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Beszámoló a Cipruson, 2004. március 6-11.
között megrendezésre került „European
School of Oncology Spring Masterclass

in Clinical Oncology” kurzusról
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Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Onkológiai Osztály, Budapest

Ez év márciusában lehetôségem nyílt részt venni az
Európai Onkológiai Iskola (European School of
Oncology, ESO) által szervezett mesterkurzuson.
Az ESO 1982-ben történô megalakulása óta igen ha-
tékonyan, sikeresen mûködô non-profit szervezet,
évrôl évre számos oktatási programot, kurzust, rö-
vid konferenciát szerveznek onkológiai ellátással
foglalkozó orvosok és egészségügyi szakemberek
számára. A klinikai onkológiai mesterkurzus a szer-
vezet legrangosabb eseménye, mely évente kerül
megrendezésre. Én az ESO tájékoztató füzetébôl ér-
tesültem az idei tanfolyamról, melyre pályázat út-
ján lehetett bekerülni. Mintegy 170–200 pályázó kö-
zül választották ki az 55 résztvevôt, emellett három
újságíró és két megfigyelô is részt vett a tanfolya-
mon. Az 55 résztvevô nagy többsége 30–40 év közöt-
ti klinikai onkológus volt, volt néhány sugárterape-
uta, 2–3 sebész onkológus és 1 nôgyógyász. Európa
szinte minden országa képviseltette magát, több or-
szágból 2–3 résztvevô is akadt. A részvétel vala-
mennyiünk számára ingyenes volt.

A szó szerint bentlakásos kurzus öt teljes mun-
kanapon át tartott, a tanfolyamon való részvétel vé-
gig kötelezô volt. A programok minden reggel 8,30-
kor kezdôdtek és este 8 óráig, a közös vacsoráig tar-
tottak, rövid kávé- és ebédszünetek közbeiktatásá-
val. Egy Limassol melletti öt csillagos tengerparti
szállodába voltunk „bezárva”, cserébe a pompás me-
diterrán konyha révén nem csak szellemi, de testi
táplálékból is igen bôségesen részesültünk. 

A rendkívül gondosan szervezett és igen magas
színvonalú kurzus elôadói és üléselnökei mind is-
mert, nagy tapasztalatú európai onkológusok vol-
tak, akik az egész tanfolyam alatt velünk együtt ma-
radtak. A tanfolyam anyaga a daganatos halálozá-
sért felelôs öt legfôbb bûnösre, azaz a prosztata-, a
tüdô-, a colorectalis-, az emlô- és a nôgyógyászati da-

ganatokra koncentrált. A legújabb bizonyítékokra,
valamint az elôadók széleskörû tapasztalatára-szak-
ismeretére alapuló, komplex, multidiszciplináris
szemléletû elôadásokat hallhattunk ezen betegsé-
gek epidemiológiájáról, megelôzésérôl, szûrésérôl
és természetesen kezelésérôl. Kiscsoportos foglal-
kozásokat is szerveztek számunkra, melyek keretén
belül a palliatív és támogató ellátásról, az idôskori
daganatos betegek kezelésérôl, valamint a daganat
és a psziché kapcsolatáról beszélgettünk a téma
egy-egy szakértôjével. 

A kurzus számomra – és sok résztvevô számára
– talán leghasznosabb része az esetmegbeszélés
volt. A program minden délután 1,5–2 órát biztosí-
tott klinikai esetek bemutatására és közös megvita-
tására. Valamennyi résztvevônek elôzetesen el kel-
lett küldenie egy-egy érdekes esetet a szervezôk
számára. A tanfolyam során minden délelôtt kihir-
dették az aznap délután bemutatásra kerülô esete-
ket. A bemutatást követôen általában hosszas meg-
beszélés, diszkusszió következett, ekkor volt a leg-
aktívabb a társaság. Itt kell megemlítenem, hogy
szinte minden elôadás után nagyon sok kérdés fo-
galmazódott meg mind a résztvevôkben, mind a ta-
nárokban, ezek feltevésére bôven volt lehetôség,
sôt az elôadók és szervezôk erre folyamatosan biz-
tattak is minket a tanfolyam alatt. 

Összességében egy kiválóan szervezett, rendkí-
vül intenzív tanfolyam volt, meggyôzôdésem, hogy
az itt szerzett széleskörû, átfogó ismeretanyag nagy-
mértékben segíti majd valamennyi résztvevô min-
dennapi munkáját, döntéshozatalát. Minden „fiatal”
onkológus számára ajánlom a tanfolyamot, a jövô
évi tavaszi mesterkurzus Velencében lesz, pályázati
feltételek a www.cancerworld.org honlapon érhe-
tôk el, vagy e-mail-en keresztül lehet érdeklôdni:
eso@esoncology.org, masterclass@esoncology.org.
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