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KÖSZÖNTÔ

Elnöki köszöntô
PÓKA RÓBERT DR.

a Magyar Nôgyógyász Onkológusok Társasága elnöke

A Magyar Nôgyógyász Onko-
lógusok Társasága hivatalba 
lépô vezetôsége nevében min-
den tagtársunknak köszönöm, 
hogy ér dek lô dé sé vel fenntart-
ja közös céljaink elérésébe 
vetett hitét. A nô gyó gyá sza ti 
daganatokkal kapcsolatos is-
meretek fej lô dé se, a nô gyó-
gyá sza ti onkológiai betegek 
gyó gyu lá sa és a nô gyó gyá-
sza ti daganatok meg elô zé se 
társaságunk elsôd le ges célja. 
Céljainkban osztozunk nem-

zetközi és más nemzeti társaságokkal. Fele lôs sé gün ket fo-
kozza, hogy hazánkban a néhány száz fôs tagságon kívül még 
több ezer szakember – szülész-nô gyó gyász, családorvos, kli-
nikai onkológus, patológus, genetikus, biológus, sugár ke ze lô, 
radiológus, általános sebész, aneszteziológiai és intenzívterá-
piás szakorvos, szakápoló és ápoló, menedzser, adminisztrá-
tor – vesz részt e célok megvalósításában. Húszéves múltunk 
arra ösztönöz bennünket, hogy újraértékeljük helyünket a hazai 
orvostársadalomban. 

Alapszabályunk szerint (3.§/2) a nôgyógyászati onkológiá-
val foglalkozó tagok társulása a nôgyógyászati onkológia 
területén klinikai és tudományos munkát összehangoló és 
segí tô, érdekfeltáró tevékenységet végez, és elôsegíti a 
hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejleszté-
sét. További célunk (4.§) a tagok szakmai tevékenységé-
nek elô se gí té se, állásfoglalás a nôgyógyászati onkológiai 
ellátás irányelveit illetôen és azok országos szintû össze-
hangolása. 

Az állásfoglalás mindaddig öncélú véleményt jelent, amíg hi-
ányzik annak társadalmi elfogadtatása, a tágabb értelemben 
vett közösség kimutatható haszna. A közhasznúság elérésé-
nek kulcsfontosságú eleme az, hogy tevékenységünket szoros 
együtt mû kö dés jellemzi a meglévô egészségügyi társadalom 
szervezési, ellátási és érdekképviseleti egységeivel. Nem titok, 
hogy társaságunk fô tevékenysége a mûtéti kezelés, ám ez még 
utalás szintjén sincs jelen a 20 éves, többször módosított alap-
szabályunk hatályos változatában. 

Alapító elnökünk és elôdeim fáradságos munkája büszkeségre 
ad okot, hiszen hazai és nemzetközi porondon is bizonyították, 
hogy ez a kis ország szûkebb szakterületünkön többre képes, 
mint jó néhány fejlettebb ország. Az ESGO égisze alatt készí-
tett összehasonlító felmérés a magyarországi nôgyógyászati 
onkológiai szakképzést az alsó osztályba sorolta. A felmérés 
tanúsága szerint a közepes és a felsô osztályba sorolt országok 
többségének nincs nemzeti nôgyógyászati onkológiai folyóira-
ta. Ezzel szemben társaságunk hivatalos folyóirata 15 éve mû-
kö dik. Alapító elnökünk fôszerkesztôként olyan Nô gyó gyá sza ti 
Onkológia folyóiratot tart fenn, amelyik anyagában és formá-
jában a legrangosabb folyóiratokkal vetekszik. Aki megôrzi a 
folyóirat összes számát, meggyôzôdhet róla, hogy a vezetôség 
folyamatosan gondoskodott egy képzési curriculummal felérô 
tudásanyag köz lé sé rôl. Kétségtelen, hogy ez az ismeretanyag 
nem elég tagolt ahhoz, hogy curriculumnak tekintsük. A jelen-
legi vezetés is eltökélt abban, hogy a nôgyógyászati onkológia 
hivatalos formában is elismerést szerezzen. A belépô elnöknek 
sem lehet illúziója a tekintetben, hogy Gáti és Bôsze professzo-
rok folyamatos erô fe szí té sei, valamint Ungár és Pálfalvi elnök 
urak közbenjárását követôen rövid idôn belül megvalósuljon 
és elnyerje méltó elismertségét egy nôgyógyászati onkológiai 
szakképesítés. 

Az SGO-felmérésben közepes csoportba sorolt országok több-
ségének nincs hivatalos nôgyógyászati onkológiai szakképzé-
si programja, és egyesekben még a szülészeti-nôgyógyászati 
alapképzés leckekönyve sem létezik. Számos olyan közepes 
csoportba sorolt ország van, ahol a nô gyó gyá sza ti onkológi-
ai képzés tartama 1-2 év. Mindannyian tisztában vagyunk az-
zal, hogy 1-2 év alatt nem lehet nôgyógyász onkológussá válni, 
hiszen ennyi idô még az elsô kiterjesztetten mûtött betegünk 
ötéves túlélésének és esetleges hosszú távú mellékhatásainak 
értékelésére sem elég. A betegek követését sem bízhatja más-
ra a nô gyó gyász onkológus, hiszen e nélkül a mûtét felválla-
lása sem etikus. Nyilvánvalóan téves tájékoztatáson alapul az, 
hogy hazánkban a nôgyógyászati daganatok kemoterápiáját 
nem oktatják. Magyarországon a klinikai onkológiai szakké-
pesítés ad jogosítványt, a klinikai onkológiai szakképzés pedig 
elméleti és gyakorlati ismeretanyagot a kemoterápia végzé-
sére. Az európai orvosi szakterületek között nincs klinikai 
onkológia. A klinikai onkológia lenne az akadálya szakterü-
letünk önállóságának? Nem, ez biztosan nem igaz. Egy nem-
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zeti sajátosság nem lehet akadálya nemzetközileg elfogadott 
szakmai differenciálódásnak. Éppen folyóiratunk hasábjain 
fejtették ki szakterületünk legelismertebb külföldi képviselôi, 
hogy hazájukban mennyi tárgyalást, vitát és kitartást igényelt 
a nô gyó gyá szati onkológia intézményesítése. Ezek után óri-
ási feladatként hárul ránk a szakmaközi kapcsolatok fejlesz-
tése. A társszakmákkal való párbeszéd fontosságát nap mint 
nap érezhetjük. Az egybeolvasztott szakmai kollégium mint 
az egészségügyi kormányzattal való hivatalos kapcsolattar-
tás hiteles testülete egységesen képviseli a társszakmákat. 
A kollégiumban jelen vannak a nôgyógyászok, a klinikai on-
kológusok és a sugár ke ze lôk is. Az Országos Onkológiai In-
tézet, az egyetemi klinikák és a kórházak szervezeti felépítése, 
betegutak hálózatában kijelölt helye, hazai és nemzetközi hír-
név megköveteli a kölcsönös bizalomépítést. A magyarországi 
fel sô ok ta tás ban akkreditációs jogosultsággal csak a MAB és 
a fel sô ok ta tá si intézmények rendelkeznek. A továbbképzések 
rendjét a fel sô ok ta tá si törvény és miniszteri rendeletek szabá-

lyozzák. Az ellátás különbözô szintjein érvényesülô szakmai 
fel té te lek rôl és jogosultságról az ÁNTSZ rendelkezik. Társasá-
gunk egye lô re nem lát el olyan közfeladatot, amelyrôl törvény 
vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelke-
zése szerint, valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak 
kell gondoskodnia. Ebbôl adódóan a nôgyógyászati daganatse-
bészeti jártassági vizsga beiktatásommal egyidejû bevezetése 
nem kellôen megalapozott. A vezetés elôtt álló feladatok között 
kiemelt jelentôségûnek tartom az akkreditációval kapcsolatos 
munka folytatását. Ennek érdekében a társszakmák szerve-
zeteivel folytatandó kapcsolatépítés mellett további fontos 
eszköznek tartom társaságunk világháló-alapú tájékoztató rend-
szerének kiépítését, amelyre pályázati forrás is rendelkezésre 
áll. Egy mûkö dô honlappal párhuzamosan fontosnak érzem azt, 
hogy társaságunk átlátható és szerves kapcsolata biztosítsa fo-
lyóiratunk magas szakmai színvonalának fenntartását. E gon-
dolatok megfontolásával, sikerekben gazdag új évet kívánva 
kérem minden tagtársunk közremûködését céljaink elérésében.

Örömhír, hogy az MNOT 
új elnöke, Prof dr. Póka Ró-
bert, munkatársaival megújí-
tották a társaság honlapját. 
Ehhez sikerült szerezniük 
az európai közösségi for-
rásból anyagi támogatást. 
A honlap tet sze tôs, elisme-
rés érte. Most következik 
a „tartalmi” munka, a hon-
lap feltöltése hasznos ada-
tokkal; számítunk mindenki 
köz re mû kö dé sé re. Kérjük is 
orvostársainkat, hogy tevé-
kenyen segítsék Póka pro-
fesszorék munkáját; bármily 
csekélység is fontos lehet. 
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