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„A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak…”
(József Attila: Óda, 1933, Lillafüred)
Idén a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága IX. Kongresszusát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya rendezte
Lillafüreden, 2013. szeptember 20–21-én. A rendezvény tudományos előadásainak az összeállításakor a társaság vezetőségi
tagjait kérték fel a megadott tárgykörök átfogó és irányadó beszámolóinak a megtartására, így a hallgatóság egy olyan képet
kaphatott a mai magyar nőgyógyászati onkológiai fejlődésről,
amely méltán a hasznára válhatott minden résztvevőnek.
Dr. Nagy Gábor osztályvezető főorvos és Dr. Csiba Gábor a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház nevében a szervezőbizottság tagjaiként nyitották meg a rendezvényt. Különösen lélekmelengető volt látni, hogy kétévente egyre nagyobb
közönséget vonz ez az összejövetel, és ez köszönhető a kifejezetten igényesen összeállított programnak, valamint a
nagyvonalúan és odaﬁgyelve megszervezett közösségi eseményeknek is. Prof. Dr. Póka Róbert a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, a
Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának elnöke megnyitójában a társaság jövőjét és céljait is felvázolta. Mindig
öröm hallgatni Prof. Dr. Lampé László bölcs szavait, aki előadásában a szülészet-nőgyógyászat és az onkológia eddigi fejlődését és jövőjét vázolta fel.
Az első tudományos részben nagy hangsúlyt kapott a sokszakmás gondolkodásmód. Dr. Szánthó András, a Semmelweis
Egyetem I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának docense előadásában a képalkotó eljárások jelentőségét
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ecsetelte a rosszindulatú daganatok kórismézésében és a betegek követésében. A Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikájának igazgatója, Dr. Bérczy Viktor professzor előadása a
radiológiai beavatkozások szerepéről szólt a nőgyógyászati daganatok kezelésében. Különlegesen érdekes előadás következett ezután, ugyanis az előadó csak „látszólag” volt jelen. Dr.
Novák Zoltán a Pourtales Kórházból, a svájci Neuchatel Szülészet-nőgyógyászati Osztályáról a sokszakmás daganatbizottságok szerepéről szóló előadását játszották le digitális formában,
bemutatva a svájci mindennapi gyakorlatban megvalósuló
munkát. Prof. Dr. Hernádi Zoltán a Debreceni Egyetem Nőgyógyászati Onkológia Tanszékéről a sebészeti- és gyógyszeres kezelés összehangolásának a jelentőségét foglalta össze
a petefészekrák kezelésével kapcsolatban. Izgalmas témával
foglalkozott Dr. Adorján Gusztáv a Nyíregyházi Kórház igazgatója is, aki azt hangsúlyozta, hogy milyen előnyökkel jár a
nőgyógyász és a sebész együttműködésének sikeres megvalósulása a daganatsebészetben. Ennek a résznek a záró előadását
Prof. Dr. Rákóczi István tartotta a thromboembolia megelőzéséről és kezeléséről, amely fokozott veszélyforrás a rosszindulatú daganatok esetében.
A második szekciót Prof. Dr. Gőcze Péter kezdte az őrszemnyirokcsomók vizsgálatának a jelentőségéről, valamint ennek szerepéről a méhnyak- és szeméremtestrákos betegek kezelésében.
Dr. Koppán Miklós a kismedence hastükrözésekor látható anatómiájáról tartott előadást. Kiváló képanyagának köszönhetően az előadás valóban szemléletes volt. Dr. Stefanovits Ágnes
ugyancsak a Pécsi Egyetemről a daganatbizottságok szerepéről beszélt: kihangsúlyozta ezek sokszakmás jelentőségét a
nőgyógyászati daganatos betegségek kezelésében. Dr. Molnár
Balázs a „punchbiopszia” szerepéről és gyakorlati jelentőségéről tartott színes előadást. Dr. Bózsa Szabolcs azokról az eredményekről számolt be, amelyeket a HPV-fertőzésben szenvedő
betegeknél értek el immunserkentő tabletták alkalmazásával.
Az elhangzott előadáshoz szervesen kapcsolódó HPV-oltásról
és HPV-fertőzésről Dr. Cziáky Tamás tartott összefoglalót.
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Az első tudományos ülésszakot Dr. Győrﬁ Gyula előadása
zárta a nőgyógyászati daganatos betegek trombózisának megelőzéséről. Összefoglalása a gyakorlatban mindenki számára
hasznosítható lehet. Talán az első napi frissességnek és gondolatébresztő előadásoknak köszönhetően parázs vita alakult
ki az előadásokat követően. Többen hozzászóltak kiegészítvén
egy-egy előadást, illetve saját osztályuk tapasztalatait is ütköztették a hozzászólók. A kongresszus első napját gálavacsora
zárta. Dr. Hábetler András pohárköszöntőt mondott. Hidegkuti
Pálma és Palerdi András, a Magyar Állami Operaház művészei színvonalas előadással szórakoztattak bennünket. A részt
vevő táncos lábú férﬁak becsületére legyen mondva, a jelen
lévő hölgyeknek nem sok petrezselymet kellett árulniuk. Tóth
Gabi művésznő mint meglepetésvendég kiváló előadásával varázsolt el bennünket.
Szombat reggeli ébresztőként a nőgyógyászati daganatsebészet
témakörében hallhatunk frissítő előadásokat. Elsőként Prof. Dr.
Póka Róbert színes előadását hallgathattuk meg a méhtestrák
műtéti kezeléséről. Különlegesen izgalmas előadást tartott Dr.
Tóth Lajos Barna a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház Általános Sebészeti részlegéről a sejtcsökkentő műtét és a hasüregi
hőkezeléses kemoterápia jelentőségével kapcsolatban a petefészekrák kezelésében. Lenyűgöző volt látni, hogy ezt a sebészi
módszert hazánkban alkalmazzák, és jelentős szakmai eredményekről számolhatnak be. Dr. Bálega János kitekintést nyújtott
országhatárainkon túlra is a petefészekrák kiterjesztett sebészetével kapcsolatban. Angliában alkalmazott módszereik, eredményeik példaértékűek lehetnek számunkra is. A nőgyógyászati
műtétek kapcsán felmerülő urológiai szövődmények megelőzésével és ellátásával foglalkozott gondolatébresztő előadásában
Dr. Pálfalvi László. Prof. Dr. Bánhidy Ferenc a Semmelweis
Egyetem II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájáról
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a hastükrözés térnyeréséről beszélt a nőgyógyászati onkológiában. Dr. Pap Károly előadásában a méhtestrákban szenvedők
nyirokcsomó-eltávolításnak a kérdéséről kaphattunk részletes
áttekintést. Dr. Papp Gyula a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórházban a kiterjesztett műtéteknél alkalmazott idegkímélő
műtéti megoldások szerepéről beszélt.
A rendezvényt záró tudományos ülésszak szintén a kiterjesztett sebészi módszerekre összpontosított. A kiterjesztett méheltávolítás új osztályozásával, valamint a parametrektómia
jelentőségével ismerkedhettünk meg Dr. Arany Antal előadásában. Rendkívül érdekes és alaposan átgondolt előadást hallhattunk Dr. Molnár Katalintól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház Sugárterápiás és Klinikai Onkológiai Centrumából, a
műtéttel el nem távolítható méhnyakrákok radiokemoterápiás
kezeléséről. Dr. Daragó Péter a kiújult petefészek-daganatok
sebészei kezeléséről tartott hasznos és érdekes beszámolót.
Dr. Vreczenár László a Miskolci Kórházban, saját osztályukon
nyert tapasztalatait részletezte. Az utolsó előadást Dr. Lőkös
Béla tartotta a kiterjesztett nőgyógyászati műtétekről, szintén a
Miskolci Kórházban szerzett tapasztalatai alapján.
A kongreszus zárását követően, szellemileg feltöltődve közösen a garadnai pisztrángtelepre utaztunk erdei kisvasúton.
A rendezők különös ﬁgyelmességéről árulkodott, hogy tangóharmonika hangja mellett fogyaszthattuk el a friss pisztrángot.
Mind szakmailag, mind pedig társasági szempontból kivételes
tudományos ülésen vehettünk részt. Élményekkel feltöltődve
hagytuk el Lillafüredet, ezt a csodálatos gyöngyszemét országunknak, azzal a meggyőződéssel, hogy sehol máshol nem lett
volna jobb helye a IX. Magyar Nőgyógyász Onkológus Kongresszusnak, mint ezen a festői helyszínen.
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