
A Nõgyógyászati Onkológia szerkesztõsége tisztelettel és

nagy szeretettel köszönti Bõsze Péter professzor urat 80. szüle-

tésnapja alkalmából. Visszatekintünk elismerésekben és sike-

rekben gazdag életútjára, megismerhetjük folyóiratunk alapító

fõszerkesztõjének a nõgyógyászati onkológia és a nyelvészet

területén végzett egyedülálló munkásságát. Az olvasó megis-

merheti az újság alapító fõszerkesztõjének a nõgyógyászati

onkológia és a nyelvészet területén végzett egyedülálló mun-

kásságát.

Értékes, eredeti közlemény számol be arról, hogy petefészek-

rákos betegekben a fagocitózisban részt vevõ sejtes elemek

funkciója csökken, majd a tumor eltávolítása után a fagocita-

funkció egészségesekkel azonos mértékûre emelkedik. A szer-

zõk feltételezik, hogy a petefészekrák esetén a daganat vagy

és/vagy mikrokörnyezete olyan faktorokat termel, melyek a

neutrofil és a monociták funkcióját gátolják. Mindez azt tá-

masztja alá, hogy a petefészekrák jelentõsen befolyásolja az

immunrendszer mûködését.

A szülész-nõgyógyászok és a szakorvosjelöltek számára is

hasznos összefoglaló közlemény alapismereteket tartalmaz a

petefészek-daganatok korszerû kórisméjérõl, kezelési lehetõ-

ségeirõl. A cikk olvasása közben jól követhetjük, hogy az el-

múlt évtizedekben miképp változott a mûtéti szemlélet és ho-

gyan változott a kemoterápiás kezelés rosszindulatú petefé-

szek daganatok esetén.

A májfelszabadítás ismerete nélkülözhetetlen a daganatsebé-

szek számára. A máj mozgathatóvá tétele szükséges a daganat

kiterjedésének meghatározása, a rekeszi áttétek eltávolítása,

valamint az esetleges májfelszíni és a májtok alatti áttétekhez

történõ hozzáférés céljából. A máj felszabadításának lépéseit

illetve módszerét részletesen ismerteti a cikk, amit kiváló kép-

anyag illusztrál.

Az orvosi tevékenység során sajnos gyakran találkozunk a ki-

égés folyamatával, ami a tartós érzelmi vagy stresszes megter-

helések következtében kialakuló fizikai, lelki és szellemi ki-

merülés. Különösen veszélyeztetett csoportba tartoznak a da-

ganatsebészettel foglalkozó orvosok. Elgondolkoztató, hogy a

kiégés tünetegyüttese már a frissen végzett orvosoknál is jelen-

tõs arányban megfigyelhetõ. Az érdeklõdõ a kiégés megelõzé-

sérõl és kezelésérõl olvashat rövid, figyelemfelhívó közle-

ményt.

Végül az Orvosi Nyelv rovatában Gaál Csaba professzor cikke

rámutat, hogy az idegen orvosi szavak helyesírása nem megfe-

lelõen szabályozott, mely zavart okoz a mindennapi gyakorlat-

ban. A szakszövegben a latin-görög, azaz eredeti helyesírás-

hoz való ragaszkodást, míg a nem szakmabeliek számára írt

szövegben a magyar kiejtés szerinti megjelenítést tanácsol.

Felhívja a figyelmet arra, hogy sokszor a tanulatlan emberek

sokasága által helytelenül használt szavak alkalmazása terjed

el, ami elfogadhatatlan. Bõsze professzor néhány mondatos

hozzászólásában a magyar nyelvû irodalom megteremtésének

sürgetését hangsúlyozza.
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