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A Szülészet-Nőgyógyászat Európai Gya korlata (European 
Practice in Gyaneco logy and Obstetrics) könyvsoroz at leg
utóbbi kiadása Bősze Péter professzor szerkesztésében a méh
belhártyarák keze léséve l foglalkozik angol nyelven. Az Euró
pai Szülész-Nőgyógyász Szövetség (European Board and Coll
ege of Obstetrics and Gynaeco logy, EBCOG) által elindított 
könyvsoroza t célja, hogy a minél egységese bb európai gyógy í
tó tevékenység számára a szakorvosképzés és folyamatos to
vábbképzés érdekében a szakma legfontosabb területein a be
tege llátás korszerű gyakorlatát összefoglalja és bemutassa . Az 
orvos i tevékenység minél harmonikusabbá tétele, a minőség
biztos ítás j avítása, az egységes gyakorlat megva lós ítása az eu
rópai országok közö tti orvoscsere elősegítéseként is fontos. A 
sorozat kötetei bemutatják a je lenlegi, országonként sokszor 

különböző módszereke t, és összefog lalják azokat az eljá ráso
kat, melyekben egye tértés van a különböző iskolák között. Hi
ányzó konszenzus esetén megismertetik és megvitatjá k az elté
rő nézeteket. 

A sorozatban eddig, az utóbbi 3 évben, a méhnyakrák gyógy í
tásáról, a medencevégű szülés vezetéséről , a meddőség kezelé
séről , a várandóság alatti vírnsfertőzésekről és a gyermeknő
gyógyászat ról jele nt meg egy-egy kötet, és a soroza t folytató
dik többek közt a fogamzásgátlás, a magza ti diagnosztika és a 
genetika kötete ivel. 

A könyvben 270 oldalon 20 fejezetben olvashatunk a méhbel
hártyarák számos vonatkozásá ról: epidemiológiájáról, tünetta
náról, stádiumbeosztásáról, szöve ttani, molekulár is biológiai 
és immunol ógiai vonatkozása iról. Több fej ezet foglalkozik a 
műtéti kezelés kérdése ivel a radikális műtét i megoldások és a 
nyirokcsomó-eltávo lítás szükségességé vel. Tárgyalják a kiegé
szítő sugárkezelés, a kemoterápia és hormonális keze lés kérdé
seit. 

Haza i szerzők közü l Artner Attila és Szalai Klára a képalkotó 
eljárások diagnosztikai szerepéve l foglalkozik, Pálfalvi László 
és Ungár László a műtétek küerjesztésének kérdését elemzik, 
és a lymphadenektómiával kiegész ített egyszerű méheltávolí
tást j elölik meg a standard kezelésnek a ritkán indokolt kiter
j esztett méheltávo lítással szemben. Bősze Péter a bevezetés fe
j ezeten kívül a könyv záró fej ezetében a keze lésse l kapcsolatos 
új szemponto kat, különböző véleményeket, illetve még nem 
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eldönthető kérdéseket fogla lja össze (nyirokcsomó-eltávolítás, 
műtéti kiterjeszte ttség, sugárkezelés alkalmazása), és gyakor
lati útmutatót ad a keze léshez . 

A könyv széleskörűen „európai", a 20 fej ezetet 14 ország szer
zői írták. A méhtestrák keze lésének korszerű szemléletét kivá
lóan bemutató fej ezetek a gyakorló nőgyógyászok és nőgyógy

ász onkológusok érdeklődésére egyaránt rászolgálnak. 
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