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A Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 1999 szeptembere óta jelenik meg Magyarországon azzal a céllal, hogy
speciálisan a női betegek kezelésével foglalkozó szakembereknek
folyamatos tájékoztatást nyújtson a nőket érintő betegségek
diagnosztikájával és terápiájával, a terhesség és szülés vezetésével
és problémáival kapcsolatban. A kiadvány az Egyesült Államokban
1973 óta kiadásra kerülő legrangosabb nőgyógyászati továbbképző folyóirat, a Contemporary OB/GYN cikkeinek magyar nyelvű fordításait közli elismert magyar professzorok és szakemberek hazai
viszonyokat taglaló kommentárjával kiegészítve. A lap nem csak
a világ egyik vezető nőgyógyászati szaklapjából szemléz, hanem
hazai aktualitást is közöl, amelyek a célközönség szakterületeinek
legégetőbb problémáit tárgyalja teljes körűen, a hazai és nemzetközi gyakorlat összehasonlító ismertetésével.

A Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle a nők kezelésével foglalkozó orvosok: szülész-nőgyógyászok, belgyógyászok, reumatológusok, urológusok, endokrinológusok szakmai
továbbképző folyóirata.
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