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Az európai kongresszus elnevezés a megelőző I S éves sorozat
ban megszokott EAGO kongresszus név után a két nagy euró
pai nőgyógyász szervezet a European Association of Gynaeco
logy and Obstetrics (EAGO) és a European Board and College 
of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) egyre szorosabb 
együttműködésének az eredménye. Ettől az évtől kezdve a két 
szervezet közösen rendezi a kongresszust, ennek kifejezésére 
és a félreért ések elkeriilése céljából zárójelben az (EAGO/ 
EBCOG) megjelölés is zerepelt. 

A helyszín kiválasztásában minden bizonnyal az is szerepet 
játszott az 5 évvel ezelőtti döntéskor , hogy 2001-re várható 
volt, hogy már biztosan elkészül a Skandináv-félszigetet Dáni
ával összekötő szárazföldi kapcsolat , a hídban folytatódó alag
út, melyen autóval és vonattal is könnyű és kényelmes a köz
lekedés. Érthetően a híd képe lett a tudományos rendezvény 
jelképe is. 

A rendezvénynek közel 800 résztvevője volt, köztük zép szám
mal voltak hazánkból is. A megnyitó ünnepségen az EAGO el
nöke a Szövetség megelőző két elnökének, Markku Seppala és 
Raffaele Nappi profess zoroknak , valamint Hans Bossart pro
fesszornak, a volt pénztárosnak, az európai nőgyógyászat érde
kében kifejtett tevékenységét méltatta , valamint átnyújtotta ne
kik az EAGO tiszteleti tagságának oklevelét. 

A kongresszus tudományos műsora igen tartalmas volt. Tárgy
körök szerinti ülések foglalkoztak meghívott előadókkal a 
zakma különböző időszerű kérdéseivel , mint pl. a petefés zek 

hormonok hatása az agyra, szülészeti különbözőségek Európá
ban, a változáskori hormonpótlás, vírus fertőzések - HPV - je-
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len1ősége, oltások a nemi úton terjedő betegségek gyakori ágá
nak csökkentésére, az emberi papilloma vírns fertőzések meg
előzé ére, urogynecologia eredményei, az emberi géntérképe
zés i kutatások helyzete . 

A szülészet-nőgyógyászat alszakmáinak társaságaival való jó 
együttműködés fejeződött ki abban , hogy egy-egy külön ülés
sel zerepelt az Európa i Nőgyógyászati Onkológiai Társa ág 
(az emlőrákró l), a Perinatalis Medicina Európai Szövetsége (a 
heveny és idült magzati oxigénhiány ellenőrzésére, az agyi ká
rosodások megelőzésére) és a Humán Reproductio és Embryo
logia Európai Társasága (segített fogamzással született gyer
mekek és családjaik hosszú távú követése). 

EAGO 

Szabad előadások helyett igen heves po zter vitákat szerveztek 
hat ülésben. A 187 bejelentett és mintegy 150 kiállított poszter 
között 14 magyar is szerepelt. Je lentő siker, hogy közülük 
Doszpod professzor és munkatársainak posztere a 3. helyezést 
érte el. A poszter anyagát az eredményhirdetés utáni záróülésen 
dr. Fülöp Vilmos szóban is elmondta. 

A résztvevőket hangulatos társasági események is zórakoztat
ták, é nagyon sokan használták ki a „hidat" egy gyorsan, köny
nyen lebonyolítható kirándulásra Koppenhágába. 

A malmői kongresszus az európai nőgyógyászok sikeres ered
ménye ö szejövete le vo lt. Létszámában azonban messze nem 
érte el a Budapestre (l 996) vagy Granadába ( l 999) látogatók 
számát. Reméljük, hogy a 2002. május 26 - 29. között Prágában 
rendezendő 17. kongresszusra nagyon sokan elmennek. A ren
dezvényre minden kolléga figyelmét felhívom. 
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