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A Szülészet-Nőgyógyászat Európai Gyakorlata (European 
Practice in Gyaneco logy and Obstetrics) könyvsorozat leg
utóbbi kiadása Bősze Péter professzo r szerkesztésé ben a méh
belhártya rák keze léséve l foglalkozik ango l nyelven. Az Euró
pai Szülész-Nőgyógyász Szövetség (European Board and Coll
ege of Obstetric s and Gynaecology , EBCOG) álta l elindított 
könyvsorozat célja, hogy a minél egységesebb európa i gyógyí
tó tevékenység számára a szakorvos képzés és folyamatos to
vábbképzés érdekében a szakma legfontosabb terül etein a be
tegellátás korszerű gyakorlatát összefog lalja és bemutassa. Az 
orvosi tevékenység minél harmonikusabbá tétele, a minőség
biztosítás javítása , az egységes gyakorlat megvalós ítása az eu
rópai országok közötti orvoscsere e lősegítéseként is fontos. A 
sorozat kötetei bemutatják a je lenlegi, országonké nt sokszor 
kü lönböző módszere ket, és összefog lalják azokat az eljáráso
kat, melyekben egye tértés van a különböző iskolák között . Hi
ányzó konszenzus esetén megismertetik és megvitatj ák az elté
rő nézeteket. 

A soroza tban edd ig, az utóbbi 3 évben, a méhnyakrák gyógy í
tásáról, a medencevégű szülés vezetéséről , a meddőség kezelé
séről, a várandóság alatti vírusfertőzésekről és a gyermeknő
gyógyás zatró l je lent meg egy-egy kötet, és a soroza t folytató
dik többek közt a fogamzásgá tlás, a magza ti diagnosztika és a 
gene tika köte teivel. 

A könyvben 270 olda lon 20 fejezetben olvashatunk a méhbel
hártyarák számos vonatkozásáról: epidem iológiájá ról, tünetta
náról , stádiumbeosztásá ról, szövetta ni, molekuláris biológ iai 
és immunológ iai vonatkozásairól. Több fejezet foglalkoz ik a 
műtéti kezelés kérdéseivel a radikális műtéti megoldások és a 
nyirokcsomó-el távo lítás szükségességéve l. Tárgyalják a kiegé
szítő sugárkeze lés, a kemoterápia és hormoná lis kezelés kérdé
seit. 

Hazai szerzők közül Artner Attila és Szalai Klára a képalkotó 
elj árások diagnosztika i szerepéve l foglalkozik, Pálfalvi László 
és Ungár László a műtétek kiterjesztésének kérdését elemzik, 
és a lymphadenek tómiáva l kiegészített egysze rü méheltávolí
tást j elö lik meg a standard kezelésnek a ritkán indokolt kiter
j esztett méheltávolítássa l szemben. Bősze Péter a bevezetés fe
jezeten kívül a könyv záró fejezetében a kezeléssel kapcsolatos 
új szempo ntoka t, különböző véleményeket, illetve még nem 
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eldönthető kérdéseket foglalja össze (nyirokcsomó-e ltávo lítás, 
műtéti kiterjesztett ség, sugárkeze lés alkalmazása ), és gyako r
lati útmutatót ad a keze léshez. 

A könyv széleskörüe n „európai" , a 20 fejezetet 14 ország szer
zői írták. A méhtestrák kezelésé nek korszerű szemléletét kivá
lóan bemutató fejezetek a gyako rló nőgyógyászok és nőgyógy
ász onkológusok érdeklődésére egyaránt rászolgálnak. 
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