
KÖSZÖNTÉS 

Prof. Dr. Kovács László a European Association 
of Gynaecologists and Obstetricians, EAGO elnöke 

A European Assoc iation of Gynaeco logists and Obstetricians, 
rövidítve EAGO, az európai szülészek-nőgyógyászok társulása, 
melyet 1985-ben, Base lben alapította k a következő céllal: 1. 
elősegítse a szülészek-nőgyógyászok közötti együttműködést és 

folytak. Büszkék lehetünk arra, hogy a legs ikeresebb EAGO 
kongressz us Budap esten vol t, melye t Kovács László profesz-
szor és csapa ta sze rveze tt. 

eszmecse rét a kutatás i eredmények és a klinikai tapasztalatok EAG O kongressz usok 
területén egész Európában, alapvetően annak érdekében, hogy a 
szülészeti-nőgyógyászati képzés j obb legyen, és közösen történ
je nek kutatások, klinikai vizsgálatok, 2. a szülészet-nőgyó

gyászattal kapcso latos etikai és társadalmi kérdésekben közös 
állásfog lalás alakuljon ki, és 3. vigyázzon a1rn, hogy a szülészet
nőgyógyászat egysége , mint önálló szakma megmaradjon, úgy, 
hogy az al-szakrnák (nőgyógyászati onkológia, reprod uktív en
dokrino lógia és a fetomatemális orvoslás) is létrej öjj enek a szülé
szet-nőgyógyászat keretén belül. Az EAGO fő tevékenységei: 1. 
évenkénti EAGO kongresszus szervezése , 2. sok-központú , 
klinikai vizsgálato k össze hangolása, 3. a szü lészeti-nőgyó

gyászati szakorvos je löltek számára a szakorvosképzéssel kap
csolatos eszmecse re lehetővé tétele, 4. a nemzet i és a nemzetközi 
szülészeti-nőgyógyászati társaságo k között i együttműködés 
elősegítése, azért, hogy a szülészeti-nőgyógyászati szakma 
erősödjön Európában, 5. a Szerveze t hivatalos lapjának, a Euro
pean Joumal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive 
Biology, (EJOG R) kiadása, és 6. szoros kapcsolat kiépítése a 
Európai Szülészeti és Nőgyógyászati Testület és Kollégium 
(European Board and College of Obstetrics and Gyneco logy, 
EBCOG) és az EAGO között. 

Tagja i lehetnek az európai országo k szülésze i, nőgyógyászai, 

szülészeti-nőgyógyászat i szako rvos j elö ltek és mindenki, aki a 
szülészet-nőgyógyászat terü letén tevé kenykedik. A EAGO 
szerveze te és működése a nemzetköz i társaságok ná l szoká
sosa n elfogadott elvekn ek megfelelő. Vezető tes tül ete a 
Végre haj tó Bizottság, melyet az elnök vezet. 

Az EAGO az elmúlt évtizede kben jelentős szerepet j átszott a 
európai szülészet-nőgyógyászat terü letén. Évenkénti tudomá
nyos rendezvé nye i legtöbbször nagy számú hallgatóság előtt 

l evelezési cím: 
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1986 London, Egyes ült Királyság 
1987 Párizs, Franciaország 

1988 Nijmegen, Hollandia 

1989 Krakkó, Lengye lország 
1990 Athén, Görögo rszág 
1991 Mosz kva, Oroszország 
1992 Hels inki , Finn ország 
1993 Ljub lj ana, Szlovénia 
1994 Bari, Olaszország 

1995 Monaco, Monaco 
1996 Budapest, Magyaro rszág 
1997 Dubli n, Írország 
1998 Jeruzsá lem, Izrael 
1999 Granada, Spanyo lország 
2000 Báze l, Svájc 

200 1 Malmö, Svédország 

2002 Prága, Cseho rszág 

Az EAGO tevé kenységébe n meghatározó, hogy Európa orszá
gaiban EAGO szerveze tek működnek, pl. EAGO Magyar
ország, melyek évente több tudományos rendezvé ny szervezé
séve l seg ítik elő a EAGO célkitűzések megva lós ítását. 

Az EAGO történetében az utóbbi évek ben alapvető változáso k 
zaj lottak, melyekben Kovács László profess zornak is tevékeny 
szerepe volt. Ismeretes, mint arról már többszö r is bes zá
moltunk, hogy az Európai Közösség ben a szülészet-nőgyó
gyásza tot képv iselő szerveze t az UEMS (Europea n Union of 
Medica l Special ists, vagy is az Eu rópai Sza korvoso k 
Szövetsége) szü lészeti-nőgyógyászati rész lege, és ennek 
végrehajt ó testülete az EBCOG . Dráma i erőfeszítések történ
nek az EAGO és EBCOG egyes ítésére azért, hogy a szakma 
hivatalos képviselete, a szü lészeti -nőgyógyászati képzés és 
tud omán yos tevéke nység is egye tlen európai szervezet 
irányítása alatt á lljo n. Ennek j e lentősége a szülészet-nőgyó
gyásza t európai egységesí tése vonatko zásá ban felbecs ül 
hetetlen. Az ideig lenese n együttműködő közös sze rveze t 
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Bősze P 

EAGO-E BCOG név alatt tevéke nykedik , az évenkénti kong
ress zusok is már a közös név alatt szerveződnek. Kovács pro
fesszo r úr, az EAGO elnöke, küldetésszerű tevé kenységét foly
tat azé rt, hogy a szülészet-nőgyógyászat, az önálló al-szak má k 
erősödésével őrizze meg egységét. Kovács László szemé
lyében az EAGO olyan eln ököt üdvözö lhet, ak i az EBCOG
nak is tagja, és aki talán a lega lkalmasabb az EAGO-EBCOG 
egyesí tésével kapcso latos , nem csekély erőfeszítések össze
hango lásá ra. Jóleső érzés és mindnyájunkat büszkeséggel tölt 
el, hogy a szü lészet-nőgyógyászat európai egységes ítésébe n 
hazá nk egy ik k iemelkedő szülész-nőgyógyásza vezető 

szerepet visz. Ez is tükrözi a határok nélkül i Európa körvona-
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lazó dásá t. Az EAGO elnök ség 
Kovács Lász ló pályafutásának 
egy ik kimagas ló pontja, és a ma
gya r szü lész-nőgyógyászok elis
merése is, amelyhe z csak nagyrabe
csülésse l gra tulálhatunk. Ismételten 
egy ma gyar el nök egy európa i 
sze rveze t élén . 

Bősze Péter 
az EAGO-EBCOG Nemze tközi 

Tudomá nyos Bizottságának tagja 
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