Az emlõrák sebészetének aktuális kérdései

ELNÖKI KÖSZÖNTÕ
Kedves Kollégák, Barátaim!

járásoknak, orvostechnikai eszközöknek, gyógyszeres kezeléseknek a száma, melyekkel a korábban gyógyíthatatlan betegségeknek gyógyíthatóvá váltak, a terápia eredményessége
sokat javult.

Nagy megtisztelés számomra, hogy a Magyar Nõgyógyász
Onkológusok Társaságának (MNOT) elnöke lehetek a Közgyûlés debreceni kongresszusának 2013. évi választása alapján. A megtisztelõ pozíciót 2015. november 6-án vettem át
Prof. Dr. Póka Róberttõl, folytatva azt a munkát, amit Prof.
Dr. Bõsze Péter indított el a Társaság megalapításával 1991ben.
A Társaság célja, hogy tagjainak szakmai tevékenységét elõsegítse, állást foglaljon a nõgyógyászati onkológiai ellátás irányelveit illetõen, és azokat országos szinten próbálja összehangolni. Fórumot teremtsen nemzetközi kapcsolatok létrehozására, elõsegítse a nõgyógyászati onkológia egyetemi, posztgraduális és nemzetközi szintû oktatását.
Feladatunk továbbá az egészségmegõrzés gyakorlati megvalósítása, a közvélemény nõgyógyászati onkológiáról és az ellátásról alkotott nézeteinek befolyásolása a tömegkommunikációs eszközök segítségével.
Az orvostudomány területén az utóbbi évtizedekben óriási fejlõdés eredményeként újabb szakterületek jelentkeztek önálló
diszciplínaként. Ennek köszönhetõen egyre nõ azoknak a betegségeknek a száma, melyeket eredményesen gyógyítani és
megelõzni tudunk. Nem lebecsülendõ azoknak az új mûtéti el-
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Az MNOT elnöki posztját betöltõ elõdeim, Prof. Dr. Bõsze Péter, Dr. Ungár László, Dr. Pálfalvi László, Prof. Dr. Póka Róbert és Dr. Novák Zoltán eredményes közbenjárása sokat tettek azért, hogy a sok egyeztetés és nehéz szülés után véglegessé váljon a Nõgyógyászati Onkológiai Sebészeti Szakvizsga
követelményrendszere és ezt el is fogadtassák az illetékes
egészségügyi hatóságokkal. Annak ellenére, hogy minden elképzelésünk nem valósult meg, nem lehetünk elégedetlenek a
végeredménnyel.
A nõgyógyászati daganatos betegek ellátásának javításában
mérföldkõnek számít a „Nõgyógyászati daganatsebészet szakorvosa” szakképesítés megszerzésének lehetõsége. Az elsõ
szakvizsgázók 2015-ben tettek eredményes vizsgát, azóta több
mint 20 fõ szerezte meg az új szakorvosi címet. Ezzel megteremtettük annak lehetõségét, hogy magasabb szinten, egységes szemlélettel, centrumokban történjen a rászorulók ellátása.
A jövõ orvosgenerációinak kifutási lehetõséget tudunk biztosítani szakmai fejlõdésükhöz, nemzetközi szinten is elismert elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ szakembereket
tudunk képezni hazánknak.
Tisztelettel kérem a szülész–nõgyógyász társadalmat, az
MNOT tagságát, hogy támogassák törekvéseinket a minél
eredményesebb munkánk érdekében.
Köszönettel:
Prof. Dr. Gõcze Péter
az MNOT elnöke
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