V posledních letech se dostala (konečně!) onkologická problematika na přední místo zájmu nejen kliniků a vědců, ale i organizátorů. Také na knižním trhu se častěji objevují tituly věnované nádorovým onemocněním. Z velkých monografií připomeňme např. Karcinomy žaludku A. Jirkové (1989), Karcinom plic P. Zatloukala a L. Petruželky (2001) nebo Kolorektální karcinom M. Jablonské (2001) aj. A nyní, šest let od vydání třídílné Urologie, se objevuje monograficky zpracovaná problematika nádorů uropoetického traktu. Editory a hlavními autory jsou prof. J. Dvořáček a doc. M. Babjuk z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Ti přizvali k spolupráci dalších 29 spolupracovníků. Široký kolektiv, v němž jsou zastoupeni i odborníci jiných oborů (genetik, patolog, endokrinolog, chirurg, gynekolog, anesteziolog), umožnil vícesměrný pohled na probíranou problematiku.

Vlastní text má 589 stran a je rozdělen do 11 kapitol v pořadí: Molekulární genetika a genová terapie (8 s.), Nádory nadledvin a retroperitonea (15 s.), Nádory ledvin a horních močových cest (75 s.), Nádory močového měchýře (114 s.), Nádory prostaty (103 s.), Nádory uretry (11 s.), Národy penisu (26 s.), Nádory varlat (41 s.), Nádory semenného provazce a šourku (9 s.), Urologické komplikace gynekologických a chirurgických nádorů (18 s.) a Urologické nádory dětského věku (17 s.). Poslední kapitolou je Paliativní terapie urologických nádorů (10 s.). Rejstřík a seznam zkratek použitých v textu knihu uzavírají. Publikace je bohatě doplněna tabulkami a barevnými mikrofotografiemi (škoda, že schází údaj o způsobu barvení a zvětšení). Literatura je uváděna vždy na konci každé kapitoly, vročení dokládá, že je převážně z posledních 5 let.

Nakladatelství Galén a Karolinum vypravila tuto krásnou monografii s pečlivostí jim vlastní. Z publikace mohou mít urologové opravdu radost - na řadu let bude v jejich oboru pilířovou knihou, k níž se budou opakovaně vracet. A pan profesor MUDr. E. Hradec, DrSc., jemuž je dedikována, nemohl dostat hezčí dárek.

