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KÖSZÖNTÉS

20 éves a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága
BÔSZE PÉTER DR.

December 20-án lesz 20 éve, hogy az Orvostovábbképzô 
Egyetem Oktatási Épületének II. számú elôadótermében negy-
venöten összejöttünk, és létrehoztunk egy új magyar orvosi tár-
saságot a nô gyó gyá szati daganatokban szenvedôk ellátásának 
jobbítása érdekében. Szép emlék: jólesô érzés visszagondolni, 
hogy az ötlethez és hívásomhoz mindenki lelkesen csatlakozott. 
Éreztük, hogy van mit tenni, mert kezelési módszereink elavul-
tak, ugyanígy az általános daganatgyógyászati szemléletünk és 
képzésünk is. Sejtettük, hogy a rákkutatásban a gének, a fehér-
jék forradalma zajlik, és ezt valahogy le kell fordítani a beteg-
ágy nyelvére. Azt is tudtuk, hogy a szülészeti-nôgyógyászati 
szakképzés nem ele gen dô, és nem is lehet megfelelô a nôi 
nemi szervi rákban szenvedôk megfelelô ellátásához. Ezek a 
gondolatok jártak a fejünkben, amikor a Magyar Nôgyógyász 
Onkológusok Társaságát megalakítottuk. Ennek részleteirôl 
külön számolok be a folyóiratnak ebben a számában.

1991-et írtunk akkor. Az Egyesült Államokban harminc éve is 
elmúlt, hogy megalapították a nôgyógyász onkológusok tár-
saságát, és megteremtették a nôgyógyászati onkológiát mint a 
szülészet-nô gyó gyá szatnak különleges képzést igénylô szak-
ágát a hivatalos szakképesítéssel együtt. Az eredmény messze 
felülmúlta a várakozásokat: a nôorvosi daganatgyógyászat 
fej lô dése hatalmas lendületet vett. Az európai országok lassan 
és gáncsoskodások mellett követték az Egyesült Államokat; 
Európa lemaradt. Többnyire személyes okok miatt görgettek 
akadályokat a cél elé, mások inkább a szülészet-nô gyó gyá szat 
egységét féltették, megalapozott szakmai érveket a nôgyó gyá-
szati onkológiai szakképesítés ellen azonban senki nem tudott 
felsorakoztatni. A göröngyös útnak a nôgyógyászati onkológia 
európai atyja, Antonio Onnis vetett véget, és megalapította 
az Európai Nôgyógyász Onkológusok Társaságát 1983-ban. 
Nem volt kétséges, hogy nekünk is lépnünk kell. Csak a leg-
nagyobb elismeréssel emlékezhetek a szülészet-nô gyó gyá szat 
hazai veze tôi rôl, klinikák igáz gatói ról; ôk mind megértették 
és fontosnak ítélték a nôgyógyászati onkológiai társaság és a 
szaktárgy létrehozását, és fenntartás nélkül támogatták. Kö-
szönetet mondok a Szülészeti Nôgyógyászati Szakmai Kollé-
giumnak is, megkülönböztetett hálával Gáti István akadémikus 
úrnak, aki a kollégium elnöke volt, és akit társaságunk is elsô 
elnökének választott. Hasonló köszönet illeti Eckhardt Sándor 
akadémikus urat. Ô akkor az Országos Onkológiai Intézetet és 
a daganatgyógyászati szakmai kollégiumot vezette. Egyetér-

tett és pártfogolta törekvéseinket, sôt lelkesített is, mert tudta, 
hogy a részszakmák fejlôdése nélkül az onkológia egészében 
sem jut célba. 

Nyolc évvel a társaságunk létrehozása után, 1999-ben, az Eu-
ropean Board and College of Obstetrics and Gynaecology 
(EBCOG) közremûködésével hivatalosan is létrehoztuk a nô gyó-
gyá szati onkológiát Európában: az UEMSZ (European Union 
of Medical Specialists) a szülészet-nôgyógyászat szakágának 
ismerte el. Hangsúlyozom, hogy a nôorvosi daganatgyógyászat 
(nôgyó gyá szati onkológia) kizárólag a szülészet-nôgyó gyá szat 
szakága lett, az onkológia szóba sem jött. Akadályok természete-
sen voltak, ám nem volt nehéz elhárítani ezeket. Az EBCOG-gal 
közös állásfoglalásunk világos volt: „A szülészeti-nôgyógyászati 
szakképzés nem elégséges a nôi nemi szervi rákokban szen-
ve dôk szak sze rû ellátásához, mert nem biztosítja a szükséges 
képzettséget. Ehhez külön, a szülészet-nôgyógyászatra ráépített 
szakképzés nélkülözhetetlen, és ez csak a nôgyógyászati onko-
lógia szaktárgy keretében valósítható meg. A betegek megfelelô 
ellátása erkölcsi kérdés, hivatali eskünk is kötelez rá.” 

Jogos az aggály, hogy valamely nagy, hagyományos orvosi 
szaktárgyat („anyadiszciplína”) a szakágak részekre hasítanak. 
Mi lesz veled szülészet-nôgyógyászat? Tagadhatatlan, hogy 
az Egyesült Államokban feldarabolták a szülészet-nô gyó gyá-
sza tot: elkülönült a szülészet (perinatológia), a nôgyó gyá szati 
onkológia, az in vitro fertilisatio, sôt még a nôgyógyászati 
urológia is külön helyet kér magának. Részszakembereket ké-
peznek. Európa gyökerei a hagyományokból táplálkoznak, és 
csak amíg ezt megôrzi, addig „Európa”. Az európai tudo mány-
mû velt sé get a szakma egészének ismerete jellemzi; erre épül 
a sajátos képzettség, a jártasság a szakágakban. Nekünk nem 
szabad a szülészet-nôgyógyászatot feldarabolnunk; a szakágak 
csak többlettudást kívánnak, a szülészet-nô gyó gyá szat „anya”-
tudományára ráépítve. A részképzés önmagában óhatatlanul 
szûkíti a látókört. Az egyetemen is megtanuljuk az orvostu-
domány egészét, a szakosodás csak ezt követi. A szülészet-
nôgyógyászat tudományának szakágai sem lehetnek különálló 
tudományok, európai szellemben csupán a szülészet-nôgyó-
gyá szat kereteibe tartoznak. Ám létezésük elkerülhetetlen: a 
szülészet-nô gyó gyá szat tudománya ugyanis annyira kibô vült, 
hogy egyetlen ember számára képtelenség minden részle-
tét mûvelni. A nyirokcsomókat, a méh körüli kötô szö ve tet 
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kibá nyászni, beleket mûteni, ismerni a magzatbelgyógyászatot, 
szülést vezetni, embriót, petesejtet fagyasztani, az ivarsejteket 
táptalajban egyesíteni stb. nem egyemberes feladat, külön-kü-
lön képzést igényel. Ezt nem felismerni, ennek útját állni eszte-
lenség és talán szakmaerkölcsi kérdés is. Hasonlóan lehetetlen 
nem látni, hogy a szakágak ráadásismerete szervezett, hivatalos 
szakképesítést követel, de ez csakis a szülészet-nô gyó gyá sza-
ton belül valósítható meg. A „Mi lesz veled szülészet-nô gyó-
gyá szat?” kérdésre a válasz: új hajtá sai val a nagy szakma csak 
erôsödik, a részletek bôvülésével az egész teljesül ki. 

Társaságunk huszadik születésnapját köszöntve ezek a gon-
dolatok is eszembe jutottak, és jólesôen nyugtáztam, hogy a 
Magyar Nô gyó gyász Onkológusok Társasága mindent ennek 
a szellemében tett, a szülészet-nô gyó gyá szat megbontása 
soha nem volt célja. Harmincegy tudományos rendezvényét 
(lásd 100. oldal) európai szellemben, hazai hagyományainkat 
tisztelve rendezte. Kinevelte a nôorvosi daganatgyógyászat új 
nemzedékét, megalapozta a nôgyógyászati onkológiai szakág 
jogosultságát. Sikertörténet, mondhatnánk divatos szóval, ám 
mégsem az. A leírhatatlan erôfeszítések ellenére sem sikerült 
megvalósítani a nôgyó gyá szati onkológiai szakképzést ha-
zánkban. Valaki, valakik mindig megakadályozták, többnyire 
egyéni érdekek miatt. Nevüket az utókor nem fogja „diccsel 
ejteni”, mint ahogy a nem megfelelôen kezelt, nôi nemi szervi 

rákban szen ve dôk, családtagjaik, a nôk társadalma stb. vádló 
tekintetét sem kerülhetik el. 

A társaságot most Dr. Pálfalvi László irányítja. Hatalmas tudá-
sa, nem kisebb sebészi rátermettsége, beteg- és emberszeretete 
a társaság munkájában is tükrözôdik. Laci, elnöknek is kitûnô 
vagy, köszönet érte; mindnyájan büszkék vagyunk Rád. 

Közel a születésnaphoz, Dr. Póka Róbert egyetemi tanár úr 
veszi át az elnökséget. Társaságunk új kezekbe kerül, és tudom, 
hogy jó kezekbe. Külön öröm, hogy a székhely Debrecenbe, 
szülô vá ro som ba költözik. Róbert, sok sikert kívánunk. 

Húszéves a társaság; már nagykorú, és önállóan él. Az alkotó 
mehet pihenni. Az élet a nemzedékek váltófutása, és ez alól a 
tudományok sem kivételek. A Magyar Nôgyógyász Onkoló-
gusok Társaságának elnökei és vezetôségei is jönnek sorban 
egymásután, futnak 3–4 évet, és átadják a váltóbotot. És ez így 
megy vagy mehet évtizedekig, akár száz évig is, amikor már 
sehol nem leszek. Jut eszembe: a „halállal úgy dacolhatsz, ha 
gyermeked marad”. Lelket vidító érzés, hogy a társaságunk is 
ilyen gyermek lehet. Kérlek benneteket, vigyázzatok rá. 

Budapest, 2011. szeptember 15. 
Bôsze Péter

„Valljuk meg, hogy nagyon megszûkültünk a magyarságba, melynek ugyan bôségébe soha nem vol-

tunk. Csudálkozom nagy nemzetünkön, hogy ô, ki különben minden tulajdonainak fenntartásába oly 

nemes, nagy és állhatatos indulattal viseltetik, a maga anyanyelvét felejteni láttatik; olyan világba pe-

dig, melybe minden haza önnön nyelvét emeli, azon tanul, azon perel, kereskedik, társalkodok és gaz-

dálkodik. Olyan szánakozásra s egyszersmind köpedelemre való csekélységgel kicsinyítik némelyek 

magokat, hogy magyarul nem lehet, mondják, jól írni, okoskodni, mivel sem ereje, se elégsége nincsen 

a nyelvnek, melyekkel a tudományok szépségeket és mélységeket elôl lehetne adni. Olybá venném, ha 

mondanád egy nagy hegynek, hogy semmit nem ér, mivel nincs bánya s bányász benne. Mit tehet arról 

a drága hegy, ha kincseit belôle nem szedik; mit tehet róla a magyar nyelv is, ha fiai ôtet sem ékesíte-

ni, sem nagyítani, sem felemelni nem akarják? Egy nyelv sem származott a föld golyóbisán tökéletes 

erôbe; de azért sok van már erôs és mély közöttök. Ha az anglusok soha nem kezdettek volna nyelve-

ken írni, azok okból, hogy gyenge, nem volna most sem fényes, sem oly mély, melyhez egy nyelv sem 

hasonlíthat már e részbe, noha gyengébb volt sokkal, mint most a magyar.”

Bessenyei György, 1778




