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A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház Onkoló-
giai és Sugárterápiás Intézetének intézetvezetôi
állására benyújtott pályázat, valamint a kórház-
igazgató és a pályázó tájékoztatása alapján a pá-
lyázót, Dr. Szluha Kornéliát a Kollégium egyhan-
gúlag alkalmasnak találta az állás betöltésére.

Balázsné Dr. Molnár Borbála országos tiszti-
fôgyógyszerész kérésére szakmailag véleménye-
zésre került a Durogesic tapasz(ok) alkalmazási
gyakorisága.

A DEOEC Onkológiai Tanszéke és a SE ÁOK
Urológiai Klinika kérésére, a személyi és tárgyi
feltételek rendelkezésre állását figyelembe véve,
az IL-2 terápia alkalmazásához a kért támogatást
a Kollégium megadta.

Az Országos Gyógyintézeti Központ Kardioló-
giai és Belgyógyászati Osztályának a kemoterápi-
át kiszolgáltató osztályok listájára való felkerülé-
sét a Kollégium a szakfelügyelôi véleményben
megfogalmazottaknak megfelelôen, a szükséges
adatok bekérését követôen, azok ismeretében új-
ra napirendre tûzi.

A Mátrai Állami Gyógyintézet Tüdôbelosztály
felvételének kérését a kemoterápiát kiszolgáltató
osztályok listájára a Kollégium az Intézmény ellá-
tási kötelezettségére tekintettel támogatta és ja-
vasolta a feltételek egy osztályra koncentrálását
és a szakorvosi létszám emelését.

A Magyar Orvosi Kamara kérésére a 2003 má-
sodik félévében megrendezésre kerülô tanfolya-
mok, rendezvények kreditpontozása megtörtént.

Dr. Nagykálnai Tamás elôterjesztése alapján
a Kollégium tárgyalta a kórházi kezelésben része-
sülô daganatos betegek hétvégi otthonukba bo-
csátásának problémáit. A tagság úgy véli, hogy
fenti problémák jogi és finanszírozási kérdései-
nek rendezése érdekében a betegképviseleti szer-
vezetek közremûködésével célszerû továbblépni.

A Dr. Gôdény Mária által készített – a dagana-
tos betegek CT- és MR-vizsgálatának finanszíro-

zásához kidolgozott szempontrendszer újragon-
dolására és a szakmailag indokolt módosítások
egyeztetésére elkészített – javaslatot a Kollégium
elfogadta.

Dr. Ruzsa Ágnes szakfelügyelô fôorvos tájé-
koztatta a Kollégiumot a Zala Megyei Kórház-
Rendelôintézet 5 éves fejlesztési tervérôl, ki-
emelve az onkológiai területre vonatkozó beru-
házásokat.

A Békés Megyei Kórház-Rendelôintézet Klini-
kai és Sugárterápiás Osztályának 20 ágyas bôvíté-
sére beérkezett kérést a Kollégium egyhangúlag
támogatta.

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társa-
ság Konszenzus Nyilatkozatának véleményezését
a tagok írásban elkészítik, és ezt követôen kerül a
Kollégium végleges válasza megküldésre.

Dr. Ács Miklós onkológus, nôgyógyász fôor-
vos a kunhegyesi szakrendelôben az Onkológiai
Gondozó újraindításához kért szakmai támoga-
tást. A Kollégium a rendelkezésre bocsátott infor-
mációk ismeretében a kérést nem támogatta.

Prof. Dr. Láng István tájékoztatása alapján a
radiofrekvenciás termoterápia OEP finanszírozá-
sát a Kollégium támogatta.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kórház-Ren-
delôintézet által benyújtott anyagban szereplô
kérést, amely szerint radiofrekvenciás májtumor-
ablatio egyedi finanszírozási csoportba való beke-
rüléséhez kért támogatást, a Kollégium kompe-
tencia hiányában nem tárgyalta.

Ismételten elfogadta, és egyhangúlag támogat-
ta a stop-flow kemoperfúziós lokoregionális keze-
lésekkel kapcsolatos protokollok újra beadását.

A Szakmai Kollégium által az emlôrák brachy-
terápiájának végzésével kapcsolatos szakmai
problémák tisztázására létrehozott ad hoc Bizott-
ság jelentésérôl készült, és az azzal kapcsolatos
írásbeli szavazás eredményérôl szóló tájékozta-
tást elfogadta.

Összefoglaló a Sugárterápiás
és Onkológiai Szakmai Kollégium

2003. április 18-i ülésérôl

Helye: Országos Onkológiai Intézet, Tanácsterem,
Budapest
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Dr. Rácz Jenô helyettes államtitkár úr tájékoztat-
ta a megjelenteket az egészségügyi intézmények
privatizálásáról szóló törvény elôkészítésérôl.

Dr. Bodoky György, Dr. Láng István és Dr.
Szántó János áttétes colontumorok Oxaliplatin
alapú neoadjuváns kemoterápiájáról nyújtott be
anyagot, amelyet a Kollégium egyhangúlag elfo-
gadott, és azt a határozatot hozta, hogy az Oxali-
platin alapú neoadjuváns kemoterápia protokoll-
ját egy grémium állítsa össze, majd ezt követôen a
Gyógyszerbizottság terjessze a tagság elé.

Dr. Eckhardt Sándor és Dr. Bodrogi István a
keverékinfúziók összeállításával kapcsolatban be-
nyújtott írásos elôterjesztését az elhangzott ki-
egészítésekkel a Kollégium tagsága egyhangúlag
elfogadta és a szükséges korrekciók elvégzése
után az Országos Tisztifôgyógyszerésznek való
megküldését jóváhagyta.

Dr. Láng István elôterjesztését az elsô válasz-
tású Campto kezelés korhatárának 50 évrôl 55 év-
re növelésére a Kollégium egyhangúlag elfogadta
azzal a módosítással, hogy a felsô korhatár 70 év
legyen.

Dr. Láng István és mtsai elôterjesztésében az
a javaslat szerepelt, hogy a IV. stádiumú emlôrá-
kos betegek elsô- és másodvonalbeli taxán kemo-
terápiája az eddigieken túlmenôen Xelodával is
kombinálható legyen. A Kollégium egyhangúlag
elfogadta, azzal, hogy a Xelodával kombinálható
kezelésekre is kerüljenek kidolgozásra a proto-
kollok és ezeket is a Gyógyszerbizottság terjessze
a tagság elé.

Dr. Nagykálnai Tamás elôterjesztéseit: (1.) a
Caelyx különkeretes szerként való biztosítására;
(2.) Paclitaxel heti adagolású protokolljaira; (3.) a
Miltex oldat társadalombiztosítási támogatására a
Kollégium elfogadta az alábbiak szerint: (ad.1.) a
Caelyx-szel kapcsolatban egyhangúlag azt a ja-
vaslatot fogadta el, hogy a jelenlegi keretek terhé-
re nem, de felmerülô többlet források esetén ja-
vasolja különkeretként bevezetni, kidolgozott
protokoll szerint; (ad.2.) A Kollégium egyhangú-
lag egyetért a heti adagolású Paclitaxel alkalma-
zásával és a protokollok elkészítését követôen
azok megküldésével Gyógyinfok részére; (ad.3.)

javasolja a Miltex oldat 100%-os társadalombizto-
sítás általi támogatását.

A Hódmezôvásárhelyi Kórház Onkológiai
Osztályának osztályvezetô fôorvosi állására Dr.
Pepó Judit pályázott. A Kollégium a pályázót al-
kalmasnak találta az osztályvezetô fôorvosi állás
betöltésére.

Dr. Gôdény Mária elôterjesztését a CT, MRI
finanszírozásának kérdésével kapcsolatban a Kol-
légium egyhangúlag elfogadta, támogatta az OEP-
hez való megküldését, valamint módszertani le-
vél formájában történô megjelentetésének kez-
deményezését.

Dr. Szabó Gábor elôterjesztésérôl, a Pécsi
Egyetem Nôgyógyászati Onkológiai Osztály akk-
reditálásával kapcsolatban, a Kollégium úgy dön-
tött, hogy az anyagot visszaküldi a korrekciók, ki-
egészítések és az egyeztetések elvégzése céljából
az elôterjesztônek.

Dr. Koleszár István igazgató úr elôterjesztését,
amelyben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sem-
melweis Kórház Belgyógyászati Osztályán a gaszt-
roenterológiai emésztôszervi daganatos betegek ré-
szére kemoterápia kiszolgálásának engedélyezését
kérte, a Kollégium visszaküldte azzal, hogy a szak-
felügyelô fôorvos közremûködésével kerüljön
egyeztetésre a Megyei Onkológiai Centrum kere-
tén belül az egyes részfeladatok végzése.

Az „Onkológiai ellátás 2003-ban” címû anyag-
gal kapcsolatban a Kollégium tagsága egyhangú-
lag állást foglalt az elaborátum változatlan tartal-
mú megjelentetése mellett.

Dr. Budaházy Emil, a Péterfy Sándor utcai
Kórház-Rendelôintézet igazgatója kérte, hogy a
kórház Onkológiai Osztályán is álljon rendelke-
zésre különkeretes taxán terápia lehetôsége. A
Kollégium a szakfelügyelô fôorvos véleménye
alapján egyhangúlag támogatta az I/A kategória
szerinti akkreditációt azzal, hogy a Kórház szer-
vezeti mûködési rendjében is kerüljön kifejezés-
re a klinikai onkológia önálló egységként való
mûködtetése.

Dr. Budaházy Emil, a Péterfy Sándor utcai
Kórház igazgatója a kórház kapacitásának bôvíté-
sére készített pályázatát a májablatiós kezelések

Összefoglaló a Sugárterápiás
és Onkológiai Szakmai Kollégium

és az Onkológus Szakfelügyelô
Fôorvosi Kollégium 

2003. június 6-7-i együttes ülésérôl

Helye: Tolna Megye, Tengelic
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vonatkozásában a Kollégium egyhangúlag támo-
gatta azzal, hogy a pályázatot a szakértôi véle-
ményben foglalt kiegészítésekkel együtt az ETT-
TUKEB-hez is be kell nyújtani.

A 2004. évi porth-a-cath kapacitásbôvítési pá-
lyázatok támogatását kérte: a Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórház Onkológiai és Sugárterá-
piás Osztálya; a Bács-Kiskun megyei Kórház On-
koradiológiai Központja; a Pécsi Egyetem ÁOK
Onkoterápiás Intézete; a Szent Margit Kórház
Onkológiai Osztálya; a DEOEC Klinikai Onkoló-
giai Tanszéke. A Kollégium egyhangúlag egyetér-
tett a bôvítésekkel és a pályázatok támogató to-
vábbítása mellett szükségesnek tartja a Szakmai
Módszertani levél kiadásához szükséges lépések
megtételét is. Ennek összeállítására Dr. Pikó, Dr.
Szilágyi és Dr. Szûcs fôorvos urakat kérte fel.

Dr. Pikó Béla fôorvos javasolta, hogy a
233/2000. (XII.23.) Kormányrendelet 7.§. és 16.§-
ának módosítását a Kollégium indítványozza, amit
a tagság egyhangúlag elfogadott és az anyag Mi-
nisztériumnak való megküldése mellett döntött.

Dr. Gervain Mihály, az Orosházi Kórház igaz-
gatója a kórház beruházási tervének szakmai tá-
mogatását kérte. A szakfelügyelô fôorvos vélemé-
nyének figyelembevételével a Kollégium a terve-
zet megvalósítását támogatja az onkológiai gon-
dozóval kapcsolatban.

Dr. Geréb István gondozóvezetô tájékoztatta a
Kollégiumot az ajkai Onkológiai Gondozóban ki-
alakult helyzetrôl. A Kollégium egyhangúlag elfo-
gadta a javaslatot, miszerint az eredeti állapot
visszaállítása indokolt és hosszabb távon egyez-
tetni szükséges az ajkai Gondozó által végezhetô
onkológiai feladatokat a Megyei Onkológiai Gon-
dozó tevékenységének keretében.

Dr. Ács Miklós megismételt levelében a kun-
hegyesi Onkológiai Gondozó újraindításának
szakmai támogatását kérte. A szakfelügyelô fôor-
vos véleményével egyetértve a Kollégium egy-
hangúlag úgy foglalt állást, hogy a nôgyógyászati
daganatos betegekkel kapcsolatos gondozási tevé-
kenység a nôgyógyászati szakrendelés keretében
is megvalósítható.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Mi-
nisztériumot képviselô Dr. Gyôrfy István kor-
mánymeghatalmazottól az a kérés érkezett, hogy
a BNO X alapján készítsen a Kollégium javaslatot
azokra a kódtartományokra, amelyek elbírálását

„az onkológia képes kizárólag definitív módon el-
látni”, és ugyanezt kérték a jelenleg hatályos
OENO kódok vonatkozásában is. Kormánymeg-
hatalmazott úrtól érkezett másik levélben azt ké-
rik, hogy az onkológia kompetenciakörébe tarto-
zó beavatkozásokhoz rendeljük hozzá az elvég-
zéshez szükséges idôt. A Kollégium az ülésen el-
hangzott észrevételekkel egyetértett és az elké-
szült anyagot egyhangúan továbbításra javasolta.

Dr. Szilágyi István elôterjesztését a „Nyilván-
tartott daganatellenes terápiák” (NYDT) kiad-
vány kiegészítésére az idegrendszeri daganatok
kemoterápiás protokolljaival a Kollégium egy-
hangúlag elfogadta, és azok megjelentetését jóvá-
hagyta.

Dr. Pikó Béla fôorvos a Magyar Sugárterápiás
Társaság Kongresszusa és a Gyulai Onkológiai
Napok szakmai programjának kreditpontozását
kérte. A Kollégium egyhangúlag elfogadta és 18
kreditpont megadását javasolta.

Dr. Ruzsa Ágnes napirenden kívüli elôterjesz-
tésében kérte a Megace tabletta és oldat 70%-os
TB-támogatottságát, amellyel a Kollégium egy-
hangúlag egyetértett.

Dr. Szántó János napirenden kívül ismertette
a GIST munkacsoport levelét és ezzel kapcsolat-
ban javasolta, hogy a 2003. július 1-jétôl megnyíló
Glivec különkeret koordinálója a GIST Munka-
csoport, illetve a Szent László Kórház lehessen. A
felvetett javaslatot 7 igen, 2 tartózkodás 2 nem
szavazattal a jelenlévôk elfogadták.

Dr. Muth Lajos, a Tolnai Megyei Kórház fô-
igazgatója tájékoztatást adott a kórház önálló Kli-
nikai Onkológiai Osztályának kialakításáról. Az
osztályvezetôi állás pályázati úton való betöltésé-
ig Dr. Faluhelyi Zsolt fôorvos úrral megállapo-
dást kötnek, miszerint a Fôorvos úr „mentorként”
segíti az Osztály és a Megyei Onkológiai Centrum
szakmai irányítását. A kórház a lehetô legrövi-
debb idôn belül vállalja a személyi kérdések meg-
oldását. A tagság a beszámolót és a javaslatokat
tudomásul vette.

A Megyei Onkológiai Centrumok egységes ki-
alakítására vonatkozó korábbi kollégiumi állás-
foglalások kiegészítését az ellátási régiók (ezen
belül a fôvárosi szub-régiók) jövôbeni feladataira
és a szervezeti együttmûködésekre vonatkozóan
az elôterjesztésben és az elhangzott kiegészíté-
sekben foglalt javaslatok szerint elfogadta.


