülésznôgyógyászok, 
sebészek, urológusok, belgyógyászonkológusok, patológusok, 
radio terá peu ták is forgatni fogják, akkor a kételyek fölösleges
nek bizonyulnak majd.” 

Szabó István dr.
POTE, Nôi Klinika igazgatója
„Mindenképpen örömmel kell üdvözölnünk egy olyan szaklap 
(Nô gyó gyá szati Onkológia) megjelenését, amelynek nyilván
valóan je len tôs szerepe lesz a nôgyógyászati onkológia, mint 
önálló dis cip li na elfogadtatásában és mûvelésében.”

Ungár László dr. 
osztályvezetô fôorvos, Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyó
gyá szati Osztály

„A Nôgyógyászati Onkológia önálló magyar folyóiratnak in
dulása […] bennem is néhány fontos kérdést vett fel. Lesze 
közönsége egy ilyen szûk területet érin tô folyóiratnak? […] 
Helyese a meglévô, igen színvonalas Magyar Nôorvosok Lap
jának szer zô, olvasó és szponzoráló táborát megosztani? Kö
zelebb hozhatja az új folyóirat a nemzetközi szakmai vitákat a 
magyar szakmai fórumokhoz? Megnyerhet szer zô ként mérték
adó külföldi szakembereket? Repülj hát mesterségünk új zász
laja! Szer ve zôk, szerzôk és olvasók pedig csaljanak mosolyt az 
utókor ajkára a ma kételyeivel szemben.” 

Vizi E. Szilveszter dr.
akadémikus, az MTA Orvostudományok Osztálya elnöke
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„Alig egy évszázada még a fertôzô betegségek és a gyermekha
landóság szabott mértéket egy ország, vármegye, város, falu 
lakosságának, addig ma a cardiovascularis és daganatos meg
betegedések a vezetô halálokok. Ez egy új kihívást jelent az 
orvostudomány számára, amelyben fontos szerepet vállalhat a 
Nô gyó gyá sza ti Onkológia, mint a képzés, továbbképzés fontos 
fóruma. Kívánom, hogy az új folyóirat minô sé gé vel, idô sze rû sé
gé vel bizonyítsa, hogy nemcsak az információs igényeket elé
gíti ki, hanem teljesíti azokat a minôségi elvárásokat, amelyek 
egy ilyen laptól elvárhatók.” 

Hogy a köszöntôk gondolatai megvalósultake a folyóirat elsô 
tizenöt évében, döntse el az olvasó.

Elrepült a tizenöt év, s minden megy tovább, csupán a régi 
munkatársakat, közremûködôket egyre inkább, újak, fiatalok 
váltják fel. Ez az élet rendje; kérjük is a fiatalok, fiatalabbak 
segítségét, sôt részvételüket a szerkesztésbe is, hogy helyün
ket át tudják venni. Ám ne felejtsék: a folyóiratok szerkesz
tése is hivatás, ugyanúgy, mint orvosi tevékenységünk, azzal 
a különbséggel, hogy a szaklapok a betegeket nem közvetle
nül, hanem közvetve gyógyítják. Ekként az orvosi, biológiai 
tudományos közlemények írására és az orvosi és a biológiai 
tudományos szaklapok szerkesztésére is az orvosi eskünkben 
foglaltak vonatkoznak.

Bôsze Péter




