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tásuk nõgyõgyász–onkológus szakember közremûködésével
történik.”

A Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságának X. Kongresszusának megrendezésére a Tenkes lábainál elterülõ, a nõgyógyászati megbetegedések kezelésében nagy sikereket elkönyvelõ fürdõjérõl híres Harkányban került sor 2015. november 6–7. között.
A MNOT vezetõsége a kongresszus rendezési jogát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészet Nõgyógyászati Klinikájának, azon belül Gõcze professzor úrnak ajánlotta fel, aki a helyi Szervezõ Bizottság tagjaival (Dr. Koppán Miklós. Dr. Papp
Szilárd, Dr. Stefanovits Ágnes, Dr. Deáky Zsolt és Tóthné
Nagy Mariann) és a CongressLine Kft.-vel mint szervezõ irodával, mindent megtett azért, hogy mind a tudományos, mind a
szociális programok magas színvonalon és jól szervezetten lebonyolódjanak. A hagyományosan kétévenként megrendezésre kerülõ tudományos értekezleten nagy számban vettek részt
az érdeklõdõ és elõadó kollégák az ország minden szegletébõl,
Nyíregyházától Szombathelyig.
Gõcze professzor úr hangsúlyozta, hogy„a gyógyító jellegû tudományok között az utóbbi évtizedekben az onkológia az egyik
leglátványosabban fejlõdõ terület, a kezelések eredményessége folyamatosan javul. Míg néhány évtizede a rákos betegek
ötéves túlélése csak 50% körüli volt, mára ez az arány jelentõsen növekedett. Bebizonyosodott, hogy a nõgyógyászati onkológiai betegek gyógyulása akkor a leghatékonyabb, ha gyógyí-
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Az kongresszus a nõgyógyászati daganat kezelés széles skáláját igyekezett felölelni. Az elõadások sebészeti, kemoterápiás
és sugárterápiás szekciókban folytak két napon keresztül. Az
elsõ napon (1) nõgyógyászati onkológia, emlõsebészet (2)
multidiszciplináris onkológia, prevenció, (3) modern sugárterápia témakörökben hangzottak el színvonalas elõadások.
Ezen a napon az estig tartó performanszt félidõben egy igényes
Roche Szimpózium szakította meg, ahol a nõgyógyászati daganatterápiában már hazánkban is elérhetõ, és eredményesen alkalmazott biológiai terápiák helyérõl, az elért hazai eredményekrõl, illetve ezen kezelést lehetõvé tevõ nemzetközi tapasztalatokról esett szó.
Az elsõ napi tudományos program egy kellemes barátkozásra
és a régi kapcsolatok ápolására alkalmas esttel fejezõdött be.
A másnapi folytatásban jövõbe mutató szekciókban folyt a tudományos értekezlet. Az „Új utak az onkológiai sebészetben”
valamint az „Endoscopos onkológiai mûtétek” c. szekciókban
egyrészt körvonalazódott a nõgyógyászati daganatsebészet jövõje (minimál radikalitású sebészi megoldások, endoszkópia,
fertilitás megtartó mûtétek) , másrészt számos elszánt fiatal kitûnõ elõadót ismerhettünk meg, akik reményeink szerint tovább vihetik a szakmai elkötelezettség lángját.
Köszönettel tartozunk a szervezõknek, a CongressLine Kft.nek, az elõadóknak, a szakma jelen képviselõinek, akik megjelenésükkel megtisztelték, elõadásaikkal emeleték a kongresszus színvonalát, és a sok fiatal tehetséges elõadónak, akikben a szakma elkötelezett folytatóit láthattuk.
Külön köszönettel tartozunk a szponzoroknak, akik nélkül erre
a tudományos értekezletre nem kerülhetett volna sor, és
reményink szerint továbbra is elkötelezett támogatóink lesznek abban hogy az MNOT következõ tudományos rendezvénye hasonló színvonalon valósulhasson meg.
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¢ BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 2016. ÉVI VEZETÕSÉGI
ÜLÉSRÕL

¢ A VEZETÕSÉG NÉVSORA

A Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság 2016.
május 13-án vezetõségi ülést tartott Budapesten. Az ülés
összehívásának elsõdleges oka az volt, hogy az új Ptk.-ban az
egyesületekre vonatkozó jogszabályi változásoknak megfelelõen a Társaságunk alapszabályát módosítani kellett. A korábbi közgyûlésen megválasztott tisztségviselõket jogilag csak
most lehetett beiktatni.

ELNÖK

Ennek megfelelõen az egyesület elnöke dr. Koiss Róbert, elnökségi tagok pedig: dr. Kornya László és prof. dr. Rigó János
Jr. lett.
Az egyesület székhelyét megváltoztattuk, valamint az új alapszabályt az illetékes törvényszék felé beterjesztettük.
A Fõvárosi Törvényszék a Magyar Méhnyakkórtani és
Kolposzkópos Társaságot, mint egyesületet, nyilvántartásba
vette
az
új
Ptk.
rendelkezéseinek
megfelelõen
(121.Pk.60.685/2002/13.), és továbbra is biztosította a mûködési jogát.
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„A tudományban haladni csak az tud,
aki az igazságot magáért az igazságért és nem mellékérdekbõl keresi.”
Eötvös Lóránd
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