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tartotta II. nagygyûlését a Magyar Méhnyakkórtani és Kol
poszkópos Társaság (MMKT).
A nagygyûlésnek a Magyar Tudományos Akadémia felolvasóterme adott méltó helyszínt.
Több mint százan jelentkeztek, és vettek részt a tudományos ülésen az ország minden
részébôl.
A tudományos rendezvény két, a terület nemzetközileg elismert kutatójának és gyakorlati szakemberének a társaság tiszteletbeli tagjává történô beiktatásával kezdôdött. Ezt követôen a
tiszteletbeli tagok, Joe Jordan Angliából és Kari Syrjänen Finn
országból tartott elôadást a kolposzkópia szerepérôl, illetve a
HPV-fertôzés kérdéseirôl.
A tudományos ülés nagy teret szentelt a HPV-fertôzés és az azzal szembeni védôoltás legújabb kérdéseinek illetve eredményeinek. A fertôzés laboratóriumi meghatározása mellett részletesen
esett szó a HPV-védôoltásról, azon belül az oltás hatásosságának immunológiai vonatkozásairól. A védôoltás kiterjesztése
különbözô korcsoportokra biztosíthatja a népesség védettségét.
Ennek jogi, törzskönyvi megszervezése még várat magára.
A kongresszuson több elôadás tárgyalta a méhnyakrákszûrés
mai helyzetének, és még inkább jövôbeni változásának kérdéseit. Jordan professzor elôadásából is egyértelmûen kiderült, hogy
világviszonylatban a kolposzkópiát nem tekintik szûrô vizsgálatnak. Ma a konszenzus keresés arról szól, hogy a sejtvizsgálatok
mellett, esetleg azok helyett, a HPV-meghatározás milyen szerepet töltsön be a méhnyakrák, illetve az azt megelôzô állapotok
szûrésében. Pontosítani kell a vizsgálatok kezdetének idôpontját
és azok gyakoriságát. A HPV vizsgálatának szükségességérôl is
állást kellene foglalni, és nem utolsósorban a különbözô törzsek
jelenlétébôl adódó esetleges teendôk gyakorlati meghatározására is szükség lenne. Ezzel is segíteni tudnánk a nôgyógyászok
irányába mind inkább erôsödô lakossági igény kielégítését.
A várandósság és sejt-, illetve kolposzkópos vizsgálattal két elô
adás foglalkozott.
A nagygyûlés külön, részletekbe menôen tárgyalta a méhnyak
és hüvely rákelôzô állapotainak, valamint a korai méhnyakrák
diagnosztikai és kezelési kérdéseit. Különösen fontos, hogy ez
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vet használnak. Így szinte lehetetlen egy biztosan optimális kezelést javasolni. Egyéni mérlegelésen és technikai felkészültségen is múlik a betegek kezelése.
A nagygyûlés alatt tartotta az MMKT Közgyûlését is. A Társaság leköszönô vezetôsége nevében Prof. dr. Paulin Ferenc
elnök és Dr. Kis-Csitári István fôtitkár számolt be az elôzô köz
gyûléstôl eltelt idôszak eseményeirôl. A Felügyelô Bizottság
nevében Dr. Hetényi Gábor tette meg észrevételét. A társaság,
a jelölôbizottság segítségével megválasztotta a következô 3 év
tisztségviselôit. A társaság új elnöke Dr. Siklós Pál lett, a választott elnök pedig Dr. Kis-Csitári István.
A társaság az Alapító Okirat megváltoztatásával létrehozta a „az
MMKT tiszteletbeli elnöke” tisztjét, és egyben Prof. dr. Bôsze
Pétert megválasztotta a társaság tiszteletbeli elnökévé. Egyben
felkérte ôt, hogy továbbra is tevékenyen használja fel kapcsolatait és szervezôkészségét, elôsegítve a társaság munkáját.
A társaság megválasztott elnökeként – a tagság és a vezetôség
segítségével – szeretném megvalósítani a Magyar Nôgyógyász
Társaság Cervix Pathologiai Szekciójával az igen szoros együtt
mûködést, illetve két szervezet egyesülését. A nagygyûlésen
és a közgyûlésen elhangzottak alapján egyértelmû, hogy a már
évek óta tervezett lehetôség gyakorlatilag mindenki által támogatott ésszerû megoldása lenne az ezen a szûk területen dolgozó kollégák közös munkájának.
Az MMKT célja lesz, a fentiek értelmében a méhnyakrákszûrés
hazai gyakorlatát a nemzetközi gyakorlathoz igazítani, és a
HPV-szûrés mindennapos alkalmazásának szükségességét
meghatározni. A társaság figyelemmel kívánja követni a HPVvédôoltással kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket,
és azok alapján az oltás törzskönyvezési elôírásának megváltozására is javaslatot kíván tenni.
Igen fontosnak gondolom a nôgyógyász szakorvos jelöltek és
a fiatal nôgyógyász szakorvosok képzését és továbbképzését
a kolposzkópia terén. Ennek megfelelôen pontszerzô tanfolyamok rendszeres szervezése elengethetetlen.
A társaság céljai elérésére szükséges valamilyen szintû anyagi
fedezet létrehozása. Ennek megvalósítására elsôként a társaság
tagjainak tagdíjbefizetésének rendezésére lesz szükség.
Kedves Kollégák, a fenti célok megvalósítására kívánok magunknak jó munkát, együttmûködést és egészséget.
Baráti üdvözlettel
Dr. Siklós Pál, az MMKT elnöke
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