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KÖSZÖNTŐ

Elnöki köszöntő
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A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópiai Társaság (MMKT) elnöke

E-posta: kiscsitari@gmail.com

KEDVES BARÁTAIM!
Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy Társaságunk III. Nagygyű-
lésén átvehettem a Magyar Méh-
nyak kór tani és Kol posz kó pos 
Társaság (MMKT) elnöki teen-
dőit. Tagságunk minden tagjának 
szeretném megköszönni, hogy bi-
zalmukkal megtiszteltek. Egyút-
tal köszöntöm az új Elnökségi és 
Vezetőségi, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait, akiknek a 
munkája elengedhetetlen terveink sikeres végrehajtásához.

A méhnyak és az alsó nemi szervek betegségeivel, gyógyításá-
val, valamint a méhnyakrák szűrésével (kol posz kó pia, sejtvizs-
gálat, HPV-meghatározás) foglalkozó társaság vezetését abban 
a helyzetben vettem át, amikor a kolposzkópia és méh nyak szű-
rés alapelveit a nemzetközi szabványokkal egyeztetve, orszá-
gos szinten kell összehangolni.

• Egységessé és átláthatóvá kell tennünk a méhnyakszűrések, 
a nem negatív leletek ellenőrző vizsgálatainak, valamint a 
műtétes beavatkozás elvégzésének legkedvezőbb időpontját. 

• A sejtkenetek leletezésénél mindenki számára kötelezővé 
kell tennünk a Bethesda szerinti nevezéktant. 

• A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően újra kell gondolnunk 
a kolposzkópos tevékenységünket, miszerint az szűrő jellegű 
maradjon-e, vagy a későbbiekben kórismézési módszer legyen. 

• A rosszindulatú daganatoknak pedig a kezelési elvét kell 
meghatároznunk.

Társaságunk továbbra is háromévenként tartja nagygyűlését, és 
a közti időben pontértékű továbbképzést fogunk tartani. 

Fontosnak tartjuk a tagdíjfizetési fegyelem szigorítását.

Elengedhetetlen feladatunk a jó és gyümölcsöző viszony kiala-
kítása az európai (EFC, European Federation of Colposcopy) 
és az amerikai (ASCCP, American Society of Cervical Pathol-
ogy and Colposcopy) hasonló tudományos társaságokkal. 

Amennyiben pénzügyi helyzetünk megengedi, honlap indítását 
kezdeményezzük. 

Társaságunk hivatalos lapja a Nőgyógyászati Onkológia, amely 
továbbra is lehetővé teszi összefoglaló és egyéb tanulmányok, 
valamint a társasági hírek közlését.

Hazánkban a Magyar Nőorvosok Társaságának Cervix pato ló-
giai Szekciója is ugyanazon témakörrel foglalkozik, mint az 
MMKT, ezért ismét kezdeményezzük e két tudományos tár-
saság egyesítését. Az egyesülés után, a megnövekedett taglét-
számmal már határozatképesebbek leszünk a tisztázatlan és 
forrongásban lévő szakmai viták lezárására és végleges, egysé-
ges irányelvek kidolgozására, és nem utolsó sorban egy rangos, 
nemzetközi kongresszus megrendezését is nagyobb eséllyel 
tudjuk megpályázni és elnyerni. A két tudományos szervezet 
életében ezt tartjuk a legnagyobb áttörésnek.

A terveink megvalósításához kívánok mindenkinek nagy el-
szántságot, hitet és még több kitartást.

A nemzetközi gyakorlat a határok nélküli orvoslás, olyan mint a szabvány 
kezelés: a többségnek megfelelő. A beteg azonban nem többség, 

az orvoslás egyedi. Így vagyunk a nemzetközi gyakorlattal is.
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