proLékaře.cz | 24.9.2021

z odborné literatury

MUDr. Vladimír Přibáň.
Atlas chirurgické léčby mozkové ischemie
Dr. Přibáň je mezi neurochirurgy znám
mimo jiné tím, že se dlouhodobě zabývá
problematikou cévní neurochirurgie a v ní
speciálně problematikou chirurgické léčby
mozkové ischemie.
Základní chirurgické postupy, které s léčbou mozkové ischemie souvisejí, jsou karotická endarterectomie a extra-intrakraniální anastomóza. Technika těchto operací
je samozřejmě dobře známa a je popsána
v mnoha publikacích a monografiích. Nicméně obrázkový atlas, který by přehledně
ukazoval jednotlivé kroky těchto operací,
odhaloval různé triky v operačních postupech, znázorňoval i různé nuance, které
mohou při těchto operacích nastat, doposud, alespoň v české literatuře, chyběl.
Kniha je psána velmi přehledně a názorně, dobrou češtinou, obrázky mají
vysokou kvalitu. Také jednotlivé kroky
těchto operačních výkonů jsou popsány
logicky a přehledně.
Kniha se dělí na tři části. V první části se
jedná o popis karotické endarterektomie,

v druhé části se jedná o popis extra-intrakraniálního bypasu a třetí část se zabývá
modelem experimentálního karotického
end-to-side bypassu u potkana.

Právě to, že autor zahrnul do své publikace také tuto experimentální pasáž,
znamená, že je publikace velmi vhodná,
zvláště pro začínající mladé neurochirurgy, kteří se chtějí této operativě věnovat. Tito mladí adepti by měli začít právě
v experimentu na laboratorních zvířatech a Atlas dr. Přibáně jim připravil výbornou „kuchařku“, jak s co nejmenším
úsilím dosáhnout dobrých operačních
výsledků.
Domnívám se, že tato publikace je
velmi kvalitním a nápaditým příspěvkem
do neurochirurgické literatury chirurgické
léčby mozkové ischemie a v každém případě by měla být součástí knihovny každého neurochirurga.
Je to publikace především pro mladší
kolegy, kteří se tuto techniku učí, ale
může být nepochybně i inspirací pro
všechny ostatní, kteří v ní mohou najít náměty pro vylepšení svých vlastních operačních postupů.
prof. M. Smrčka
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