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A Magyar Onkológia fôszerkesztôjének bátorításával, támo-
gatásával született meg a lapnak ez a száma. A társaság egyik
elnökségi ülésén részemrôl hangzott el az a megjegyzés,
hogy az operatív disciplinák munkáinak megjelenése a lap-
ban nem arányos ezeknek a szakmáknak a daganatos bete-
gek kezelésében betöltött szerepével. „Írjatok többet. Állíts
össze a munkáitokból egy sebészi számot!” – szólt a fôszer-
kesztô – és lôn. A szám megszületett. Számomra igen nagy
megtiszteltetés az, hogy a lap szerkesztôbizottsága lehetôsé-
get adott a Szegedi Egyetem Általános Orvosi Karának Sebé-
szeti Klinikája számára, hogy ebben a 12 közleményben da-
ganatsebészeti munkájáról számot adjon. A munkák értékelô
visszatekintésre is alkalmat adnak. Ebben az évben 10. éve
állok a klinika élén. Onkológiai intézeti múltam, a „Besznyák
iskola” és 7 éves tevékenységem Eckhardt professzor irányí-
tása alatt természetessé tette, hogy a klinika munkájában az
onkológiai szemlélet és a daganatok sebészete súlyponti kér-
dés legyen. A közlemények szerzôi közül ketten már más
intézetben dolgoznak, mint szakmai vezetôk. Munkahelyei-
ken új, korszerû elveket, módszereket honosítottak meg, át-
plántálva oda is a klinika szellemét, gyakorlatát. Ez az intéz-
mény a mai napig – a szûk területet mûvelô szuperspeciali-
zálódás korában is – képes volt megôrizni a „Petri Klinika”
klasszikus szerkezetét, emékeztetve a legendás Kudász, vagy
Hedri klinika sokszínûségére is. A cikkek természetesen
nem tükrözhetik az intézet tevékenységének teljes spektru-
mát, hiszen a dolgok természetébôl adódóan többek közt a
transzplantációs, szeptikus sebészet, érsebészet és a kísérleti
kutatómunka sem kaphatott teret. Reméljük, hogy szerény
közleményeink igazolják azt, hogy a sebészet ma is hatásos –
nemritkán kuratív – terápiás modalitás, amely ôrzi helyét az
onkológiában. Szeretnénk ezzel a számmal serkentôen hatni
a daganatgyógyítás manuális ágazatainak mûvelôire, hogy
olyan arányban szerepeljenek ennek a lapnak a hasábjain,
amilyen fontosnak szakmájukat tartják a rákkezelésben. 
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