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Két évtizedet is meghaladó küzdelem után hivatalosan is megvalósult a nõorvosi daganatgyógyászati szakképzés. Errõl már
beszámoltam, csak röviden ismétlem:
„A Magyar Közlöny 120. számában (2012. szeptember 14.) adták
közre az orvostudomány szakképzési rendjét. Ebben megtaláljuk
a nõgyógyászati onkológiát, amely a szülészet-nõgyógyászati
szakképesítésére ráépített, hároméves képzés, azaz a szülész-nõgyógyászok további szakképzése. Történelmi eseménye ez a magyar daganatgyógyászatnak, mert több mint negyven évvel az
Egyesült Államok és egy évtizedet jócskán meghaladóan Európa
után, hazánkban is megszületik a nõorvosi daganatgyógyászok
képzése.”
Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítés megszerzésérõl szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Képzési feltételek: NÕGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA
1.
2.
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Képzés belépési feltétele: szülészet-nõgyógyászat szakvizsga
Képzési idõ: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

Képzési program:
a) 20 hó sebészeti gyakorlat nõorvosi daganatgyógyászati
központban
b) 10 hó általános sebészeti gyakorlat daganatsebészeti
osztályon (emlõsebészetre is kiterjedõ gyakorlat elvárás)
c) 1 hó urológiai gyakorlat
d) 1 hó sugárterápiás gyakorlat
e) 1 hó kemoterápiás gyakorlat klinikai onkológiai osztályon
f) 1 hó kórszövettani és sejttani gyakorlat
g) 1 hó kutató-laboratóriumi munka
h) 1 hó szabad felkészülés szakvizsgára
Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.

Többen azonnal jelentkeztek, és már be is fejezték a szülészet–
nõgyógyászati szakvizsgára ráépített, hároméves szakképesítést.
Az elsõ hazai szabályszerû, a hároméves szakképzést teljesítõk
nõgyógyászati daganatsebészeti szakvizsgája 2015. december
10-én volt Budapesten, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján.
2015. december 10. tehát orvostörténeti idõpont hazánkban.
Vizsgabizottság: Bõsze Péter, a bizottság elnöke, Pálfalvi
László ás Szánthó András bizottsági tagok.
Vizsgázók: Horányi Dániel, Máté Szabolcs és Vrecsenár László; mindhárman kiválóan megfeleltek.
A vizsga gyakorlati részbõl: mûtét végzésébõl és elméleti kérdésekbõl állt.
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Különleges ünnep volt ez a vizsga az elsõ nõgyógyászati daganatsebészeti szakorvosoknak, ám nekem még inkább.
Rendkívül megtisztelõ volt számomra a mellékelt felkérõ levél; megrohantak a gondolatok. Elõször a majd három évtizedes kísérletek viharai jutottak eszembe:
A kezdet a Magyar Nõgyógyász Onkológusok Társaságának
megalapítása 1991-ben. A társaság majd két évtizedes vezetése és
a Nõgyógyászati Onkológia címû folyóirat létrehozása (1996),
valamint fõszerkesztése majd 20 éven keresztül. A hazai nõgyógyászati daganatsebészet felzárkóztatása a nemzetközi szinthez; létrejött a magyar nõgyógyászati daganatsebészet, amelyet
elsõsorban tanítványaim, munkatársaim, Pálfalvi László és
Ungár László emelték világszínvonalra, és amelyet ma a világban
Budapest Iskolának neveznek. A hazai nõorvosi daganatgyógyászat megteremtése. A szárnyalás évei Eckhardt Sándor akadémikus Országos Onkológiai Intézetében. Bekapcsolódás a
nemzetközi nõgyógyászati onkológiába: közel 200 felkért elõadás nemzetközi rendezvényeken a világ legkülönbözõbb tájain –
hazám küldöttének éreztem magam, amely abban az idõben különösen fontos volt. Vagy 50 hazai és nemzetközi tudományos rendezvény szervezése. A nem hitt eredmény: az Európai Nõgyógyászati Onkológiai Társaság elnökeként sikerült megvalósítanom, hogy a European Union of Medical Specialists (UEMS) a
nõgyógyászati onkológiát a szülészet-nõgyógyászat önálló szakmájának fogadja el az akkori Európai Unióban. Ötven év lemaradással az Amerikai Egyesült Államoktól Európában is létrejött a
nõgyógyászati onkológia, mint orvostudományi szak. Eckhardt
Sándor visszavonulásával a gáncsoskodás nehéz évei következtek, és a reménytelennek látszó harc a hazai nõorvosi daganatgyógyászati szakképesítésért. Mégis létrejött.

A viharok emlékei azonban pillanatokig sem tartottak; a megvalósulás jóérzése foglalta el helyüket. Igen, megvalósult az az
álmom, amelyet hivatásomnak éreztem, hogy a nõgyógyászati
rákos betegeket a jövõben az erre kiképzett szakemberek mûtsék, lássák el hazánkban. A szülészeti, nõgyógyászati szakképesítés ugyanis nem ad elegendõ sebészi képzést a teljes hasüregi sebészethez, nem is feladata.
A szakképesítéssel:
 Megszûnt az az elfogadhatatlan helyzet, hogy a megfelelõ
(és hivatalos) daganatsebészeti szakképzettség nélküli orvosok végezzék a nõi nemi szervek daganataiban szenvedõ betegek mûtéteit; olyan mûtéteket, amelyekhez csak önnön
szorgalmukkal szereztek tapasztalatot, legtöbbször nem eleget.
 Megszûnt az a sok helyen még ma is alkalmazott gyakorlat,
hogy ha a betegség a belekre is ráterjed, vagy a hasüreg más
szerveit is érinti – például a petefészekrákok 70%-ában –, a
nõgyógyász sebészt, ritkábban urológust hív a nyitott hashoz, és kér segítséget. Ez áldatlan helyzet: várakozás, nem
ér rá a sebész vagy az urológus, így elmarad a mûtét. Ám az
is lényeges, hogy más a sebész szemlélete, mert nem ismeri
a nemi szervi daganatok természetét, így feleslegesnek tart
például olyan bélmûtétet, amely a béldaganatoknál felesleges, ám a petefészekráknál nem. A nõgyógyászati daganatsebészet szakképesítéssel a hasüregi sebészét egészében jártas nõorvosi daganatgyógyászokat képezünk, akik hivatalosan végezhetik a kiterjesztett (határterületi) mûtéteket,
véget vetve a megalázó és káros régi „sebészt hívok”
gyakorlatnak.
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 Megszûnt a betegek kallódása, mivel szakképesítéshez kötötten (jogilag is) összehangolt és irányított az elsõdleges és
másodlagos nõi nemi szervek daganataiban szenvedõk kezelése, gondozása és felügyelete. Ezek a betegek nem fognak többé elveszni a sugárkezelõ, a klinikai onkológus és a
daganatsebész között, mivel szakképzett és hivatalos gondnok van a nõorvosi daganatgyógyász személyében.
A nõorvosi daganatgyógyász az elsõdleges és másodlagos nõi
nemi szervi daganatok legjobb ismerõje, õ ezeknek a szakembere: tisztában van az ilyen daganatok természetével, genetikájával,
molekuláris jelzõivel és egyéb mutatóival, örökletes formáival
stb. Kellõképpen képzett a betegek kiegészítõ, tüneti és helyreállító kezelésében (hormonkezelés, házasélet zavarai, hüvelysorvadás stb.), az örökletes daganatok megelõzésének lehetõségeiben
(rákgenetikai tanácsok). Ismeri a sugárkezelés és a sejtmérgezõ
gyógyszerek elõnyeit, hátrányait, korlátait, ezért érdemben tanácskozhat, megvitathatja a sugárkezelõ orvossal és a klinikai
onkológussal a kiegészítõ kemoterápia és/vagy sugárkezelés
szükségességét, formáját. (A nõgyógyászati onkológiai szakképesítés nem képesít sugárkezelésre és kemoterápia végzésére
sem.) Nagyon is fontos továbbá, hogy a nõorvosi daganatgyógyász erkölcsileg, lelkileg és szakmailag is megfelelõen tudja a
haldoklókat segíteni, így ezek a betegek sem maradnak magukra.

A nõorvosi daganatgyógyász tehát, jóllehet leginkább az elsõdleges és másodlagos nõi nemi szervi daganatokban szenvedõk sebészi kezelését végzi, messzemenõen nemcsak sebész,
hanem az ilyen betegek gondviselõje, kezelésük, ellenõrzésük
stb. irányítója, a nõk nemi szervi daganatainak jogi szakértõje.
 A nõorvosi daganatgyógyász hivatalos képzettséggel vesz
részt a nõorvosi daganatgyógyászat oktatásában, kutatásában, ír és tart tudományos közleményeket/elõadásokat, és
mindennapi munkájában folyamatosan kezel ilyen betegeket.
 Felbecsülhetetlen segítõje lehet szülész–nõgyógyász társainak. A nõorvosi daganatgyógyász ugyanis képes a szülés
körüli vérzéseknek, bizonyos jóindulatú nõgyógyászati betegségeknek (endometriosis) és a nõgyógyászati mûtéteknél
elõforduló szervsérüléseknek, a daganatsebészeti elemeit
igénylõ ellátására, ezért szükség esetén azonnal beszállhat a
mûtétbe, és megoldja a feladatot. Következésképpen a nõorvosi daganatgyógyászati szakképzés nemcsak a rákbetegeknek, de a jóindulatú nõi nemi szervi betegségben szenvedõknek, sõt még a szülõnõknek is hasznos.
Összegezve: A nõorvosi daganatgyógyászati szakképesítésnek
alapvetõen a nõgyógyászati daganatos betegek tökéletes kezelése, gondozása a célja. A szakképesítéssel ezt értük el, jelentõsége ezért felbecsülhetetlen, 2015. december 15-e ezért ünnep és történelem.
Köszönöm mindenkinek, aki segített. Sokan vannak, felsorolni
sem lehet, és kiemelni sem akarok senkit. A cél közös volt,
mindenki a nõgyógyászati daganatos betegekért tevékenykedett, hogy azokat nõorvosi daganatgyógyász szakorvosok lássák el. Hálával tartozom a Nemzeti vizsgabizottságnak, jelesül
Csabai Ildikónak: õ tette lehetõvé, hogy az elsõ szakképesítõ –
idõs korom és visszavonultságom ellenére – én lehettem. Pont
volt ez az i-re; köszönet érte.
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Az ünnepek elmúlnak, túlléptünk december 15-én is. Újabb
szakvizsga következett 2016 januárjában. A helyszín és a vizsgabizottság ugyanaz volt. Ezúttal azonban a hazai nõorvosok
olyan kiemelkedõ egyéniségei vizsgáztak, akik több évtizedes
gyakorlattal tettek eleget a vizsgafeltételeknek. Kilencen voltak: Bánhidy Ferenc György, Bódis József, Bokor Attila Zoltán, Gõcze Péter, Pete Imre, Póka Róbert, Silhavy Mihály,
Szabó István, Tóth-Pál Ernõ.
Tudásuk meggyõzött arról, hogy a hazai nõorvosi daganatgyógyászat jó kezekben van.

Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján; a vizsgabizottság sem változott.
Korábban, 2015-ben volt az úgynevezett nulladik szakképzés:
minden új szakma születésekor néhányán egymást vizsgáztatják, hogy legyenek szakképesítettek. A nõgyógyászati onkológiából öttagú baráti kör írt alá egymásnak.
A nõgyógyászati daganatsebészeti szakvizsgával és a vizsgázott nõorvosi daganatgyógyászokkal a szakma, a nõorvosi daganatgyógyászat beteljesedett, hazánkban is teljes értékûvé
vált; nyugodtam adhatom át a váltóbotot.

Ez év õszén még ketten (Hodoniczki László és Kalmár László
Mihály) tettek szabványos vizsgát – ugyancsak a Semmelweis
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