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A Magya r Nőgyógyász Onkológusok Társasá gának (MNO T) 

tizedik tud ományos ülésé re 1997 . nove mber 8-án került sor, 

ame lye t meglehetősen nagy érdeklődés me llett a SOT E 

Elméleti Tömbj ében (Budapest, Yll l., agyvá rad tér 4.) 

re ndez tünk meg. A rendezvé ny A NŐGYÓGYÁSZATI 

ONKOL ÓGIA GYAKO RLATI KÉRD ÉSE I soroz atb an a 

beteg kivizsgá lása és előkészí tése a nőgyógyászat i műtétek

hez kérdése kkel foglalkozo tt. A rend ezvé nyt Dr. Krasznai 

Péter főorvos ny itotta meg és vezett e. 

BESZÁMOLÓ 

1997. novemb er 8-án a Magyar Nőgyógyász Onk ológusok 

hívott előadók, szülészek , nőgyógyászok, ane sztez io lóguso k, 

sebész ek voltak. Mindhárom részt élénk vita követte , melyet 

eb: Krasznai Péter veze tett. A sz impóz ium üze nete egyé rtel

műen az volt , hogy a nőgyógyászati köze pes és a nagymű

tétek eredm ényé nek tovább i jav ítása csa k a különböző szak

mák megfelelő együttműködése kapcsán lehetséges. A be

tegek kivizsgálásában, előkészítésében, a műtéti terv felál

lításában a műtő nőgyógyászon kívül az anesz tezio lóg us, bel

gyógyász, röntge n és laboratór iumi szakemb erek, va lamin t 

szük ség esetén psz icho lógus, illetve sebész bevo nása is szük

séges. A szimpóz ium élénk érdeklődésre tarto tt szám ot, és a 

résztvevők azzal váltak el egy mástól, hogy a haso nló össze

j öveteleket a jövőben is érdemes sze rvez ni. 

Társa sága kerekasz tal sz impó ziumot tartott a SOTE Elméleti RÉSZLETES PROGRAM 

tömb , Zöld termében. A tud ományos program három részre 199 7_ november a. szombat 

osz lott, ame ly felölelte a beteg műtét e lőtti vizsgálat át, a 

műtéti terv felállít ásában sze repet j átszó laboratóriumi vizs

gá latokat és képalk otó vizsg álato kat , valamint a műtéti 

előkész ítés kérdése it. Az e lső napirendi pont a beteg műtét 

előtti vizsgá lata vo lt. A meghívott előadók, akik között 

anesz tez iológusok, szülészek, belgyógyász és psz ichológus is 

sze repelt, külön-külön oldalr ól világították meg a bete g műtét 

előtti vizsgálatának és e lőkészítésének menetét. Az alape llátás 

szerepétő l kezdődően a megfelelő felvilágos ítás és be le

egyezés kérdésé n át a kórelőzmény és fizikai vizsgálatok 

értékén ke resz tül az anesz tez io lóg iai konz íliumi g. Ezt 

követően a Dormi cum jelentőségérő l a nőgyógyászati 

műtétek anesz tez iájában d,: Rácz röv id előadást tartott. A 

második rész t a laboratór iumi vizsgá latok és a daganat jelzők 

jelentőségével , a képalkotó eljárások értékéve l, kö ltség és ha

szon sze mpontjai va l, fog lalkozo tt. A meg hívott előadók, szü

lésze k, röntgen szakor voso k, laboratóriumi szakorvosok, 

anesz tez iológusok voltak. A harmadik rész a műtéti előké

sz ítés t tárgyalt a. A bélelőkészítés, vérpótlás és folyad ék keze

lés, vérrögösö dés megelőzése és a szo rosan vet t műtéti elő

kész ítés sze repelt a megtárgyaland ó kérdések között. A meg-
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Európ ai Rák Iskola 1998. szept emberi ta11fo ly a111a 

1998. jelentős eseményének ígé rkezik az Európai Rák Iskola 

budap esti tanfo lyama , amel ynek szervezésében a Magyar 

őgyógyász Onk ológusok Társasága és az Európai Nőgyó

gyász ati Onk ológ iai Társas ág is részt ves z. Rendkívüli 

megtiszteltet és, hogy a tan folyam a Magyar Tudo mányo s 

Akadémia Orvosi Osztályának támogatását élvez i, ami ért 

külön köszö nettel tartozunk Pro/ Dr. Méhes Károly, a Magyar 

Tudományos Akad émia Orvos i Osztályának elnöke és Pro/ 

D 1'. Gáti lstvá11 akadémiku s uraknak. Nem kisebb megtisztel

tetés, hogy a rendezvényt Pro/ D1: Vízi E. Szilveszter, a 
Magya r Tudományos Akad émia alelnökének védnöksége alatt 

ta11hatjuk a Magy ar Tud ományos Akadémián. 

Az Európai Rák Iskola tanfo lyama, amelyre 1998. szeptember 

2 1 és 22-é n kerül sor, a női nemiszervek daganatainak ellátása 

során felmerülő helyreállító sebészeti eljárásokkal (THE 

ROLE OF RECO ST RUCT IVE SU RGERY I THE MAN

AGE MENT OF THE FEMAL E GE ITAL TRA CT CAN

CE R) foglalkozik. 

Annak ellenére, hogy a korszerű sebésze t a lehető legkisebb 

beava tkozás elve felé törekszik, ma még elkerülhetetlen, hogy 

ne végezz ünk nagyo n kiterjesz tett műtéteket, mint pl. meden

cei exe nterác ió. Különöse n nagyo n előrehaladt vagy kiújult 

daganatok eseteib en, utolsó megoldásként, szükség lehet 

egésze n kiterjesz tett műtétre, amely még a medence csontok 

egy részé nek eltávolít ásá t is magá ban foglalja. Ezek a kiter

je sztett elj árások nem egysze r testi és lelki torzításo khoz, az 
életminőség romlásához és a nemi élet zava rához vezetnek. A 

nő i nemiszervek daga natainak keze lése során, tehát szükség 

van a helyreá llító sebésze tre, amely nem csak a plasz tikai 

elj árásokra , hanem a szervek és az anatóm iai viszony ok 

helyreállítá sára is kiterjed. A plasz tikai e ljár áso k kérdése 

során az általános szabályok mellett, a lebenyek alka lmazásá

nak megtárgyalására is sor kerül. Külön kell hangsúlyozn i, 

hogy a lebenyek a szöv etek ox igén ellátásának helyreál lításá ra 

is j ó l használhatók , ame lynek a kiegészítő keze lések , elsősor

ban a műtét utáni sugá rkeze lés szempontjából meghatározó 

jelentősége van . Torzulá so kat eredményező nagy hiányossá

gok csak lebenyekke l zárhat ók. Ezekkel a kérd ésekkel több 

e l őadás is fog lalkozik. A medence szerve inek helyr eá llítása és 

az üres medence sebészi mego ldásának kérdése külön kerül 

megtá rgyalásra. Több előadás is fog foglalkozni a belek , 

vizelet elvezető rendszer és a vérerek helyreállító műtéteivel. 

Külön hangsúlyt kap a szerv-megtartó sebészet , és ebben a 
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témakörben egés zen új eljárá sok megbeszé lése is szób a j ön. 
A hüvely képzés nagyo n gyakor i feladat. Több előadás is 

fogla lkozik ve le. Ismeretes, hogy sugárkezelés után , de attól 

függetlenü l is, sipolyo k keletkez hetnek, ame lye k ellátása 

gyakran sikert elen. Ez a témakör sz intén alapos megbeszé lés 

tárgyát képezi . Sugárzás okozta bélelváltozáso k megoldása 

néha csak sebész i, ame ly adott ese tben él etmentő eljá rás. 

Fiata l nők esetéb en a méh megta11ása , a szülés képessé g 

megőrzése olyan előrelépés, amelynek nagy hagyománya 

nincs. Ebben a vonatkozásban is egy új műtéti mego ldást 

ismertetünk. A bélki vezetése k e lkerül ése a helyreá llító 

sebésze t egyik leghálásabb feladat a. Exenterác iók során az 

er edeti bélműködés helyreállí tására nagyo n gya kran 

kínálkoz ik alkalom az alsó végbé l sza kasz gépi egyesítésének 

seg ítségével. A húgycsővel össze kötött új hó lyag képzése a 

vize let kivezetés elkerü lésé nek egy rendkí vül izgalm as, és 

még nem kidolgozo tt területe. Mindez a túlélők életv itelének 

sze mpontj ábó l meghatározó, nagyság rend de l j obb élet

minőséget teremt. 

A nőgyógyász onkológ usnak ismerni kell eze ket az elj árá

sokat. Csak egyetérthetünk Maurice J Webb megá llapításáva l. 

A sebésznek elengedhetetlen kötelessége , hogy a sebészi 

eljárások során és után fellépő szövődményeket megoldja . 

Akkor is tisztáb an kell lennie a mego ldás l ehetőségével , ha az 

sebészi gyakor latát meghaladja. Ennek sze llemében az is igaz , 

hogy minden nőgyógyász sebésznek ismernie kell a helyreá l

lító eljár ások lényegé t, azért, hogy, ha kell, más terület szak

orvosával együtt, megfelelő mego ldást biztos ítson. Mi úgy 

gondolj uk, hogy a tanfo lyamon elhangzó kérdések minden 

dagana tos beteget kezelő számára , beleé rtve a gyógysze res 

keze lést végzőket és a sugárkeze lőket is, fontos, 

A fenti gondolatokat a tanfolya m előadó i rész letesen tárgya l

ják a kliniku s szempontjai szerint ráv ilág ítva arra , ami már 

napja inkban a gya korlatban hasznosíthat ó . Tovább i rész

leteket i l l etően utalunk a Nőgyógyászati Onk ológia j elen 

számában talá lható meghívóra . 

Végezetü l nagy örömmel j elenthetem be, hogy támogatók 

j óvolt ábó l a Nőgyógyászati Onk ológia mostan i száma a nagy 

érdeklődés miatt már nem 1400 , han em 1600 pé ldányban 

kerül kiadá sra. Magánsze mélye k részé re térítés me ntes , 

közületek részére továbbra is j elképes összeg, 3000 Ft évente. 
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