
A Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságát (MNOT)
1991-ben alapította Bõsze Péter professzor és munkatársai.
Örömmel elmondhatjuk, hogy ez a patinás, lassan harmincas
éveibe lépõ szakmai társaság továbbra is vezetõ helyet tölt be a
hazai nõgyógyászati daganatos betegségekkel foglalkozó or-
vosok közötti párbeszéd, együttmûködés és együttgondolko-
dás elõsegítésében. Úgy érzem, büszkék lehetünk arra, hogy
társaságunkat a magas színvonalú szakmai munka mellett min-
dig is kiváló hangulatú baráti légkör jellemezte. Köszönöm a
társaság vezetõségének és tagságának bizalmát, melynek kö-
szönhetõen 4 évig én lehetek az MNOT elnöke.

Engedjétek meg, hogy néhány gondolatban leírjam, milyen
tervekkel vágunk neki ennek az idõszaknak.

! Az elmúlt évek nagy eredménye a nõgyógyászati daganatse-
bészet szakképzés elfogadtatása. Nem kérdés, hogy ez a lé-
pés a fiatalok sebészeti képzését, ezáltal a betegeink hatéko-
nyabb ellátását elõsegíti, viszont vigyáznunk kell arra, hogy
a képzés ne váljon tömegessé. Ne kerüljenek ki a rendszer-
bõl feleslegesen nagy számban félig kiképzett szakemberek,
és ezáltal ne akadályozzuk a daganatos betegek központok-
ban való ellátását. A szakképzés minõségének biztosítása el-
sõsorban egyetemi feladat, de úgy érzem, az MNOT-nak is
hallatnia kell a hangját a szakképzésben is.

! A petefészekrákos, illetve a nõgyógyászati daganatos bete-
gek sajátos tudást igénylõ, összetett ellátásának megszerve-
zése szakmánk egyértelmû feladata. El kell indítani olyan
központosított folyamatot, amely biztosítja, hogy a fent em-
lített betegek ellátása csak megfelelõ tapasztalattal és meg-
felelõen kiképzett szakemberrel rendelkezõ intézetekben
történjék.

! A magyarországi méhnyakszûrés korszerûsítésre több ter-
vezet is született. Kilátásban van a HPV-alapú méhnyak-
szûrés elindítása. Ezzel – a kezdeti tapasztalatok alapján – a
méhnyakszûrés egészének átszervezése várható. Ebben tár-
saságunk is szívesen részt vesz, erre vonatkozóan kaptunk
felkérést is.

! A méhnyakszûrésen kiszûrt nõk elváltozásának pontos
megállapításához friss szakszerû kolposzkópos tudás szük-
séges, ezért társaságunk részt fog venni a magyar fiatal és
kevésbé fiatal nõgyógyászok kolposzkópos képzésében is.

! A 4 éves idõszak alatt szeretném, ha társaságunk felgyorsí-
taná a szakmánkra vonatkozó magyar útmutatók frissítését.
Célunk továbbá szakmailag és jogilag is alaposan ellenõr-
zött közös beleegyezõk és betegtájékoztatók elkészítése.

! Végezetül az is célom, amely talán inkább még csak álom,
hogy a magyar kiváló nõgyógyászati daganatközpontok
összefogásával olyan közös tudományos vizsgálatokba
kezdjünk; amely megmutatja, hogy összefogással milyen
nemzetközileg is jegyzett eredményt tudunk elérni.

Remélem, négy év múlva büszkén tudunk majd a fenti eredmé-
nyekbõl minél többet bemutatni, amikor a következõ elnöknek
átadom a váltóbotot. Köszönöm, hogy idõt szántál arra, hogy
elolvasd a gondolataimat, terveimet.

Baráti üdvözlettel:
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A Nõgyógyászati Onkológia elsõ száma megjelenésének 25.
évfordulóját ünnepeljük. Ebbõl az alkalomból Prof. dr. Bõsze
Péter a folyóirat alapító szerkesztõje és Prof. dr. Rigó János a
lap jelenlegi fõszerkesztõje emlékezett meg a kiadvány múltjá-
ról, beöltött szerepérõl és jentõségérõl.

A Debreceni Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Intézeté-
nek munkatársai a IIIB vagy annál magasabb stádiumú hám-
eredetû petefészekrákban szenvedõ betegek esetében a teljes
és a részleges tumor eltávolítás hatását vizsgálták a prog-
ressziómentes túlélés szempontjából. A maradék nélküli daga-
nat eltávolítás esetén csaknem 19 hónappal hosszabb volt a
progressziómentes túlélés idõtartama, mint a nem teljes daga-
natredukció után. Érdekes, hogy a szöveti mintavételben ré-
szesült betegek és a részleges tumor eltávolításon átesett bete-
gek esetében nem találtak szignifikáns különbséget a prog-
ressziómentes túlélés idõtartamában. A közlemény felhívja a
figyelmet a teljes daganat eltávolítás jelentõségére elõrehala-
dott petefészekrákban szenvedõ betegeknél.

A Mályvavirág Alapítvány nagyon fontos felmérést végzett
több mint 500 petefészekrákban és méhnyakrákban szenvedõ
betegnél. Önkitöltõs kérdõíves módszert alkalmazva azt ta-
pasztalták, hogy a betegek életminõsége jelentõsen megválto-
zott a kórkép diagnosztizálása és kezelése után. Kiemelendõ,
hogy a megkérdezettek 70%-a jelezte, hogy a betegség befo-
lyásolta a nõiességet, ami közel 20%-ban jelentõsen csorbult.
A betegek közel 30%-a igényelt lelki támogatást. A közle-
mény többek között felhívja a figyelmet a lelki segélynyújtás
fontosságára.

Életkortól függetlenül gyakran találkozunk a függelékek kü-
lönbözõ elváltozásaival. Kiváló összefoglaló közlemény te-

kinti át az adnexképletek ultrahangvizsgálatának jelentõségét
a rizikóbecslésben. Ma már a tumormarkerek alkalmazása ön-
magukban nem elégséges a malignus folyamat felismeréséhez.
Különösen a CA 125 tumormarker változó kor elõtt történõ al-
kalmazása félrevezethet a rosszindulatúság felismerésében.
Az áttekintõ közlemény hasznos lehet az ultrahangvizsgálatok
területén kevesebb tapasztalattal rendelkezõ szakemberek szá-
mára is, mivel könnyen érthetõ módon ismerteti az IOTA
(International Ovarian Tumor Analysis) modelleket.

A myomagöbök szövettani feldolgozása során ritkán találko-
zunk leiomyosarcomával, azonban ennek lehetõsége nem zár-
ható ki. Három esetismertetés hívja fel a figyelmet myomagöb
eltávolítása után, szövettani vizsgálattal igazolt leiomyo-
sarcomára. Különösen fontos, hogy laparoszkópos mûtét során
ügyeljünk a szövetek szétszóródásának veszélyére. A mor-
szellirozást csak mûanyag zsákban (endobag-ben) biztonságos
elvégezni. A myomagöb kiemelését megkönnyítheti a hasüreg
kis metszésbõl történõ megnyitása.

Végül, érdekes cikket olvashatunk Bõsze professzor rovatában
a magyar nyelv és az európai orvosi nyelv történetérõl, a ma-
gyar orvosi nyelv kialakulásáról, amit történelmünk is befo-
lyásolt. Véleménye szerint orvosi nyelvünk jelentõs idegen
szókészletét meghatározza hazánk múltja is, ami „több évszá-
zados tudományos elfojtottságunkat” tükrözi. A közlemény
felhívja a figyelmet arra, hogy a szükségtelen olyan idegen
szavakat használni, melyeknek van magyar megfelelõje és
azokkal helyettesíthetõk.

Prof. Dr. Rigó János Jr.
fõszerkesztõ
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