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Idén áprilisban negyedik alkalommal rendeztek Prágában ra-
dikális nőgyógyászati daganatsebészet témában találkozót 
(4th International Video Workshop (IVW) on Radical Surgery 
in Gynaecological Oncology). A folyamatosan növekedő érA-
deklődéssel kísért fórumon mintegy 60 országból közel 450 
résztvevő volt jelen.

A rendezvényt az ESGO (European Society of Gynaecological 
Oncology) zászlaja alatt 2008 óta kétévente szervezik meg azo-
nos helyszínen. A rendhagyó, videobemutatók köré szervezett 
workshop ötlete Prof. Dr. David Cibulától származik, aki a 
Prágai Károly Egyetem Nőgyógyászati Onkológiai Centrumát 
vezeti, és rengeteg energiát fektet a nőgyógyászati daganatse-
bészeti ismeretek széles körű elterjesztésébe. A kongresszus 
szervezése mellett oktató-CD-ket szerkesztett, és az ESGO 
elnökségében küzd többek között a sebészeti beavatkozások 
standardizálása érdekében. 

A hagyományos tudományos eredményeket, célokat és ajánlá-
sokat taglaló kongresszusokkal szemben a rendezvény célja az, 
hogy műtéti videókon keresztül a részvevők a sebészeti isme-
reteiket fejlesszék. A számos nemzetközileg elismert daganat-
sebész tökéletesen kivitelezett „gold standard” műtétje mellett 
mindig teret kapnak az új kezdeményező megoldások, sebészeti 

eszközök is. Évről évre szaporodnak a laparoszkóppal vagy ro-
bottal kivitelezett műtétekről, a hashártya mögötti, single port 
módszerekről szóló videók. Bár a minimálisan invazív mód-
szerek alkalmazását a daganatsebészetben sokan még mindig 
eretnekségnek tartják, idén már nemcsak az elsődleges műté-
tek, hanem a kiújulások sebészete esetén is számos példát lát-
hattunk alkalmazásukra.

A kismedencei reszekció ultraradikális kiterjesztése, az idegkí-
mélő laparoszkópos és robotműtétek is fontos témái voltak az 
előadásoknak.

A háromnapos rendezvényen nagy hangsúlyt kapnak az nő-
gyógyászok számára kevésbé ismert, ám a daganatsebészek 
számára nélkülözhetetlen sebészi beavatkozások. Idén a lép-
eltávolítás, májmobilizálás, rekeszfelszínihashártya-eltávolítás 
kivitelezéséhez mutattak könnyen elsajátítható módszereket. 

A kongresszuson való részvételt a hasznos ismeretek, az ál-
landó helyszín könnyű elérhetősége miatt minden nőgyógy-
ász-daganatsebész vagy a terület iránt érdeklődő számára 
kifejezetten ajánlom. A város rabul ejtő szépsége, a sörözők 
hangulata és a prágai sör íze teszik a kirándulást kihagyhatat-
lan élménnyé.
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„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Embernek lenni mindig, minden körülményben.”

             Arany János




