
! BESZÁMOLÓ A II. INTERDISZCIPLINÁLIS HPV
KONGRESSZUSRÓL (Dr. Koiss Róbert)

A II. Interdiszciplinális HPV Kongresszust a Magyar
Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság szervezte Buda-
pesten a Hotel Hungary City Centerben 2019. március 8–9-én.

Az I. Interdiszciplinális HPV Kongresszus 2016-ban rendez-
tük. Ennek pozitív visszhangja és az azóta eltelt idõ tette szük-
ségessé a következõ megszervezését.

A tudományos elõadásokban a HPV-fertõzés okozta betegsé-
gek kimutatására és kezelésére fektettünk nagy hangsúlyt.
A szakmák közül a nõgyógyászok mellett a szövettannászok,
sejttanászok, végbélszakosok bõrgyógyászok és orr-fül-gégé-
szek is tartottak elõadást.

A HPV, mint a méhnyakrák kialakulásában oki szerepet betöl-
tõ kórokozó kimutatásáról több elõadás is elhangzott. A sejt-
tanászok bemutatták a szûrésben bekövetkezett szemléletvál-
tást, ismertették a hagyományos sejtkenetszûrés korlátait, rá-
mutattak a 30 év feletti nõk HPV-alapú elsõdleges szûrésnek
jelentõségére. Több elõadás is foglalkozott a HPV-pozitív
nõknél a további kórismézési módszerek elemzésével. Egyér-
telmûvé vált, hogy ezekben az esetekben a molekulajelzõk biz-
tosabban jelzik a rákelõtti állapotot, mint a hagyományos
sejtkenetvizsgálat. A kolposzkópos vizsgálat jelentõsége is
felértékelõdik a HPV-pozitív esetekben, bár a klinikai vizsgá-
latok arra világítottak rá, hogy több indokolatlan szövettani
mintavétel történt, ami elsõsorban óvatosságból adódó túlke-
zelés következménye.

A HPV-fertõzés okozta szemölcsös elváltozásokat testterületi
felosztásban tárgyaltuk. A végbél körül elõforduló függölyök
hagyományos és sebészeti kezelése újdonságokat is tartoga-
tott. Kiemelték, hogy sebészeti módszertõl függetlenül, csak a
fertõzött hámszövetet kell eltávolítani, a kötõszövet éppen ha-
gyása mellett. Ellenkezõ esetben a sebgyógyulás zavart szen-
ved, ami ezen a területen súlyos következményekkel járhat.

Külföldi elõadóink, akik Csehországból, Szlovákiából és Len-
gyelországból érkeztek hozzánk, a szeméremtest rákelõtti álla-
potainak, valamint a szeméremtestrák többszakmás kezelésé-
rõl tartottak elõadást. Robert Jach professzor, aki a Lengyel
Kolposzkópos Társaság elnöke, önmûködõ kolposzkópos
vizsgálatok több éves tapasztalatairól számolt be. A vizsgálat
lényege, egy olyan méhszájmegtekintõ eljárás, amely könnyen
kivitelezhetõ, és kolposzkópiában nem jártas szakember részé-
re azonnali kórismét állít fel a távgyógyászat segítségével.

Az utolsó nagy tárgykör, amellyel a tudományos ülés foglalko-
zott, a HPV elleni védõoltás eddigi tapasztalatait, valamint a
fiúk oltásának jelentõségét mutatta be. Igazolást nyert, az
ausztráliai vizsgálatok eredményeire hivatkozva, hogy népes-
ségi szinten csökkent az oltottak körében a súlyos rákelõtti ál-
lapotok elõfordulása, és várhatóan ebben a csoportban a
méhnyakrák kialakulási kockázata is jelentõsen kevesebb lesz
a nem oltott nõkkel szemben. A fiúk oltásának jelentõsége a
fej-nyaki daganatok megelõzésében van. Igazolódott, hogy a
40 éves férfiak körében az elmúlt 10 évben fokozódott a
HPV-fertõzéshez köthetõ mandula és a hátsó nyelvgyök daga-
natának száma. A fiúk népességi szintû HPV elleni oltásának
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bevezetése remélhetõleg jelentõsen csökkenti fogja ezen daga-
natok elõfordulását.

A rendezvény utolsó elõadása gyakorlati útmutatóként szol-
gált a kolposzkópiában nem jártas szakembereknek. Az elõ-
adók a kolposzkópia alapjain túl, olyan eseteket is bemutattak
felvételeken, amelyeken a HPV okozta súlyos rákelõtti állapo-
tok kolposzkópos megjelenési formái voltak láthatók.

A rendezvényre 160-an jelentkeztek, és 14 cég támogatását si-
került megnyerni.

A tudományos ülés jó hangulatban telt, értékes viták és eszme-
cserék zajlottak az elõadásokat követõen.

Remélhetõleg újabb 3 éve eltelte után ismételten megrendez-
heti a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság a
III. Interdiszciplinális Kongresszust. Sok sikert kívánok min-
denkinek, és remélem, a rendezvényen hallottak szerint foly-
tatják tovább munkájukat.

! A MAGYAR MÉHNYAKKÓRTANI ÉS KOLPOSZKÓPOS
TÁRSASÁG (MMKT) 2019. ÉVBEN MEGTARTOTT
KÖZGYÛLÉSÉNEK BESZÁMOLÓJA
(Dr. Koiss Róbert)

A társaság közgyûlését a II. Interdiszciplinális HPV Kong-
resszus keretében hívtuk össze 2019. március 08-án. A részt-
vevõk elõször meghallgatták a Társaság elnökének, Koiss Ró-
bertnek, a 2018-as évet összefoglaló, valamint a 2019-es évre
tervezett beszámolóját.

Az MMKT 2018 szeptemberében, a Szülészet-Nõgyógyászati
Szakmai Kollégiummal egyetértésben, új méhnyakszûrési el-
járásrendi javaslatot nyújtott be Kásler Miklós Miniszter Úr-
nak. Sajnos a közgyûlés idõpontjáig válasz még nem érkezett.

A társaság az EFC (European Federation of Colposcopy) tag-
jaként képviseltette magát az EFC tudományos rendezvényén.
Ismertettem a Visegrádi 4-ek beindításával kapcsolatos terve-
ket. A V4-ek összehívásának a célja annak kiderítése, hogy eu-
rópai közép-keleti országokban miért gyakori a méhnyakrák és
miért nagy a halálozása. Közös érdekünk a méhnyakrák meg-
elõzési lehetõségeinek ismertetése az egészségügyi dolgozók
és a lakosság körében. Fontosnak tartjuk az orvosok tájékozta-
tást az elsõdleges megelõzés és a kapcsolatos szûrési módszer-
rõl. A Visegrádi 4-ek életre hívása lehetõséget biztosítana a

klinikai vizsgálatok együttes elvégzésére, biztosítva ezáltal,
hogy a térség is véleményformáló szerepet tudna betölteni egy
új megelõzési módszerek kidolgozásában. A V4-ek társaságát
az IFCPC (International Federation of Cytopathology and
Colposcopy) támogatásával hoznánk létre.

A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság pénz-
ügyileg megfelelõ évet zárt.

Terveim között szerepel, hogy a Magyar Nõgyógyász Onkoló-
gus Társasággal közös tudományos ülést szervezzünk, mert a
két társaságnak a hallgatósága azonos, valamint a rendezvé-
nyek támogatottsága a cégek részérõl korlátozott. Fontosnak
tartom, hogy hazánkban is megvalósuljon a méhnyakszûrés
korszerûsítése, és annak állami támogatottsága.

! BESZÁMOLÓ MAGYAR NÕGYÓGYÁSZ
ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK (MNOT) 2019-ES
VEZETÕSÉGI ÜLÉSÉRÕL (Prof. dr. Gõcze Péter)

Az ülést 2019. május 17-én tartottuk a Magyar Nõorvosok Tár-
saságának siófoki Szakmai Továbbképzõ Tanfolyamának ke-
retében. Az ülés témája a Magyar Nõgyógyász Onkológusok
Társasága és A Magyar Méhnyakkórtani És Kolposzkópos
Társaság I. Közös Kongresszusának szervezési kérdései vol-
tak. A MNOT vezetõségének és az MKKT elnökségének je-
lenlevõ tagjai és a kongresszust szervezõ Congressline képvi-
selõje véglegesítették a kongresszus idõpontját és helyszínét.
Döntöttünk a rendezvény kiemelt témáiról és a külföldi elõ-
adók meghívásáról.

! ELNÖKI BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZ
ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 2015–2019. ÉVEI
TEVÉKENYSÉGÉRÕL (Prof. dr. Gõcze Péter)

A Társaság elnöki teendõit 2015 októberében, Harkányban
rendezett X. nagygyûlésen vettem át Póka Róbert professzor
úrtól. A tisztújító rendezvényen megválasztottuk az új 10 tagú
vezetõséget, a leendõ elnököt Dr. Novák Zoltán személyében,
valamint a társaság titkárának Dr. Pete Imrét. Külön köszönet-
tel tartozom mindkettõjüknek a kitartó támogatásukért, ame-
lyet a 2017-es sikeres gárdonyi és a mostani, 2019-es budapes-
ti nagygyûlés szervezéséhez nyújtottak.

Örökös tiszteletbeli elnök:
Prof. dr. Bõsze Péter

Elnök:
Prof. Dr. Gõcze Péter

Jövendõbeli elnök:
Novák Zoltán

Tiszteletbeli elnök:
Prof. dr. Ungár László
Dr. Pálfalvi László
Prof. dr. Póka Róbert

Titkár:
Dr. Pete Imre
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Vezetõségi tagok:
Dr. Koiss Róbert
Dr. Kovács Kázmér
Dr. Krasznai Zoárd
Dr. Kovács Lajos
Dr. Novák Zoltán
Dr. Papp Gyula
Dr. Papp Szilárd
Dr. Pete Imre
Prof. dr. Rigó János Jr.
Dr. Szánthó András

Póttagok:
Dr. Bálega János
Dr. Lintner Balázs
Dr. Vrecenár László

Ügyintézési nehézségek. A korábban bevezetett új társasági
törvény elõírásai nehézségeket okoztak Társaságunk bejegy-
zésében és törvényes mûködésében. Több mint 2 éves hosszas
levelezés után, a 2017-es gárdonyi rendezvényt követõen tud-
tuk teljesíteni a törvények által megkövetelt feltételeket
Dr. Stelzer Viktor ügyvéd úr hathatós közbenjárásával. Neki is
köszönöm az eddig végzett munkáját és azt, hogy a tisztújítás-
sal kapcsolatos feladatokat most is elvállalta.

A Társaság pénzügyeinek intézésére felkértem Hajdu Lajosné,
Borikát, mérlegképes könyvelõt. Sok bosszúságot okozott,
hogy két éven át nem sikerült hozzáférni a Társaság pénzéhez
ügyintézési okok miatt. Ezt megoldva az idei évben újabb bo-
nyodalmat jelentett a pénzmosás elleni törvényi elõírások tel-
jesítése. Közben kiderült, hogy a korábbi idõszakban biztosí-
tottak számára a bank nem tiltotta le a hozzáférést ügyviteli
hiba miatt. Végül ezt is sikeresen megoldottuk!

Rendezvények. Elismeréssel kell szólnom a Congressline ren-
dezvényszervezõ cégrõl, akik segítségével és jó kapcsolat-
rendszerükkel mindhárom rendezvényünket sikeresen és nye-
reséggel megszervezték. A mai világban komoly siker, ha a tu-
dományos eredményesség mellett a kellemes környezet, a jó
ellátás és némi anyagi haszon is kitermelhetõ. Segítségükkel a
Társaság pénzügye helyzete állandósult, majd javult. A szûkü-
lõ céges támogatások miatt a társaságok egyre nehezebb pénz-
ügyi helyzetbe kerülnek, noha rendezvényeik változatlanul jó
színvonalúak.

Korábbi kedvezõ tapasztalatom alapján javasoltam a három
hasonló irányultságú nõgyógyász társaságnak a közös nagy-
gyûlés szervezését. A MMKT-vel és elnökével sikerült megál-
lapodni a közös szervezésrõl, amit ezúttal is köszönök Dr.
Koiss Róbertnek és csapatának. Pozitív mérleg esetén a két tár-
saság 2/3 és 1/3 arányban osztozik a nyereségen. Veszteség
esetén ugyanígy a befizetésen. Remény van arra, hogy a Cito-
patológiai Társaság is csatlakozni fog a jövõben. Ebben az
esetben a jogi helyzet bonyolultabb, mivel ez a társaság a Ma-
gyar Nõorvosok Társaságához tartozik.

Az elnökségem alatt a vezetõség javaslatára az MNOT és a
színvonalas Nõgyógyászati Onkológia címû folyóirat alapító-

ját, nemzetközileg elismert prof. dr. Bõsze Pétert tiszteletbeli
örökös elnököt a XI. gárdonyi rendezvényen köszöntöttük és
munkásságának elismeréseként létrehoztuk a Bõsze Péter-dí-
jat, amelyet a szokásosan szervezett nagygyûléseken a leg-
eredményesebb 35 év alatti fiatal elõadó kapja meg.

Társaságunk más tudományos rendezvényen is képviseltette
magát elõadásokkal: az Országos Onkológiai Intézet által szer-
vezett Petefészekrák Konszenzus Konferencián, a Magyar Nõ-
orvosok Társaságnak kongresszusán külön részlegben mutat-
koztunk be, legutóbb pedig Siófokon illetve Visegrádon a Ma-
gyar Nõorvosok Társaság Szakmai Továbbképzõ tanfolyama-
in, továbbá több külföldi tudományos ülésen is szerepeltünk.

Az orvoshiány és a nagy intézeti leterheltség miatt egyre nehe-
zebb a vezetõség minden tagjának személyesen részt venni az
évenkénti megbeszéléseken, ezért minden tagnak megküldtük
az ülések részletes jegyzõkönyvét.

A Nõgyógyászati Onkológia folyóirat és a társaság honlapjá-
nak (MNOT.hu) helyzete. A Bõsze professzor által alapított
Nõgyógyászati Onkológiai folyóirat helyzete ingataggá vált,
mivel az a NOK Kiadó nevén lett bejegyezve, mely megszûnt.
A folyóirat az MNOT tulajdonába került, fõszerkesztõje Prof.
dr. Rigó János lett, átmenetileg biztosítani tudta a megjelenés
költségeit. Mára az újság további fenntartásának nehézségeirõl
számolt be. Jelenleg 300 példányban nyomtatják, ez közel
600 000 Ft-ba kerül. Évi két megjelenés ~1–1,2 millió Ft len-
ne, amelyet a jövõben a három nõgyógyászati daganatokkal
foglalkozó társaságnak kellene elõteremtenie. A vezetõség ja-
vasolja, hogy továbbra is Rigó professzor legyen az újság fõ-
szerkesztõje, és a mindenkori fõszerkesztõ legyen tagja az
MNOT vezetõségnek.

A Társaság honlapja megújításra szorul. Dr. Krasznai Zoárd
eddig is sokat tett a honlap megjelenéséért, sikeresen beszerve-
zett egy új céget. Dr. Krasznai Zoárdot a vezetõség megbízta a
honlap gondozásával, és hogy tegyék fel a Nõgyógyászati On-
kológia eddig megjelent és a jövõben megjelenõ új számait is.
A folyóiratban úgy lehet majd lapozni, mint egy valós újság-
ban. Ezzel megfelelve a mai kor kihívásainak, széles körben és
ingyenesen elérhetõvé válik a számítógépeken. Nálunk sokkal
nagyobb és gazdagabb társaságok is ezt a formát részesítik
elõnybe, sikerrel (például Orvosi Hetilap); a legtöbb azonban
nem ingyenes.

A Társaság vezetõsége a jelenlegi bevételek és tagdíjak mellett
nem lát lehetõséget arra, hogy évi 2–3 alkalommal 100–100
nyomtatott példányban is megjelenjen a lap, ezért a közgyûlés
elé bocsátjuk annak eldöntését, hogy a Társaság tulajdonába
került Nõgyógyászati Onkológia, 100 nyomtatott példányban
is jelenjen-e meg. Így a köteles példányok is meglesznek és az
intézetek is megkaphatják. Ebben az esetben az éves tagdíj
emelése elkerülhetetlen lesz. A közgyûlés elé szavazásra bo-
csátom, hogy nyomtatásban is jelenjen-e meg a lap, vagy csak
e-folyóiratként.

A nõgyógyászati daganatsebészeti szakvizsga kérdése. Ko-
moly fejlõdést jelentett a társaság életében a daganatsebészeti
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szakvizsgarendszer kidolgozása. Dr. Pálfi László, Dr. Ungár
László és munkatársaik rendszeresen felkészítették az elhiva-
tott jelölteket. Prof. dr. Bõsze Péter és Dr. Novák Zoltán pedig
kijárták a szakvizsga törvényesítését. Négy éve néhány tagtár-
sunk megszerezte a daganatsebészeti szakvizsgát, és nagy
öröm, hogy egyre több elhivatott nõgyógyász tûzte ki célként
ennek megszerzését. Ezzel a hazai nõorvosi daganatgyógyá-
szati ellátás nagyot lépett elõre. Fontos lenne, hogy 2020-ban a
MNOT kötelezõ, pontértékû tanfolyamot szervezzen az egye-
temek bevonásával, mivel az elsõ nõgyógyászati daganatsebé-
szeti szakvizsgák 5 éves érvényessége lassan lejár, és az érin-
tetteknek továbbképzésen kell részt venni. Ennek elõkészítését
a társaság megkezdte Dr. Szánthó András vezetésével az egye-
temek bevonásával.

Végezetül: mindenkinek köszönöm az elmúlt évek munkáját.

! SZEMÉLYES HANGVÉTELÛ BESZÁMOLÓ A MAGYAR
NÕGYÓGYÁSZ ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ÉS
A MAGYAR MÉHNYAKKÓRTANI ÉS KOLPOSZKÓPOS
TÁRSASÁG I. KÖZÖS KONGRESSZUSÁRÓL
(Prof. dr. Bõsze Péter)

A rendezvényt Budapesten a Mercur Budapest Buda hotelben
tartottuk 2019. november 8–9-én.

Az elõadások jegyzékét a következõ oldalak mutatják.
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! MÛSOR

2019. NOVEMBER 8.

09:00–09:10 Megnyitó, üdvözlések

09:10–11:00 ÁTTEKINTÕ ELÕADÁSOK
Üléselnökök: Gõcze Péter, Póka Róbert

09:10–09:30 Örökletes petefészekrák
Bõsze Péter az MNOT Örökös Tiszteletbeli Elnöke

09:30–10:10 A felhasi sebészet szerepe a petefészekrákos betegek kezelése során a sebészonkológus és a nõgyógyász
onkológus szemével
Tóth Lajos Barna1, Bálega János
1 SZSZBMK Jósa András Oktatókórház, Sebészet, Nyíregyháza, 2 Pan-Birmingham Gynaecological Cancer Centre

10:10–10:20 Még egyszer a LACC trial-ról
Pálfalvi László
DPC Kórház, Szülészet-Nõgyógyászati Osztály, Budapest

10:20–10:30 Robotsebészet a nõgyógyászati onkológiában
Bózsa Szabolcs, Németh Zoltán
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Abteilung für Gynakologie

10:30–10:40 Nõgyógyászati Tru-cut biopsziák onkológiai pácienseknél
Lengyel Dániel1, Vereczkey Ildikó3, Horváth Katalin2, Novák Zoltán1

1 Országos Onkológiai Intézet, Nõgyógyászati Osztály, 2 Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, 3 Molekuláris
Patológiai Osztály, Budapest

10:40–10:50 Hogyan változunk a kor szakmai kihívásai alapján? (Igények és lehetõségek a végeken)
Molnár Balázs, Pap Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Kórház, Szülészeti-Nõgyógyászati Osztály,
Nyíregyháza

10:50–11:00 Diszkusszió
11:00–11:15 Kávészünet

11:15–13:00 HPV ÉS A MÉHNYAKRÁK
Üléselnökök: Ungár László, Lintner Balázs

11:15–11:25 A magas kockázatú HPV genotípusok prevalenciája Magyarországon: egy populáció alapú földrajzilag
reprezentatív keresztmetszeti vizsgálat elsõ eredményei (n 4000)
Fogarasi András
Synlab Hungary Kft.

11:25–11:35 Innováció a cervix kóros eltéréseinek kiegészítõ kezelésében – Q Pharma szponzorált elõadás
Sóbel Gábor
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Budapest

11:35–11:45 CIN bizonyítékokon alapuló ellátás a terhességben
Bózsa Szabolcs
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Abteilung für Gynakologie
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Bõsze Péter, Gõcze Péter, Koiss Róbert

11:45–11:55 A méhnyakrákos és a petefészekrákos nõk átfogó betegút-kutatási eredményei
Tóth Icó
Mályvavirág Alapítvány

11:55–12:00 A VEGF, mint potenciális célpont a méhnyakrákok kezelése során
Bohonyi Noémi, Stefanovits Ágnes, Gõcze Péter, Papp Szilárd, Koppán Miklós, Gõcze Katalin
PTE KK Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, és PTE Sportmedicina Tanszék, Pécs

12:00–12:10 Sentinel nyirokcsomó vizsgálattal kapcsolatos tapasztalataink cervix daganatok esetében
Tóth Richard, Tabányi Ádám, Lintner Balázs
SE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Budapest

12:10–12:20 UH-vizsgálatok cervix daganat kapcsán
Lintner Balázs, Tóth Richárd, Tabányi Ádám
SE Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Budapest

12:20–12:25 A személyre szabott terápia új lehetõségei méhnyakrákos betegek ellátása során
Stefanovits Ágnes, Bohonyi Noémi, Gõcze Péter, Papp Szilárd, Bárdos Nikoletta, Koppán Miklós, Gõcze Katalin
PTE KK Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, és PTE Sportmedicina Tanszék, Pécs

12:25–12:35 A méhnyakrák várandósság alatti diagnosztikája és kezelése
Bárdos Nikoletta, Gõcze Péter, Kalincsák Judit, Stefanovits Ágnes, Bohonyi Noémi, Koppán Miklós, Papp Szilárd
PTE KK Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Pécs

12:35–12:40 A Carter nedves stoma, mint rekonstrukciós lehetõség total exenteratiót követõen: kezdeti tapasztalataink
egy új módszerrel
Echim Tímea, Kiarash Bahremand, Mersich Tamás, Novák Zoltán
Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Központ, Budapest, Országos Onkológiai Intézet, Nõgyógyászati Osztály, Budapest

12:40–12:50 Paraaorticus lymphadenectomia osztályozása, indikációja és saját tapasztalatok bemutatása
Kiarash Bahremand, Novák Zoltán
Országos Onkológiai Intézet, Nõgyógyászati Osztály, Budapest

12:50–13:00 Diszkusszió
13:00–14:00 Ebédszünet

14:00–14:20 „Szép új világ” méhnyakrák elimináció a horizonton – MSD szponzorált elõadás
Krasznai Zoárd
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészet és Nõgyógyászat

14:20–15:20 FELKÉRT KÜLFÖLDI ELÕADÁSOK
Üléselnökök: Novák Zoltán, Papp Szilárd

14:20–14:45 Sentinel node evaluation in early cervical cancer
Patrice Mathevet
CHUV, Lausanne, Switzerland

14:45–15:10 Primary HPV DNA Screening and Results of 4 Million Ladies
Murat Gultekin
Hacettepe University, Ankara, Turkey

15:10–15.25 Diszkusszió
15:25–15:40 Kávészünet

15:40–16:25 A CITOLÓGIAI KENETEK ÚJ SZÍNEINEK HELYE A NÕGYÓGYÁSZOK PALETTÁJÁN -
Roche Magyarország szponzorált elõadás
Üléselnökök: Szántó András, Krasznai Zoárd

Erõs Mónika
Medserv Kft., ÉKBC Új Szent János Kórház, Budapest
Novák Zoltán
Országos Onkológiai Intézet, Budapest

16:25–16:45 Fontos újdonságok az ESGO 2019 kongresszusáról
MNOT Vezetõség elõadása

16:45–17:40 A SZEMÉREMTEST ÉS PETEFÉSZEK DAGANATAI
Üléselnökök: Koppán Miklós, Pete Imre, Kovács Kázmér

16:45–16:55 Vulva carcinoma neoadjuváns kemoterápiája - kedvezõ tapasztalataink és az irodalmi adatok áttekintése
Krascsenits Géza, Máté Szabolcs
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika Baross utcai részleg Onkológiai és Daganatsebészeti Osztály, Budapest

16:55–17:00 Ritka szövettani típusú szeméremtesti daganatok
Nyíri Sándor
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika Baross utcai részleg Onkológiai és Daganatsebészeti Osztály, Budapest
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A Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságának (MNOT) és a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság (MMKT) munkája

17:00–17:10 PAPR inhibitorok szerepe a petefészekrák terápiájában
Pete Imre1, Máté Szabolcs2

1Országos Onkológiai Intézet, Nõgyógyászati Osztály, Budapest, 2 Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika Baross utcai Részleg
Onkológiai és Daganatsebészeti Osztály, Budapest

17:10–17:20 Borderline petefészek daganatok korszerû kezelése
Szatmári Erzsébet
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika Baross utcai részleg Onkológiai és Daganatsebészeti Osztály, Budapest

17:20–17:25 Malignus kevert Müller-csõ eredetû tumor esetbemutatás és kezelés kérdései
Baross Gábor1, Pelylach Anna2, Babarczy Edit2, Koiss Róbert1

DPC 1Szülészet Nõgyógyászat Osztály, 2 Patológia, Budapest

17:25–17:35 Hormonpótló kezelés a petefészek daganattal kezelt betegeknél
Szabó Katalin, Máté Szabolcs
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika Baross utcai részleg Onkológiai és Daganatsebészeti Osztály, Budapest

17:35–17:50 Diszkusszió
18:30 Autóbuszos kirándulás, vacsora Etyeken

2019. NOVEMBER 9. SZOMBAT

08:30–09:10 Közgyûlés
09:10–09:25 Kávészünet

09:25–09:45 A phase II study of the safety and efficacy of OTL38 for the intraoperative imaging of folate receptor-alpha positive ovarian
cancer
Tanyi János
University of Pennsylvania, USA

09:45–10:25 A méhtest daganatai
Üléselnökök: Rigó János, Pálfalvi László

09:45–09:55 A regionális lymphadenectomia jelentõsége corpus carcinoma esetében
Papp Szilárd, Varga Tamás, Gõcze Péter, Szegedi Sarolta, Kalincsák Judit, Stefanovits Ágnes, Bárdos Nikoletta, Bohonyi Noémi, Koppán Miklós
PTE KK Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Pécs

09:55–10:05 A méhtestrák mûtéti kezelése és eredményei 2013-2019 között Póka Róbert
Debreceni Egyetem ÁOK, Nõgyógyászati Onkológiai nem önálló tanszék

10:05 – 10:15 Leiomyosarcomák fertilis korban
Vrecenár László
B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Semmelweis Tagkórház Szülészet-Nõgyógyászati Osztály, Miskolc

10:15–10:25 Diszkusszió

10:25–10:50 FELKÉRT KÜLFÖLDI ELÕADÁSOK
Üléselnökök: Koiss Róbert, Vrecenár László

10:25–10:50 Artificial intelligence in colposcopy
Marcin Weksler
Mobile SCANMED Systems Ltd., Wroclaw, Poland 5

10:50–11:00 Kávészünet

11:00–12:30 AZ EMLÕ ÉS A PETEFÉSZEK DAGANATAINAK TERÁPIÁJA
Üléselnökök: Papp Gyula, Kalmár László, Kollár Ákos

11:00–11:10 Az emlõrák sebészetének változása az elmúlt 10 évben osztályunkon
Koiss Róbert, Pálfalvi László
DPC Kórház, Szülészet-Nõgyógyászati Osztály, Budapest

11:10–11:40 Surgical treatment of recurrent ovarian cancer
Giovanni Scambia
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Catholic University of The Sacred Heart, Rome

11:40–11:50 A primer citoreduktív mûtét szerepe és a dedikált daganatsebész team jelentõsége az elõrehaladott stádiumú petefészek-
daganat kezelésében
Molnár Szabolcs
Debreceni Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Intézet, Nõgyógyászati Onkológia Tanszék

11:50–12:00 Az intraperitoneális kemoterápia helye az elõrehaladott petefészekrák adjuváns kemoterápiájában
Gõcze Péter, Papp Szilárd, Varga Zsuzsa, Lõcsei Zoltán, Kalincsák Judit, Stefanovits Ágnes, Bárdos Nikoletta, Bohonyi Noémi, Koppán Miklós,
Deáky Zsolt, Krommer Károly
PTE KK Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, PTE ÁOK Onkoterápiás Intézet, Pécs



A megnyitókat követõen az elsõ elõadást, az örökös tisztelet-
beli elnöknek kijáróan, én tartottam. Töprengtem, hogy elfo-
gadjam-e a felkérést, hiszen 80 felett az ember már inkább vo-
nuljon vissza, adja át a helyét az utána következõ nemzedékek-
nek. Az elmúlt két évtizedben tudományunk átírása a moleku-
lák szintjére már hatalmasra duzzadt, egészében követhetetlen,
de a szakágak szerinti ismeretek sokasága is feszegeti az embe-
ri agy befogadóképességének határait. Ez szemléletváltással
jár; nemcsak az ismeretek rendszerezését, fellelhetõségét ille-
tõen, hanem elsõsorban a molekulacélzó kórismézési módsze-
rek és kezelések területén. Minden tevékenységünk más meg-
világításba kerül, átalakul, és ez alól még a sebészet sem kivé-
tel. No, nem a szike tartására, a metszésre gondolok, hanem a
szike elõvételére: mikor és meddig. Ezt akartam nyomatékosí-
tani a hallgatóságban, ezért vállaltam az elõadást.

A rendezvény a nõorvosi daganatgyógyászat csaknem egészét
átfogta rangos, tapasztalt, idõsödõ és lelkes fiatal elõadókkal.
Nemzedékek – ha magamat is számítom – négy nemzedék ta-
lálkozója volt ez a tudományos ülés, és ez önmagában feleme-
lõ. A szervezõket (Gõcze Péter, Koiss Róbert, Novák Zoltán)
már csak ezért is a legnagyobb elismerés illeti, de ugyanez
mondható a szervezésre, a tudományos elõadások összeállítá-
sára, valamint a társasági eseményekre is.

Természetesen az egész rendezvényt részleteiben nem mutat-
hatom be – a mûsor tájékoztat róla –, csupán érdekességeket
emelek ki, és fûzöm hozzá gondolataimat.

" Szokatlan, de nagyon sikeres volt a párbeszéd formájú elõ-
adás: Bálega János és Tóth Lajos mutatta be petefészekrákos be-
tegek teljes daganateltávolító mûtétének felhasi elemeit. A mûtéti
felvételeket egymást váltva magyarázták. Egyértelmûsítették,
hogy ez a beavatkozás a nõgyógyászati daganatsebészet része; a
nõgyógyász daganatsebész végzi.

" A LACC vizsgálat (ClinicalTrials.gov, NCT00614211) ered-
ményeirõl, a MIS alkalmazhatóságáról értekezett Pálfalvi László.

LACC = Laparoscopic Assessment of Cervical Cancer
MIS (minimally invasive surgery) ebben a vizsgálatban a
hastükrözéssel (hagyományosan és robottal) végzett kiter-
jesztett méheltávolítás nemzetközi betûszója.

A National Comprehensive Cancer Network és a European
Society of Gynaecological Oncology ajánlása szerint a kiter-
jesztett méheltávolítás az IA2–IIA méhnyakrákoknál
hastükrözéssel ugyanolyan hatékonyan végezhetõ, mint a
has megnyitásával. Nem több a kiújulás, az életkilátások
egyformák, a megterhelés viszont kisebb, és az életminõség
is kedvezõbb. Az ajánlást az irodalmi adatokra, metaelem-
zésekre alapozták.

A LACC vizsgálat véletlenbeválasztásos, nyílt jelölésû, 33
központos vizsgálat, amelyben a két módszert hasonlította
össze. Azt tapasztalták, hogy a hastükrözéssel végzett mûté-
teknél több a kiújulás, rövidebb a túlélés, ezért a vizsgálatot
idõ elõtt lezárták. Az eredmények gyorsan terjedtek, és szá-
mos daganatközpont felhagyott hastükrözéssel végzett kiter-
jesztett méheltávolítással. Az ellentmondás a LACC vizsgá-
lat eredményei és korábbi eredmények, metaelemzések kö-
zött meglepõ volt. Kiterjedt vita indult a nemzetközi iroda-
lomban. A The Journal of Minimally Invasive Gynecology
szerkesztõségi közleményben foglalt állást. Rámutatott a
LACC vizsgálat buktatóira, például a központok szabadon
dönthettek, hogy II-es vagy III-as formájú kiterjesztett mûté-
tet végeznek, és azt javasolják, hogy a LACC vizsgálat ered-
ményeit fenntartással kell fogadni, és újabb, sokkal részlete-
sebben kidolgozott vizsgálat szükséges a kérdés eldöntésére.
Frumovitz és munkatársai (1) a LACC vizsgálatnak a bete-
gek életminõségével foglalkozó eredményeirõl számoltak
be. Rámutattak arra, hogy – noha a has megnyitásával vég-
zett mûtéteknél valamivel több volt a vérveszteség, ez a bete-
geket jobban megterhelte, és hosszabb volt a kórházi tartóz-
kodás – a szövõdményekben nem volt különbség, és a bete-
gek távlati életminõsége sem különbözött. Határozott állás-
foglalásuk, hogy ameddig újabb vizsgálat nem igazolja a két-
féle megközelítés egyforma hatékonyságát, a hasmegnyi-
tással végzett mûtét a helyénvaló, mondván: a hastükrözés
elõnyei eltörpülnek a hátrányok (gyakoribb kiújulás, rövi-
debb túlélés) mellett. Pálfalvi László is ezzel a végkövetkez-
tetéssel zárta elõadását.

" Nõgyógyászati robotmûtétekrõl Bózsa Szabolcs és Németh
Zoltán tartott elõadást. Ezeket a mûtéteket Bécsben végezték.
Elõnyeit hangsúlyozták.

" A méhnyakrák és a HPV kérdésének külön részt szenteltek.
Ebben nemcsak a szûrésrõl, a rákelõzõ állapotokról volt szó, ha-
nem nyirokcsomók eltávolításáról (õrszemnyirokcsomó, fõerek
körüli nyirokcsomók), sõt a bél-vizelet kivezetések viszonylag új
formájáról, a Carter-stomáról is. Ennek lényege a széklet és a vi-
zelet egy szájadékon való kivezetése. Az elõadók rámutattak,
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Bõsze Péter, Gõcze Péter, Koiss Róbert

12:00–12:05 Növekvõ teratoma szindróma petefészek éretlen teratoma esetében -ritka, de fontos klinikai kép bemutatása 2 eset kapcsán
Lukács Edina1, Bíró Krisztina2, Géczi Lajos2, Gyergyay Fruzsina2, Bagaméri Andrea1, Novák Zoltán1

1 Országos Onkológiai Intézet, Nõgyógyászati Osztály, 2„C” Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály,
Budapest

12:05–12:15 CA125 és HE4 szerepe elõrehaladott petefészekrákos betegek primer mûtéti szelekciójában és a komplett tumorredukció
igazolásában
Maka Eszter
Debreceni Egyetem Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Laboratóriumi Medicina Tanszék

12:15–12:25 Her-2 pozitív áttétes emlõrák kezelése trastuzumab emtanzinnal 9 évvel az idõközben gyógyult áttétes petefészekrák után
Wenczl Miklós
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály

12:25–12:40 Diszkusszió
12:40–13:00 Kongresszus zárása
Bõsze Péter-díj átadása



hogy a méhnyakszûrés egyértelmûen a HPV-szûrés felé halad, és
hogy elõtérbe kerülnek a molekulajelzõk.

" Marcin Weksler Lengyelországból Artificial intelligence in
colposcopy címmel tartott elõadást, amelyben bemutatta a Mobile
SCANMED Systems Ltd. rendszerét. Lényege: kolposzkóppal
felvételt kell készíteni a méhnyakról, és azt eljuttatni a világhálón
egy központba elemzésre. A számítógépes elemzés sok ezer fel-
vétel alapján kidolgozott rendszeren alapszik: azonosítja a bekül-
dött képen láthatókat a sajátrendszerében lévõk valamelyikével,
és ennek alapján mond véleményt. Feltalálták a spanyolviaszt: a
kolposzkópia hihetetlen értékét. A módszert szûrésre is alkalmaz-
zák.

Töprengve hallgattam az elõadást, azon gondolkozva, hogy
ez a módszer nekünk közel egy évszázada rendelkezésünkre
áll azzal, hogy a kolposzkópiai vizsgálat a nõgyógyászati
vizsgálat része. Csodálatos és felbecsülhetetlen hagyomány,
amelyet eszement nyugatmajmolás végett fel akarunk adni.
Pályafutásom vége felé, mint „kiûzött király országa szélé-
rõl”, üzenem orvostársaimnak: ne adják fel ezt a gyakorlatot,
és tanulják meg a kolposzkópiát! Elõnyei a mindennapi mun-
kájukban óriási. Messze a világ elõtt vagyunk. Volt alkal-
mam a kolposzkópia tudományának vezetõ szakembereivel
együtt tevékenykedni, például a nevezéktan kidolgozásánál,
az Európai Kolposzkópiai Szövetség (EFC) fõtitkáraként
stb. Megsúgták, hogy magánrendeléseiken a nõgyógyászati
vizsgálatukhoz hozzátartozik a kolposzkópia, noha ezt nem
vallják be, mert ellentétes azzal a gyakorlattal, amelyet bal-
gán utánozni akarunk.

" Ismét szóba került a hengeres mintavétel (TRU-CUT biopsy).
Régi vita: megbízhatóbb-e mint a vékonytû mintavétel? Lengyel
és munkatársai Nõgyógyászati Tru-cut biopsiák onkológiai páci-
enseknél címmel tárgyalták a kérdést. Rámutattak arra, hogy a
hengeres mintavétellel szövettani vizsgálatra is alkalmas mintát
nyerünk, és hogy a vizsgálat érzékenysége és fajlagossága is
megfelelõ. Képletek (medencei, emlõ stb.) szerkezetének tisztá-
zására ajánlják. Ez összhangban van az irodalmi adatokkal.

A Nõgyógyászati Tru-cut biopsiák onkológiai pácienseknél
címet olvasva a tudományok magyar nyelvéért küzdõk
hosszú sora jelent meg a képzeletemben. Megannyi nemze-
dék jeles tagjának sok évszázados hihetetlen erõfeszítése az
elmaradottság leküzdésére, nyelvünket sújtó ádáz rendeletek
ártó hatásának mérséklésére. Õk világosan látták, hogy nincs
magyar tudomány magyar tudománynyelv nélkül.

Apáczai Csere János már 1655-ben írta:

„nyomorult az a nemzet, mely tudományt csak idegen kút-
fõktõl meríthet”

Bessenyei György a Magyarság címû röpiratában
(1778) megjelent, híressé vált mondásával indította el a
nyelvújítást:

„Jegyezd meg a nagy igazságot, hogy soha e földnek go-
lyóbisán egy nemzet sem tehette addig magévá a bölcsessé-
get, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anya-
nyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett
tudós, de idegenen sohasem.”

A tudomány magyar nyelvûségének körvonalazója,
Decsy Sámuel a Pannoniai Féniksz avagy hamvából
fel-támadott Magyar Nyelv címû írásában (1790) hang-
súlyozta:

„A hol idegen nyelven tanittatnak a tudományok, lehetetlen
ottan azoknak, és a szép s hasznos mesterségeknek illendõ-
képpen virágzani, és leg-jobb természeti talentumok-is örök-
kévaló míveletlenségben maradnak ottan.”

„Európai virágzó birodalmak […] mostani boldogságokat
egyedül nemzeti nyelvek serény mûvelésének köszönhetik.”

A XVIII. végére az anyanyelvûség kérdése teljesen
közüggyé vált. Erdélyben olyannyira, hogy 1793-ban
megalakult Erdélyi Magyar Nyelvmívelõ Társaság,
egyesítve jeles fõk sokaságát a tudományok magyar
nyelvû megszólalására. Szerepe meghatározó volt.

1825-ben létrehozták a Magyar Tudós Társaságot (a
Magyar Tudományos Akadémiát) a magyar nyelv ápo-
lására, és hogy a tudományok magyar nyelven szólalja-
nak.

1831-ben Bugát Pál és Schedel Toldy Ferenc létrehoz-
ta Orvosi Tár címû folyóiratot, a legelsõ magyar orvos
szaklapot azzal szándékkal, hogy megteremtsék az
egyetemes magyar orvosi nyelvet. Bugát kiadta a
42 000 vonatkozó szót tartalmazó Természettudomá-
nyi szóhalmazt.

Markusovszky Lajos az Orvosi Hetilapot a „Honi és
külföldi gyógyászat és kór búvárlat közlönye”-két, a
magyar tudomány megõrzése, az orvostársadalom tájé-
koztatása mellett, a magyar orvosi nyelv megteremté-
sére, az orvostudomány magyar nyelvûvé tételére hoz-
ta létre. Az Orvosi Hetilap 1857-ben jelent meg; ez az
elsõ olyan magyar folyóirat, amely ma is megjelenik;
hazánk legrangosabb orvosi folyóirata, magyar örök-
ség díjas. Ez a világon a hatodik legrégebbi olyan orvo-
si szaklap, amely ma is létezik. A XIX. század végére a
közlemények szabatos magyar nyelvûek voltak, idegen
szakkifejezések alig fordultak elõ – magyar lett a szak-
irodalom a latin és a német helyett.

Elgondolkoztatók az Orvosi Hetilap nagyhírû fõszer-
kesztõjének, Vámossy Zoltánnak a gondolatai:

„A tudomány maga nemzetközi közkincs, de a közlési módja
feltétlenül nemzeti, és írójának arra kell törekednie, hogy mi-
nél tökéletesebben az legyen. Magyarul írjunk tehát, ha ma-
gyar nyelven írunk, mert magyarságunk csak annyit ér,
amennyi értéket mi magunk tulajdonítunk neki.”

A nyelvész Szabó T. Attila, aki az Erdélyi Magyar Szó-
történeti Tár szerzõje, és akirõl intézetet is elneveztek,
figyelmeztetett, hogy az idegen szavak nem gyarapít-
ják a nyelvet, hanem inkább szegényítik, mert magyar
szavak sokaságát szorítják ki.

Sorakoztak még vagy harmincan, akik küzdöttek a ma-
gyar orvosi tudománynyelvért; a névtelenek sokaságá-
ról nem is beszélve. Többen egész életüket szentelték a
magyar orvosi nyelv mûvelésének.
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Mélyen tisztelt Uraim!
Elismerésemet fejezem ki, remek munkát végeztek: az öt szóból
álló címben már van egy magyar szó is. Örömük azonban nem le-
gyen felhõtlen. Nem sikerült tudatni az orvosokkal, hogy nincs
magyar orvostudomány magyar orvosi nyelv nélkül. Hogyha nem
a magyar orvosi szakkifejezéseket használjuk, a magyar orvosi
nyelv nem lesz versenyképes, alkalmas arra, hogy az orvostudo-
mányt magyarul fejezze ki. Ha pedig a tudományok magyar nyel-
ve nem megfelelõ, elõbb-utóbb a köznyelv sem lesz az, és jöhet
az angol a magyar helyébe. A nemzetközi angol nevezetáradatá-
val ez ma valós veszély. Nem úgy van az, hogy az angolok, a fran-
ciák stb. is így mondják, miért nem mondjuk mi is. Jó tudni, hogy
az angol és a körülöttünk lévõ európai nyelvek latinra épült kö-
zépkori indoeurópai nyelvek (~1500 évesek); természetes, hogy
kisebb változtatásokkal jószerivel egyformán mondják a szakki-
fejezéseket. A magyar nem indoeurópai, hanem ókori (>3000
éves) európai nyelv; hasonló alig van a világon. Talán érdemes
lenne vigyázni rá azzal, hogy használjuk. Amelyik nyelvet nem
használnak folyvást, az sorvad – miként izmaink is löttyedté vál-
nak, ha nem tornásztatjuk õket. A nyelv sorvadását, a nyelvet be-
szélõ közösség sorvadása követi, a kettõ egymást feltételezi.
Nincs magyar közösség magyar nyelv nélkül. Mi magyar nyelven
vagyunk magyarok, más nyelven nem. Idézem Kányádi Sándort:

„Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, ma-
gyarul gondolkodunk, magyarul tanulunk.”

Sokan vélekednek így:

„Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszûnt az lenni, ami
volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az õt környe-
zõ népek tengerébe.”

Tolnai Vilmos (1870–1937) nyelvész,
irodalomtörténész, egyetemi tanár

Ördögi körbe kerülünk az idegen szavak használatával: az idegen
szóval helyettesített magyar szavak elõbb-utóbb elfelejtõdnek,
régiessé válnak a nyelvben; használatuktól ódzkodnak, mondván
„régies”. Az eredmény: „ezt csak az idegen szó fejezi ki ponto-
san, nincs magyar megfelelõje, ezért azt kell használni”. Pedig
volt rá jó magyar szavunk, csak az idegen szó használatával kitö-
röltük – „önfia vágta sebét”. Ha az efféle folyamat nagyban zajlik
– márpedig ennek vagyunk tanúi –, a magyar szakszókincs egé-
sze is megfogyatkozik; satnyul a honi szaknyelv es ezzel nyel-
vünk versenyképessége.

„A »mûvelt Nyugat« (?) úgyis azt hiszi, hogy minden kultú-
rát, tudást tõlük kaptunk, és nélkülük még nyereg alatt puhí-
tanánk a »kaiserfleischt«, holott az igazság az, hogy még a
nyelvünket is megrövidítették – nem maguknak ugyan, de az
enyészetnek –, és mi jóhiszemû bámulással kotlottunk az ide-
gen szavak kakukktojásain, ki is költöttük õket, és csak most
vesszük észre, hogy az édes gyerekek a fészek szélére kerül-
tek, ha ugyan le nem zuhantak a megsemmisülés bozótjába.”

Fekete István (1900–1970) író

Nem tudom megérteni, hogy a hengeres (vastagtû) mintavétel mi-
ért nem jó Tru-cut biopsia helyett, a beteg miért paciens stb.; mi
ez a hihetetlen nemtörõdömség, felelõtlenség a nyelvünkkel
szemben.

A tudományok minden mûvelõje számadással tar-
tozik anyanyelve használatáról!

Igazán kár, hogy ezt a nagyszerû rendezvényt ez beárnyékolta.
A Magyar Nõgyógyász Onkológusok társasága kezdettõl elköte-
lezett a magyar orvosi nyelv ápolása mellett. Kérem a mindenkori
elnököt és vezetõséget, hogy ezt ne veszítse szem elöl.

E gondolatsor zárásként idézem Lampé Lászlót:

„elvárjuk orvosainktól, valamint egyéb tudósainktól is, hogy
irodalmi közleményeiket elsõsorban magyar nyelven tegyék
közzé. Erre szükségünk van, hogy itt minálunk egészséges,
pezsgõ tudományos élet, nemzeti tudomány s a tudományok
ápolására kimûvelt, hajlékony nyelv fejlõdjék.”

" Nagyon sok, a gyakorlati szempontból is lényeges elõadást
hallottunk még, többek között a méhtest-, szeméremtest-, petefé-
szek- és méhnyakrákról, a személyre szabott kezelésrõl, a daga-
natos betegek további életérõl stb. Rangos meghívott elõadók tol-
mácsolásában is. Egyszeri hallásra ennyi minden nem fogható fel,
és ez nagy kár. Ezért javaslom, hogy a jövõben mindegyik elõadó
küldjön összefoglalót, amelyek a rendezvény mûsorával stb.
együtt a Nõgyógyászati Onkológia egyik számában jelenjenek
meg. Ez legyen a rendezvényfüzet. Buzdítok továbbá mindenkit,
hogy közlemény formájában tegye maradandóvá tartalmas elõ-
adását, és tisztelje meg azzal társaságunk folyóiratát.

" Végtelen kedves záróesemény, a gyõztes életre szóló emléke,
a legjobb fiatal elõadónak járó díj átadása. Szavakkal nem igen
kifejezhetõ, hogy milyen érzés a rólam elnevezett díjat átadni: lát-
hatom utóéletemet. Az idei díj gyõztese Lukács Edina, az Orszá-
gos Onkológiai Intézet Nõgyógyászati Osztályának munkatársa
volt.

A zárás elõtt néhány gondolatomat osztottam meg a hallgató-
sággal:

" Meghatottan hallgattam a petefészekrák megfelelõ mûtétéhez
szükséges teljes hasi sebészetrõl szóló személyes tapasztalatokat,
beszámolókat az ország számos nõorvosi daganatsebészeti köz-
pontjából. Eszembe jutott a kezdett. Mikor úgy döntöttem, hogy
megpályázom az Országos Onkológiai Intézet Nõgyógyászati
Osztályának osztályvezetõ fõorvosi állását, hazánkban a kiter-
jesztett méheltávolítást elvétve végezték. Debrecenben a nõi kli-
nikán Piver-II-szerint mûtöttek, nagyon gondosan. Még két inté-
zetben állították, hogy szoktak kiterjesztett méheltávolítást vé-
gezni; ezeket a mûtéteket legfeljebb bõvebb méheltávolításnak
nevezhetném. Lévén szülész-nõgyógyász, a mûtéti képzettségem
az egyszerû méheltávolításig terjedt. Ha a hasban más beavatko-
zásra volt szükség, sebészt hívtunk. A méhnyakrákok kezelése
mûtét elõtti sugárkezelés, méheltávolítás, majd több hetes szünet-
tel teljes hasi besugárzásból állt.

A kiterjesztett méheltávolítás mûtétét önképzéssel tanultuk: a vi-
lág számos mûtõjében lestem el a gyakorlati fogásokat. A koszo-
rúereket megviselõ göröngyös út volt. Aztán jöttek a bélsebészeti
elemek, a fõ erek körüli nyirokcsomók eltávolítása, érsebészeti
elemek és még hosszú a sor. Az újdonságokat gyakorta értetlen-
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ség, ellenállás fogadta. Elevenen él bennem: mikor hazánkban
elõször zártam a hasat a hashártya egyesítése nélkül, egyszerûen a
bõnye és a bõr összevarrásával, vagy hagytam fedetlenül a mûtéti
területet, még az orvosi tevékenységem felfüggesztését is rebes-
gették. A betegek tökéletesen gyógyultak, így maradtam a pá-
lyán. Kinek jutna ma eszébe, másként zárni a hasat, bajlódni a
mûtéti terület fedésével stb.

Remek munkatársaim voltak, kivált Artner Attila, Pálfalvi László
és Ungár László személyében. Nélkülük nem jutottunk volna
messze. Õk vették át a váltóbotot, és vitték világszínvonalra a
megkezdett iskolát, amelyet a nemzetközi világ Budapest
schoolnak nevez, s hozzánk jöttek tanulni. Egy emberöltõ telt el a
kezdetek óta, és már három nemzedék szakképzett nõorvosi da-
ganatgyógyászai végzik a kiterjesztett hasi mûtétek minden ele-
mét, a máj, a rekeszizom stb. sebészetét is. A negyedik nemzedék
pedig most tanulja. A hazai nõgyógyászati daganatsebészet útjá-
ról Ady sorai jutottak eszembe.

„Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értõl indul el
S befut a szent, nagy Oceánba.”

" A teremben ülõknek természetes, hogy szakképesítést tehet-
nek a nõgyógyászati daganatsebészetbõl, sõt sokan már le is tet-
ték, és büszkén írják a nevük alá: nõgyógyász daganatsebész
(szakorvos/fõorvos). Ez is egy álom vagy inkább küldetés betel-
jesülése. Negyedszázad folyton folyvást küzdelme, számtalan si-
kertelen nekifutás után a politikai szerencse tette lehetõvé megva-
lósulását. Magasra jutott onkológiai vezetõ személyes gyûlölete
akadályozta évtizedeken át, példázva alkalmatlanságát a daganat-
gyógyászat irányítására. Az orvostudományért felelõs ember er-
kölcsi kötelessége mindent megtenni a betegek jobb ellátása ér-
dekében – személyes érdekek nem vezethetik.

Európában is meg kellett küzdenem a nõorvosi daganatgyógyá-
szat tudományszakág elismertetésért. 1999-et írtunk, az Európai
Közösség és csatolt országainak szakorvosszövetsége, az UEMS
(Union of Medical specialists) csak teljes tudományszakokat tar-
tott nyílván, tudományszakágakat nem. A Europian Society of
Gynecologic Oncology elnökeként feladatomnak éreztem az át-
törést, amelyet az UEMS-ügyekben jártasok lehetetlennek tartot-
tak. Lévén versenyzõalkat, lehetetlen nem ismertem. Brüsszeli
ádáz küzdelmekben erkölcsik érvekkel – elfogadhatatlan, hogy
nem kellõképpen képzett orvos végezze a mûtétet – az UEMS
meghajolt, és 50 évvel az Egyesült Államok után, a nõorvosi da-
ganatgyógyászat Európában is a szülészet és nõgyógyászat hiva-
talos szakágává vált.

A nõorvosi daganatgyógyászati szakképesítés szüntette meg azt
az áldatlan állapotot, hogy ugyan a legjobb szándékú, de nem
megfelelõen képzett nõgyógyász kezelje a nõgyógyászati daga-
natos beteget, és hozta létre azt a hatalmas változást, amelyet elõ-
zõleg vázoltam. Az Egyesült Államokhoz viszonyítva 70–80 év
lemaradás szûnt meg a szakképesítéssel; hazánk ezen a területen
is teljesíti a kor követelményeit. Bénultan gondolok a gáncsosko-
dásokra, és kérek minden vezetõt: csak a betegek, a szakma érde-
keit tartsa szem elõtt, minden más vétek.

KÖZGYÛLÉS
" Az elnöki beszámolóval kezdõdött – ezt a fentiekben ismer-
tettem –, majd a pénzügyi beszámoló következett; lényege az,
hogy a társaság anyagi helyzete megfelelõ. A beszámolókat a
jelen lévõk egyhangúan elfogadták.

" Vita bontakozott ki a társaság folyóiratával, a Nõgyógyá-
szati Onkológiával kapcsolatban, amelyet a jövõben a társaság

ad ki. Felmerült, hogy csak e-folyóirat legyen, de ezt a nagy
többség elutasította. A folyóirat a társaság honlapjáról szaba-
don letölthetõ, de korlátozottan nyomtatva is megjelenik; elsõ-
sorban könyvtáraknak, intézeteknek küldjük ingyen.

Az utóbbi években a folyóirat fõszerkesztõi teendõit Rigó Já-
nos látta el. Nehézségei nagyok voltak, és nemcsak a kiadás
anyagi fedezetének elõteremtésében, hanem az értékes közle-
mények szerzésében is. Sajnálatos jelenség, hogy a késztetés a
tudományos közlemények írására igencsak csökkent, hatvá-
nyozottan a magyar nyelvû cikkek megírására. Az orvostársa-
dalom zöme elfordult a pénzkeresés irányába, érdektelennek
látja tudományoskodást. Veszedelmes tévedés. Utalok a világ-
vezetõ Mayo klinika alapelvére: amelyik intézetben oktatnak
és tudományt is végeznek, eredményesebb a gyógyítás. Ezen
az elven hozták létre a Mayo fivérek a XIX. század közepén azt
a gyógyító intézetet, amely mára várossá nõtte ki magát.

Végzetes, hogy a magyar nyelvû tudományírás vakvágányra
jutott: a tudományos fokozatok megszerzésének, a vezetõ állá-
sok betöltésének nem feltétele a magyar nyelvû közlemények
írása. Sorvad is a magyar nyelvû tudományos tevékenység;
számában és minõségében is. Nemcsak kevés a tudományos
cikk, de részben másodrendû is: amit a nemzetközi irodalom
nem fogad be, azt írják meg magyarul, ha egyáltalán. Termé-
szetes következmény a közlemények nyelvi színvonalának
esése is.

A magyar nyelvû tudományírás mindnyájunk kötelessége. Ér-
dekes eseteink, lényeges részletek, tapasztalataink megosztása
magyar orvostársainkkal elemi elvárás. Ezekbõl lesz a magyar
orvosi tudományirodalom. Összefoglaló, továbbképzõ közle-
mények a magyar orvostársadalom tájékoztatásának, tudásuk
naprakészen tartásának alapja. Nem várható el, a túlterhelt
gyakorló orvosoktól, hogy az angol nyelvû világirodalmat
böngésszék, már csak ezért sem, mert hozzáférésük korláto-
zott. Ez az egyetemeken, vezetõ intézetekben, osztályok élén
stb. dolgozók felelõssége. Hosszan sorolhatnám még, hogy
miért szükséges a magyar nyelvû tudományírás, például
nyelvmûvelés stb. Csak annyit teszek hozzá, hogy a tudomá-
nyos közlemények írásával magunkat is pallérozzuk.

Rigó János kiváló munkát végzett és végez, a legnagyobb elis-
merés illeti.

" Következõ kérdés az MNOT részvétele a nõorvosi daganat-
gyógyászati pontértékû továbbképzõ tanfolyamok szervezésé-
ben volt. Szánthó András kifejtette, hogy ez hivatalosan az
egyetemek hatáskörébe tartozik, ezért a társaság csak társként
mûködhet közre. Egyetértés volt ennek fontosságáról.

Napirendi pont volt az új vezetõség megválasztása. Szempont
volt, hogy a társaság honlapjának felelõse és a Nõgyógyászati
Onkológia folyóirat fõszerkesztõje a vezetõségben legyen.
A jelölõbizottság javaslata alapján a közgyûlés a MNOT veze-
tõségét az alábbiak szerint választotta meg:

Nõgyógyászati Onkológia 2020; 25:46–56 55

A Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságának (MNOT) és a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság (MMKT) munkája



Elnök:
Dr. Novák Zoltán

Jövendõbeli elnök:
Dr. Krasznai Zoárd

Titkár:
Dr. Papp Szilárd

Vezetõségi tagok:
Dr. Koiss Róbert
Dr. Pete Imre
Prof. dr. Rigó János Jr.
Dr. Lampé Rudolf
Dr. Molnár Balázs
Dr. Bálega János
Dr. Máté Szabolcs
Dr. Lintner Balázs
Dr. Vrecenár László
Prof dr. Koppán Miklós

Vezetõségi póttagok:
Dr. Kiarash Bahrehmand
Dr. Kalmár László
Dr. Bózsa Szabolcs

Tiszteletbeli elnök:
Prof. dr. Göcze Péter

Örökös tiszteletbeli elnök:
Prof. dr. Bõsze Péter

" Zárszóként a Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságá-
nak új elnöke, Novák Zoltán, és a Magyar Méhnyakkórtani és
Kolposzkópos Társaság elnöke, Koiss Róbert, megállapítot-
ták, hogy a közös rendezvény sikeres volt, és a jövõben is így
szervezik a rendezvényeket.
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ELEMNEVEK MAGYARUL

A kémiai elemek hivatalosan használandó angol nevet az International Union of Pure and Applied Chemistry szervezet fo-
gadja el. A Magyar Tudományos Akadémia 7., Kémiai Tudományok Osztálya, 11., Fizikai Tudományok Osztálya, illetve Ma-
gyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága a 104.118-as rendszámú elemek magyar nevére a magyar hangtani szabályok és a
korábbi elnevezési gyakorlat figyelembevételevel az alábbi javaslatot fogadta el, es ezek használatát ajánlja magyar szövegek-
ben.

RENDSZÁM JEL MAGYAR NÉV

104 Rf raderfordium

105 Db dubnium

106 Sg sziborgium

107 Bh bohrium

108 Hs hasszium

109 Mt meitnérium

110 Ds darmstadtium

111 Rg röntgénium

112 Cn kopernícium

113 Nh nihónium

114 Fl fleróvium

115 Mc moszkóvium

116 Lv livermórium

117 Ts tenesszium

118 Og oganeszon


