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Az utóbbi évek szakmai fórumain, kongresszusain – bár a résztvevők részéről ennek igénye 

felmerült - kevés teret kapott az emlő helyreállító sebészete, valamint a szűrések során korai 
stádiumban felismert emlőrákok, daganatmegelőző állapotok korszerű onkosebészeti, plasztikai 
sebészeti megoldásai. 

Az emlőrák korszerű kezelése ma már csak team-munka (onkológus, radiológus, pathológus, 
emlősebész, plasztikai sebész, radiotherapeuta, genetikus, pszichológus) kapcsán képzelhető el. Ez 
több szakma együttműködését jelenti, melynek során közösen kidolgozott elvekhez tartva magunkat, 
minden esetben egyénre szabottan kell kiválasztanunk a beteg számára legalkalmasabb 
onkosebészeti, plasztikai sebészeti megoldást. Ha lehetőség van emlőmegtartó műtétre, mirigy-
modellálásra vagy azonnali emlő-helyreállításra, jogos igényként merülhet fel a betegben a torzító 
műtéti megoldások elkerülése. 

Ezen megoldásokat széles szakmai körben folytatott viták során szükséges megismerni, 
kielemezni, saját és mások tapasztalatait egymással megosztani. 

Kezdeményezésünknek az adott alapot, hogy a Milánóban kétévente megrendezésre kerülő 
Európai Emlőhelyreállító Sebészeti Konferencia tapasztalatai alapján itthon is nagy szükség lenne a 
témáról minél több fórumon beszélni, mert az egészségügy szakmai és finanszírozási nehézségein 
túlmenően már az elvekben is jelentős elmaradásaink vannak. 

A jelen sebészeti, plasztikai sebészeti szakmai elveket adó utolsó „Első Magyar Nemzeti 
Emlőrák Konszenzus Konferencia” 1999-ben volt. Útmutatásai főként a plasztikai sebészet terén ma 
már csak részben állják meg a helyüket. 

Azt tapasztaljuk, hogy amíg világszerte a team-munka fontossága egyre nagyobb 
(„multidisciplinary approach”), addig Magyarországon több intézményben még mindig soktényezős, 
defenzív döntéshozatal („one eye decision making”) zajlik. 

Az országban egyre kevesebb plasztikai sebészeti osztály van, iskolateremtő tanszék nincs és 
egyre kevesebb az emlő-helyreállítással foglalkozó, kellő sebészeti, onkológiai képzettséggel bíró 
plasztikai sebész, vagy ráépített plasztikai sebészeti szakvizsgát szerzett, alapszakmájában 
megmaradó sebészek száma. Egyes európai országokban az emlőrákos betegek komplex gyógyítása 
mellett (mely elsődleges!), egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a műtéteket követő esztétikai 
eredményre is. 

Ezért jött létre a kifejezés, valamint Európa vezető emlőcentrumaiban egy új képzési forma: 
Onkoplasztikai-sebészet. Az, hogy a hazai kórházakban valaki egy személyben onkológus, sebész és 
plasztikai sebész is legyen, és csak emlőbetegekkel foglalkozzon, egyelőre nehezen képzelhető el. A jó 
team-munka, a team szakterületeinek konzultációi, fórumai viszont jelentős szakmai előrelépést 
jelenthetnének. 

Fontosnak tartjuk azt is, mivel az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedésről van szó, 
hogy minden lehetőséget megragadjunk a szűrések fontosságának kihangsúlyozására, agresszívebb 
propagandára, ehhez segítségül hívva civil szervezeteket is. 

A fenti célok érdekében kezdeményeztük az emlő sebészetével, plasztikai sebészetével 
foglalkozó interdiszciplináris fórum megrendezését, melynek a hazai jeles szakembereken kívül két 
külföldi meghívottja európai emlőcentrumokból dr. Maurizio Nava (Milánó), valamint dr. Werner 
Audretsch (Duesseldorf). 
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