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Húsz évvel ezelőtt nagy várakozás
előzte meg a Nőgyógyászati Onkológia első számának megjelenését.
A lap megszületésekor számos kérdés vetődött fel. Szükség van-e egy
új nőgyógyászati lapra? A maroknyi nőgyógyászati onkológia iránt
elkötelezett szakember képes-e
megtölteni megfelelő minőségű
tartalommal a folyóiratot? Milyen
érdeklődés mutatkozik a lap iránt? Életben tud-e maradni a folyóirat? Számos kétely mellett az alapító főszerkesztő Bősze
Péter professzor elkötelezett, áldozatos harcának és következetes munkájának gyümölcse, hogy a Nőgyógyászati Onkológia
születésének 20. évfordulóját ünnepeljük.
A Nőgyógyászati Onkológia egyes számainak áttekintése során a nőgyógyászati daganatgyógyászat jelentős fejlődését
követhetjük végig az elmúlt két évtizedben, és annak írásos
emlékeivel találkozhatunk. Napjainkban már részben történelemről beszélünk. Az elmúlt 20 évben tisztázódott az emberi papillomavírus jelentősége a méhnyakrák kóroktanában.
Ugyancsak ezen idő alatt vezették be a méhnyakrák elleni védőoltást. Számos új műtéti beavatkozás (endoszkópos műtétek)
és kemoterápiás eljárás alkalmazása is elterjedt, melyek egyre
hatékonyabban képesek segíteni a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedőkön. A fenti módszerek ismertetésében, terjesztésében is fontos szerepe volt a folyóiratnak.
Már az újság születésekor megfogalmazódott egy hazai, új
nőgyógyászati tudományág, a nőgyógyászati onkológia létrehozásának az igénye. A tervezettnél lassabban, de végül mégiscsak megszületett a nőgyógyászati daganatsebészet mint önálló
szakterület. Éppen ebben az évben adódik először lehetőség
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arra, hogy szakvizsgát tegyenek e terület művelői. Nyilvánvaló, hogy a szakvizsga lehetőségének sikeres kiharcolásában ennek a folyóiratnak is kulcsszerepe volt.
Csaknem egy új nemzedék nőtt fel a lap megszületése óta. Ennek a nemzedéknek a szakmai fejlődését jelentősen meghatározta a folyóirat. Az onkológiai témakör mellett a szakmaközi
és határterületeket képező nőgyógyászati kórképek kórismézésével és kezelésével foglalkozó közlemények is rendszeresen
megjelentek az újságban, segítve a nőgyógyászati ismeretek
mind szélesebb körben történő terjesztését.
A folyóirat immár két tudományos társaságot képvisel, hiszen
a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága mellett a Magyar Kolposzkópos és Méhnyakkórtani Társaságnak is hivatalos lapja. A két tudományos társaság biztos hátteret biztosít lap
számára.
A folyóirat egyik fontos küldetése a magyar orvosi nyelv művelése. Célja a magyar orvosi szavak megőrzése és alkalmazása
a szaknyelvben. Ebben a tekintetben egyedülálló a hazai tudományos újságok között.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a folyóirat napjainkban
a nőgyógyászat egyik meghatározó szakmai folyóirata, melyben megjelenő közlemények jelentős mértékben segítik magas
színvonalú szakmai munkánkat. Ma már nem kérdés, hogy a
lapnak van-e létjogosultsága. Igényes, változatlan formában
való megjelenése és korszerű ismeretanyagot tartalmazó közleményei fontos hátteret biztosítanak a korszerű nőgyógyászat
műveléséhez és az orvosok továbbképzéshez.
Kívánom, hogy a folyóirat még sok éven keresztül segítse a hazai nőgyógyászat fejlődését és szolgálja a nők egészségét.
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