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BEVEZETÉS A 10 és fél millió km' területű Európa 670 millió la
kos hazáj a, akik túlnyomór ész t indoeurópai eredetűek. Határai 

nem húzhatók meg pontosa n, ninc sen j ellegze tes földraj zi ha
tár, ame ly Európát Ázs iátó l elválasztaná. Európa csak akkor te

kinthető önálló földrész nek, ha az „em bereke t és azok lete lepe
dési , kultur ális, történe lmi és po lit ika i erőfeszítéseit teki ntj ük" 

mondta ki a hatvanas évek földrajztudósa i ülésének határoza ta 

( 1 ). A róma iaktó l átvett és átalak ított görög kultúra és a keresz

tény ség képe zi az európai történe lem saj átságos alapjait. Az 
európai államgo ndolkodás már a középkorba n egyér telm ü 
vo lt. Akko r kelt életr e az egység , ha egy közös veszély fenye

getett, melyet el kell ett hárítani , és ez az egység a veszé ly el
múlt áva l eltűnt. Az egységes európa i államra vonatko zó, köz

pontosító hata lmi elképzelések zá tonyra futottak , mert ennek 
az euró pai népek nem vo ltak haj landók alávetni mag ukat. Elő

ször az Eu rópábó l eredő II. világháború pusztító köve tkezmé 

nyei érle lték meg annak belátásá t, hogy az európai népek gaz
daság i összefo nódásával közös gazdaság i rendszer hez veze t az 

út. Ebben a gazdaság i rendsze rben a nemze ti államok megőr

zik öná llóságuka t . Az út, ame ly a közös jog rendekhez vezet -

me lyek egymás közö tt szabá lyozotta k és biztosítottak lesz nek 

- még hos szú . Az egyes országok hagyomá nyos fejlődését ér

vényesí tve és a közös cé lok felé irányítva érhető el az össze
han go ltság . Ez érvé nyes a gazdasá gi együttműködésre Európá

ban és a közös kül- és biztonságpolit ikára is. A rendsze r össze 
rendeződésében az érze lmi zátonyok nagy, nehezen legyőzhe

tő akadá lyt képvise lnek. Az euro bevezetéséve l foglalkozó j e

lenleg i tárgya lások csak az egy ik példát j elentik . 

tenni. Ez a közlemé ny ezt tá rgya lja, és az t vizsgá lja , hogy az 
egészségügy össze hango lása Európában milyen úton j ár és 

hova jutott . 

A Szakorvosok Európai Szöve tségének (E uropean Un ion o f 

Medical Specialists, UEMS) létrehozása, és ezen belü l az 

egyes sza kmákat képviselő rész legek kialakítása (UEMS 
Sec tions), a nőgyógyászat és szü lészet egyes ítésének útjá n tett 

lépés t je lenti. Az orvosképzésre, szakosodásra, a képzés bizto
sítására vonatk ozó aj ánlások mind a kórhá zak, m ind az egyes 

klin ikák területén rendelkezésre állnak. Ezekben az is megfo
ga lmazódik , hogy Európa egyes országainak a lakosság egész

ségügyéve l kapcso latos illetékessége érintetle n marad. Ennek 
az egyes országok feladatának ke ll lennie, az UEMS csak aján
lásokat tesz. Az aj ánláso k fogana tosí tásá hoz seg ítsége t j elent 

az egészség ügy i do lgozók tapa szta latcse réje Európa országa i
ban. A tapasz talatcse re cé lja - tanu lóké és tanároké egya ránt -

egy európa i rendszer létrehozása a nőgyógyászat és szü lésze t 
terén, amely előmozdítaná a klinika i és a tud ományos ismere

tek áram lását. A közös cé lok átültetése az egyes európai orszá

gokban és kórházak ban hossz ú és rész ben ige n nehéz folyamat. 
A felelősök meggyőzésével - ak ik részt vesz nek az újabb is

meretek közvetítésé ben - lehet létrehozni Európában az egész
ségügy területén is az egységes ítést. Európa a résztvevők fejé

ben és sz ívébe n kezdődik. Az alábbiak ban ezt sze retnénk be

mutatni , annak érdek ében , hogy előkészítsük a közös utat a 
szülészet és nőgyógyászat terén. 

A SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT AZ EGÉSZSÉGÜGGYEL ÉS SZOCIÁL-

Az össze hango lássa l kapcso latos go ndok alól az egészségügy POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS EURÓPAI KÖZÖSSÉGI SZERZŐDÉSEK 

sem j elent kivé telt. A képzés i rendszert éppúgy, mint a sza k- ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTISÁG KEZDEMÉNYEZÉSEINEK 

orvosok továbbk épzésé t össze kell hango lni, hasonlóvá kell TÜKRÉBEN Európa országa iban a nőgyógyászati szakszöve tsé

gek egymástó l eltérően szerveződtek. Egyes országo kban 

sza kmap o litikai lag és tud omá nyosa n is egy szöve tség ben van
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nak. Másutt, például Néme tországban a tud omá nyos és a sza k-

mai szöve tség egy mástól különálló. Ez rész ben a több , egy
mással vetélkedő szervezetből adódik , rész ben minden lehetsé

ges alszak ma egyesü léséből. Ezért van szüksé g kife lé egy 
olyan egységes és össz evo nt sze rveze tre, mint a Szülészet-Nő

gyógyász at Európai Testü lete és Kollégium a (Euro pean Board 

and College of Obste trics and Gy naecology, EBCOG). 
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Igazságügy i Politika 

A német egészség ügy nemzetközi tevé kenysége k és kapcso la
tok hálój ába van beágyazva. Né metország ezé11, mint magasa n 

fejlett ipari ország, a1n is elkötelezte magát, hogy Európában 
az egészség ügy tová bbfej lesztésé ben közremü ködjön. A Szö

vetség i Köztársaság részt vesz az Európa Tanács munkáj ában, 

a stra ssburgi szé khelyü Európa i Egészség ügyi Bizottságban. 
Rész t vesz eze n kívü l az Európ ai Egészség ügyi Miniszteri 

konferencián. A 40 nyuga t-európa i állam közremüködéséve l 
dolg ozó Európa Tanács előtérben álló témá i többek közö tt a 
következők: a lakosság életko rának növekedésé vel kapcso latos 

általános nehézsége k mego ldása, az egészség ügy müsze reze tt 

ségé nek fejlődésével j áró kö ltségnöveke dés és az egészségügy i 
személyze t fokozó dó igénybevé tele. 

Az F.uróp:ii Unió ált:il sz:ibá lyozo tt európni egészseg ugy1 és 

szoc iálpolitikára vonatk ozó szerződés 1993 . február 7-én j ött 

2. ábra Az Európa i Un ió felé pítése 

lét re, és 1993. november l -jén lépett hatályba. Az Európai Unió 

alappi llérét alkotják: az Európai Gaz daság i Közösség, az Euró

pai Kü l- és Biztonságpolitika és az Európai Belügy i és Igaz
ságügy i Po litika. Az Európai Gaz daság i Közösség sze rveze tei: 

Európai Parlame nt, Európai Minisztertanács , Európai Bizott
ság, az Európai Bíróság és az Európai Számvevőszék (/. ábra) . 
Az Európa i Bizottságnak kezdeményező (előkészítő és indí t

ványozó) , végrehajt ó (határozat hozatal és végrehaj tás) és ellen

őrző sze repe van . Végrehajt ó határozatokat bocsá t ki , kezeli az 

alapítványokat, éppúgy, mint a kutatásoka t és más programo

kat. Olyan bizottság még nincse n, ame ly az európai egészség
ügyet szabályoz ná, ez egyelőre az Európai Parlament Bizottsá 

ga inak feladata. 

SZAKORVOSOK EURÓPAI SZÖVETSÉGE (UEMS) A Sza korvosok 

Európa i Szöve tségét 1958- ban, egy évve l a róma i szerződés 

után alapították . Ez az európai sza korvosok első orvos i egye
sülete. Cé lja - amint az a 2. 1-es cikke lyben le lett fektetve - a 

gyako rló orvoso k tevéke nységéne k minőségét tartós an össze 
hango lni és javí tani, a nemze tköz i hasonlóság alapján a sza k

orvoso k helyzetét megóvni , és megvé deni a hivatás ukból adó
dó sze repüket a társadalomban. 

A Szakorvoso k Európa i Szöve tsége az Európai Orvoso k Állandó 

Bizottságáva l (Stand ing Com m ittee of Europea n Doctors) 

cgy üttm üködvc köz rcmük ödött abban, hogy az Európai Kö
zössége n belül a szab ad orvoscse re európai irányelvé t kije löl
j ék, és a közöss ége n belül általánosan elismerjék az orvos i 

d iplomát (2. ábra). 1975- ben a Szakorvosok Európa i Szöve tsé-

gét felvették az Co unci l of the 

European Community-be , és 1976-
ban tagsága hatá lyba lépett. A 

Európai Parlame nt ~--- -+ Európai Min isz terta nács +- ----- Európa i Un ió Határoza tok Szako rvosok Európai Szövetsége 
részt vett az aj ánlások és j elenté

sek kidolgozásába n, amelyeke t az 
Európai Egészségügy i Tanácsadó 

Bizo ttság (AC MT, Adv iso ry 

Comm ittee on Medical Training) 
198 1. április 5., 1983 . március 9 ., 

valami nt 1985. jú lius 20-á n adott 

(Co unc il ofMi niste rs ofthe E.U.) (E.U. Di rectives) 

Euró pai Bizottság +-- -- ---- Co mmi tt.e of Senio r Officials 
(Co mm iss ion of the E.U. Public Hea lth (CSO PI-I) 

emzet i orvosi sze rveze te k 

D.G. 5 and 15) 

Európai Egészségügy i Tanácsadó 
Bizottság (ACMT) , am ely az 
Európai Un ió Tes 1ülete (Counc il 
of the European Comm unity) 

____. Az Euróta i Orvosok i 
Allandó Bizo n sága 

t 
Nemzeti szako rvosi 
sze rveze tek 

--- -• Szakorvosok Euró pai Szövetsége 

Nemzeti egészségpolitika i 
sze rvezetek 

(UEMS) 

Sk t k , , . 
- za orvoso Europ a, 

Szövetségé nek Szak-rész legei 
(UEMS Specia list Sect ions) 
(az UEMS Szü lésze ti 
és Nőgyógyászat i Rész lege) 

t 
e mzeti egészségügyi -- - • Ezekhez eu rópai testület e k, 

tudomá nyos tá rsaságok munkacso portok tarto znak 
(A Szü lésze t Nőgyógyászat 
Európai Bizottsága 
és Kollég iuma , EBCOG) 
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- Sza km apoliti ka i, korm ány 
és egye tem i sza kemberek 

ki. Ezek a je lentése k tükr özték a 
Sza korvoso k Eu rópa i Szövetségé 

nek elképzelése it, ame lyek a sza k
orvos képzésre és a sza korvosok 
sza kmai tová bbképzésé re vonat 

kozta k . Az Euró pai Bizo ttság 

1993-ban megjelen tette a sza kor 
vosok képzésérő l szóló k iadványát 

(Chart.er 0 11 Training of Medica l 

Spe cialists m the Europe an 
Commu nity), ame lyet a Szako r

vosok Euró pai Szövets égé nek Ve
zető Testü lete (Manage ment 

Counci l) még abba n az évbe n hi
vatalosa n j óvá hagyott. Ez az aj án-
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lás képez i az egységes ítés keretét minde n szakterületen az Eu

rópai Unióban, a szakorvos képzésbe n. A Vezető Testületben 

országo nké nt két kü ldöt t van akik nem a szakte rületüket kép
vise lik, és egy vagy két szakértő . Minden országnak va n szava . 

Évente van nagygyű lés és egy kibővített ülés. Ez idő sze rint a 

Sza korvoso k Európa i Szöve tségének 17 tagj a van, például Né

metország képviselője a Közös Szakorvosszövetség tagja, 
Ausztriáé az osz trák orvos i kamara tagja, Angliáé a Brit Orvosi 
Társaság tagja, stb. A Szako rvosok Európai Szövetsége folya

matos kapcso latban van más euró pai orvos i sze rveze tekkel, 

mint példáu l a Csa ládorvoso k Európai Szövetsége (UEMO , 
Europ ean Union o f Gcnera l Prac titio ners), az EAMT-vc l 

(E uropean Aca demy for Med ica l Trai ning), a PW G-vc l 
(Permancnt Working Group of Junior Hospi ta l Group), az 

AE MH-val (Europcan Ass ociation of Hospit al Doctors), és a 

FEMS-szel (Europ ean Associa tion of Sala ried Doctors). Eze n 
kívü l szo ros kapcsolatban van az Európai Unió legfo ntosabb 

hivatalaival és az Európai Parlamenttel (Co unci l o f Europc). A 

Sza korvoso k Európa i Szöve tsége szak-rész legei t (UEMS 
Spec ialists Sec tions), amelyekhez a szü lészet-nőgyógyászat 

szakterü lete is tartoz ik, 1962- ben ala pított ák. Ez idő szerint a 
Szakorvoso k Európai Szöve tsége 34 szaktcri ilctet öle l fel. A 
küldö ttek saj át sza kterületükn ek felhatalmazott véleményét 

képviselik . Mun káju k cé lja a szakterületet hivatásos alapokra 

hoz ni és a tevéke nysége t európa i sz inten össze hango lni. Az eu

ró pai orvos i sze rvezete ket az / . tábláza t fog lalja össze. 

SZAKORVOSI GYAKORLATI DIPLOMA AZ. EU-BAN A Római Sze r
ződés szabályozza az európai közössége n belül az emb erek, 

szo lgá ltatások , áruk sza bad cseréj ét és a szab ad tőkeáramlást. 

Az orvos i területen belül a szemé lye k és a szolgál tatáso k sza

bad cse réj e az a lapképzés és sza kképzés egy üttes e lismerésé n 
keresztü l valósu l meg, amelyet 1975- ben az EU Bizottság ha

tályba helyeze tt , és a EEC 93/ 15 szá mú utas ítása ismét meg

erősí tet t. Eze n iránye lvek a következők : 1. Minden tagá llam
nak a diplo mát, bizony ítvány t és az orvost udo mány területén 

sza kképzettség re von atkozó minősítést egy más ik tagá llam

mal e l kell ismertetni e. Ez a 24, 25, 26, 27 és a 29-es c ikke
lyc knek megfel e lően történik. Eze n minősítések ugya nazon 
hatállya l rend elkez nek, min t a tagá llam területén. 2 . A tagá l

lamok nak biztos ítaniuk kell, hogy a dip lo mához, képes ítés hez 

vagy más, az orvos tud omány terü letén szakké pesí tés hez ve
zető képzés fe lelj en meg a következő feltéte leknek : a . 6 éves 

s ikeres a lapk épzés, amely nek képzés i iránye lve i megfe lelnek 
a 23-as c ikke lyben le írtaknak (Bas ic Medica l Training), b. en
nek mind az elmé leti, mind a gya korlati képzést magában kell 

fog laln ia, c. az oktatásnak egész naposnak , vagy enn ek meg
fel e lő részidejű oktatás nak ke ll lennie (a 25-ös c ikkelyre tá

masz kodva), és a szak képzési iránye lveket be kell tartan ia, 

d. a képzés t az arra fe lhatalmazo tt sze mélye knek vagy testü
le teknek, egye teme n, oktatókó rházban vagy egészség ügy i 

intézmé nyben kell biztosítania. A képzés erre megfelelő intéz
ményekbe n, szake mberek álta l történj en . 3. A 26/27-es c ik

ke lynek megfe l e lően a tagá llamokn ak egy minim ális sza kkép

zés i időt meg kell á llapítaniuk. A tagá llamoknak fel ke ll hata!-
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mazniu k az intézményeket a diploma , bizo nyítvá ny és a több i 
minősí tés kiadására . 

Az alapsza bályzat a máso dik részé ben meghatározza az euró
pai szakképzés cé ljait, és leírj a, hogy mit kel l érten i a Szako r
vosok Európa i Szöve tsége, az orvos i sza kma, az önálló sza k

rész leg (monospec ialist sect ion), a nemzeti tes tület, az európai 
testület és a nemze ti önrende lkezés foga lma alatt. 

A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT EURÓPAI BIZOTTSÁGA ÉS KOUÉ

GIUMA (EUROPEAN BOARD AND COLLEGE OF OBSTETRICS AND 

GYNAECOLOGY, EBCOG) Az eu rópai sza kszöve tsége k nem egy

ségese n szerveze ttek. Angl iában például egy sze rvezet, az 
RCOG (Roya l Co llege o f Obs tetr ics and Gynaeco logy) képv i

se li a szakm apolit ikai és tudomán yos érdekeke t. Ugya nez ér
vényes Ho llandi ára, de nem érvé nyes Németo rszágr a és a 

Skand ináv államokr a. Ezen országo kban külön társaságok kép

vise lik a szak mai sze rveze teket és tudományos társaságoka t, 
Né metországban a DGGG és a BVF, Olaszország ban, Francia

országb an és Span yo lország ban bonyol ultabb a helyze t, itt 

1. táblá=at. Európa i orvosi szerveze tek• 

i\ dvisory Co mmi ttee on Medica l Trnining (ACM T) 
Az Európai Közösség Orvosokró l Szóló Határoz atának (Doc tors 
Directives , 75/362 és 363) elfogadása után 1975-ben alap ították azzal a 
cél lal, hogy a Közösségne k az orvos képzésse l kapcso latos tanácsa dó tes
tülete legyen . 

Commi11ee of Senio r O flicials in Public Hea lth (CSOP H) 
1975-ben hoztá k létre. Az Európai Bízo11sághoz Jartozó szervezel. 

Standing Co mmittee of European Doctors (CP) 
A hat tagálla m orvos ai 1959-ben hozrák !érre. Ebben az egés zségügy 
szakm ai szerveze tei (UEMS . UEMO , PWG, FEMS. AEM H és CIO) 
képv iselve vannak. 

Europea n Union of Medica l Specia lists (UEMS) 
1959-be n alapították azért, hogy a nemzet i szako rvosi szervezeteknek 
európa i képvise lere legye n. Egy Vezető Testülete és Végrehajtó Bizottsá 
ga van. Az UEMS szak-részlegek (UE MS Specialis t Sections) önálló or
vos i szakokar (monospecia lties), összese n 34-et, képvise lnek. és resrüle
teke n (Bor ds) kereszt ül tartj,\ k a kapcsolarot a nemzeti tudomá nyos tár
saságokka l. 

Europe an Un ion of Genera l Pracritioners (UEMO) 
1967-bc n alakult, a csa ládo rvosok (á lta lános vagy körze ri orvosok) euró
pai képv iselete . 

Permane nt Working Group of Europcan Junio r 1-lospital Doctor s (PWG) 
1976-ban a lakult. a szakképzés ben részesülő fiatal orvosok képviselete . 

Europe an Assoc iation of Senio r 1-lospita l Phys icians (AEM H) 
A kórházi orvosi ellátás tevékenységé nek egyeztetésére jön létre 1960-bmi. 

Europea n Federat ion o f Salaried Doctors (FE MS) 
1964-ben a lapitották, a fizete tt orvoso k szöve tsége Európában. 

European Academy of Medica l Training (EAMT) 

lnternational Conference of Orde rs (CIO) 

* Az egészségügyi szerveze tek neveit a nemzetköz i iroda lomban e llogadot 
taknak megfele lően ango l nyelve n adjuk meg . Fordi tásuktól e ltekintü nk, 
illetve a szülésze t nőgyógyászathoz tano zóka t a do lgozatba n ismerte tjü k. 
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a politi kai és az aka dém iai j ogo k képv ise letére vonatkozó igé
nyeket 3 vagy több társaság érvényes íti. 

A Szakorvoso k Európai Szöve tsége Szü lésze ti Nőgyógyászati 

szak-rész legé ben (Ob stetrics and Gynaeco logy Sect ion) régeb

ben túlnyo mór ész t a sza kmai szöve tsége k tagja i vo ltak a kép
viselők. A n1dományos szakszöve tsége k képvi selőinek taná cs

adá sa hiányzott . Ezért a Szako rvosok Európai Szövetsége 

szak-r ész lege it felkérték, hogy bizottságok megalapításáva l a 
n1dományos sza kértelmet is bevo nják. Ezze l egységes alapra 

he lyezzé k a sza km apol itikai érdekeket, a képzés és tová bbkép
zés kérdése it és a közös kutatási terve ket. 

Ez az igény és a különböző síkokon tö11ént mú ltbé li erőfeszí

tések ere dm ényezték, hogy létrejött 199 1-ben az EBGO 

(E uropean Board of Gyn aeco logy and Obste tr ics), a Szakor

vosok Európa i Szöve tsége Szülészeti Nőgyógyászati sza k
részlege és a Sza korvo sok Európa i Szövetségétől függe tlen, 

1992-ben alapított ECOG (Europ ean Co llege of Obstetrics and 
Gynaeco logy) . 

Az ECOG 1992. március 7-én 17 ál lam együttműködésével 

alakult. Az ECOG egész Európá ra kiterjed, nyitott minden csa t

lakozni kívánó európ ai állam számára . A célja i a következők: 

1. az európai nők szá mára a lehető legjo bb ellátás biztosítása , 

2. a képzés re és továbbképzés re vonatkozó ajánlások kidolgo
zása, 3. az oktatás előmozdítása és, 4. a klinik ai intézmé nyek

be n a közö s kutat ások ösztö nzése . 

Az ECOG alapításako r az európai szü lésze k és nőgyógyászok 

függet len társa sága volt. Nem tartozott az Európai Unió or
vos i sze rveze téhez. Csa k az EBGO tartozot t hozzá, am ikor is 
a Sza korvoso k Európai Szöve tsége ösz tönzésé re mega lakult a 

szülészeti-nőgyógyászati Sza k-rész leg . Ezt a helyzete t a nem
zeti társa ságok nem tartott ák ésszerűnek. Arra tö rekedtek, 

hogy a két b izottság (az EBGO és az ECOG) tevé kenységé t 

össze hango lják. Ez a folyam at mind enese tre nehézkese n a la

ku lt, a két sze rveze tnél m ind a szerkeze ti, m ind a tarta lmi cé l

kitűzések eltértek. Ekko r az EBGO cé lját elsőrendűen abba n 
látta, hogy szülészek-nőgyógyászok szá mára Európai Diplo
mát adjo n. Ez neh ézkes vo lt. Sem a képzés össze hango lásá nak 

alapjai , sem a vizsga rendsze r tartalmi része nem vo lt megha
tározva. 

Az ECOG megte remtette a cé lnak megfelelő képzés i rendsze rt 

- a képzés i közpo ntok mega lapí tásá t és felülvizsgálatát, vagy 

akár csa k a jelentős ismere táram lást Európ ában - ame ly a to

váb bi intéz kedések alapját j elenti. 1994. óta egy ide ig lenes tes
tü let, közös szabá lyza t és ügyrend létrehozásával előkészítette 

az EBGO és az ECOG egyes ítését. 1996 . szep tember 2 1-én 
Londonban létrejöt t az egyes ítés. Ezze l az újo1m an létrejö tt 
sze rvezet tel, az EBCOG- ga l létrejött a kapcso lat a Sza korvo

sok Európai Szövetségé hez és az Európa i Közösség hez. Ezze l 
meg ny ílt az út a közös képzés i iránye lve k k idolgoz ása 

(Working Group on Tra ining and Assessme nt), a sza korvos i 
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vizsga (Work ing Group on Diploma of Exce llency), és a kór
házak értékelése (Visiting Comm ittee) előtt. 

EAG0 - EUROPEAN ASSOCIATI0N 0F GYNAEC0L0GY AND 0BSTO • 

RICS Az EAGO- t 1985. febru ár 15-én Bázelben alapították. 

Európai szülésze k és nőgyógyászok hozták létre, és nem nem

zeti szöve tsége ket képvise l. A cé l, ami n fárado zik, hogy kong
resszuso k seg ítségéve l klinikai tapaszta latok és tudományos 

eszmék cserél ődjenek ki, és szoros együttműködés alaku ljon ki 
az európai tud ósok közöt t. A tudom ányágon belüli alszakmá
kat a szül észet és a nőgyógyászat egységé nek megőrzéséve 

kell megte remten i, és ennek alapján kell a j elenlegi szülészeti 

nőgyógyászati gyako rlat erkölc s i és társadalmi bonyodal ma it 

átgondolni . Az EAGO évente szervez tud omá nyos kongresszu

sokat, több-kö zpontú vizsgá latoka t hango l össze, az egyes in
tézm énye k fiatal kutat óinak cse réj ét seg íti, illetve nemze ti és 

nemzetközi szerveze tekk el működik együtt. Együttműködési 

szerződésben képvise li magát az EBCOG fórum ával. A társa
ság hivatalos folyóira ta a Europea n Journ al of Obstetrics and 
Gynaeco logy and Reprodu ctive Bio logy . Egy 9- 10 tagbó l ál ló 

végrehajtó b izottság szabályozza a feladatoka t. Egy Ne mzet

köz i Tud omán yos Bizottság felügye li, és j órész t szervezi a 

kongressz usok tudományos programját . Az 1. Kon gresszus 
1986-ba n, Londonban volt, ez t követ ték a Párizs ban, N ijme

gen ben, Krakkóban, Athenbe n, Mos zkvába n, Helsink iben, 
Ljubja naba n, Ba rin, Monac oban és Budap este n rendeze tt 

kongressz usok. Az 1997-es kongresszus Dub linban, Írország
ban volt , ez t követ ik a je ruzsá lem i, granadai és báze li rendez
vények. Az EAGO tagja i a Europea n Journal of Obste tr ics and 
Gynaeco logy and Reprodu ctive Biology- t kedve zményes 125 

DFL/ év áro n sze rezhetik be. 

EAPM - EUROPEAN ASS0CIATI0N 0F PERINATAL MEDICINE Az 

EAPM tudományunk legrégebb i sza kágához tarto zik. Az 1. 

Európa i Kon gresszus folyamán, 1968. március 30-án, Berlin
ben alapítot ták. Ezt megel őzte az 1967. sze ptembe rébe n ala

kult Német Perinatális Orvo si Tár saság létrejötte. A szülészek 
és gyere kgyógyászo k számára mindig is köztudo tt volt, hogy a 

magas születés körüli halálozási arány csökke nését csak a tu
dom ány és a gyakor lat szoros együttműködésével lehet elérn i. 

Enuek s ikere a szülésze k, az újszülöt tgyógyászok, altatóorvo

sok, gyógysz erészek és az a lapkutatások tud ósa inak közös fel
adata. Összesen 15 talá lkozó t rendeztek euró pai városokban , a 

16. Kongressz us 1998. júni usában, Zág rábba n vo lt. A társaság 
hivatalos kiadványa a Journ al of Per inatal Medic ine. A társaság 

történetét és cé ljait a Pcrinatal Care in Europe című kiadvány 

(E. Sa ling és G.C. Renzo szerkesztők) hatásosa n tag lalja. 

ESHRE - EUROPEAN S0ClnY 0F HUMAN REPRODUCTI0N AND 

EMBRI0L0GY Az ember szaporodása nehéz kutatási terület. Az 

ebből származó , emberek nél alkalmaz ható ismere tek vezette k 
az ESHRE megalapításához. Az 1985-ben alapí tott, 2000 tago t 

szá mlál ó társaság célja a szaporo dás és a méhen belüli élet 

minden részé nek - a fogamzás tól a szü letésig, beleé rtve a ter
hesség első napj ait és heteit - vizsgálata . Ez felö leli a nemi ki-
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alakulás, a serdülés és szaporodás erkölcsi és törvényi vonat
kozásai t. A társaság támogatja a tudó sok, orvosok és más, ezen 
területen dolgo zók együttműködését . A kuta tási eredményeket 
a Humanreproduction című újságban köz lik le, és az éven te 
megrendezé sre kerülő kongresszusoko n ismerte tik. 

ESGO - EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGIC ONCOLOGY Az 
Európa i Nőgyógyász Onkológuso k Társasága 1983- ban Velen

cében alakult . Különböző európai országok onkológusa inak 
érdeke it képv isel i, célja a nőgyógyászati onko lógia megerősi

tése Európában. A Társaság mega lapításának oka i és céljai a 
tapasz talatcse re és kapcsolatteremtés európai sz inten a nő
gyógyászok, kórbon cnokok , sebészek, k linikai onkológ usok, 
sugárkezelők és más, a nőgyógyászati onkológiához kapcso lódó 
tudományágak szakember ei között. Kongresszusai t 2 évente 
tartja , az uto lsó, I 0. Kongresszusra 1997 . ápr ilisába n Coimb
rában, Portugá liában került sor. 

ESIDOG - EUROPEAN SOCIETY OF INFECJIOUS DISEASES IN OBSTET

RICS AND GYNAECOLOGY Az ESlDOG az európai terül etek 
azon tagja inak összefogása, akik a szülészeti nőgyógyászati 

fertőzések oka it vizsgá lják. 1988 . május 4-én Páviába n, Olasz
ors zágban alakították. Ezen a fontos szakterületen a tudás és 
tapaszta latok cseréjének biztosításához szükség volt az európai 
összefogásra. A fertőzések álta l okozott szövődmények igen 
vá ltozato sak mind a szülészet, mind a nőgyógyászat területén. 
Éppen ezen a területen látható az európa i együttműködés gyü
mölcsöző volta. 

ESPS- EUROPEAN SOCIETY OF PELVIC SURGERY A társaság felfo
gása , hogy a kismedence betegsége it nem lehet felosztani a 
kismedencét alkotó különböző szervek betegségeire. A szako
sodás a kismedence telj es sze rkezeté nek egybefogásá t kívánja. 
Ezen elképze lések megva lósításá ra Európába n k itűnő lehető

sége k állnak rende lkezés re, így kerü lt mega lapításra I 991. áp
rilisában a European Soc iety of Pelvic Surgery . Célja i a húgy
szervekke l és a végbé l-vastagbé llel kapcso latban lévő nő

gyógyásza ti zavaroka t vizsgá lni, és az élettani , kórélettan i is
mereteket kutatá ssa l bővíteni. A társaság kétéve nte rendez 
kongr essz usoka t, az utol sót 1995-ben Milánóban, Olaszo r
szágba n tartották . 

TOVÁBBI EURÓPAI SZERVEZmK Európai szervezetek, ame lyek 
egy bizonyo s érdeklődési körön belül több tudományos telje
sítményt is mutatnak: European Soc iety of Hypertension in 
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A nőgyógyászat és a s=iilészet Európában 

Pregnan cy (EHS P), European Diabe tic Pregnancy Study 
(EDPSG) , Europcan Society of Ultrasound (ESUS) és a Euro
pean Society of Gynaecology lnvest igation (ESG I). 

Ahhoz , hogy az egyes társaságok elképzelése it és érdekeit 
szakmapolitik ai és tudományos szempontbó l hatékonyan fel
osztani és képvi se lni lehessen , az kelle tt, hogy azo k szoros 
kapcsola tot építsenek ki az EBCOG-ga l. Így az egyes országok 
tudományos szakma i társasága inak és szakszöve tségei nek kép
vise lete elkerü lhete tlenül képvise lve van. Az Európai Közös
ség csak így tud az UEMS-e n keresztül befo lyássa l bírni szak
mánk európai összehango lására. 

MEGBESZÉLÉS, GYAKORLATI VONATKOZÁSOK Európán belül az 
orvosok mozgása csak egy egységes képzés i rendszer és erre 
felkészült képzés i helyek segí tségével érhető el. Csak az Euró
pai Unió sze rveze tein és bizottságain kereszt ül lehet elérni a 
képzés összehangolását. Ezeken keresztü l elképze lése it Euró
pa bárme ly szülész nőgyógyásza átültetheti . 

Hogy Európában az alap és a klinikai kutatás terü letén sikere
sek legyü nk, azt a betegellátásban érvényes ítsük, még tanul
nunk és egymássa l együttműködnünk kell. Az egyesü lt Európa 
céljai között a mi területünkön sem szabad elvesz teni az egyé
niséget és a segítő szándékot. Azo n európa i országo kat sem 
szabad szem elől veszteni , ame lyek gazdaság i feltételeik miatt 
a megkívánt egészség ügy i köve telménye ket még nem érik e l, 
szük ségük van segítségü nkre. Minden európa i szü lész nő

gyógyász nak meg ke ll adnunk a lehetőséget a tapasz talatcseré
re. Így meg tudják találni a legjobb rendszert a képzésben és a 
gyakorlatban, amely a berrnük bízó nők számára a legjobb 
szakma i ellátást bizto sítja . Ehhez tartoz ik a fe lkészül tség, más 
nézőpontok, álláspontok elfogadá sa . Európá t tekintve borúlá
tásnak nincs helye. A vá ltozatos kutatás és gyako rlat között Eu
rópában , a nőgyógyászok számára remé nyteljes jövőt látok . 
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