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RECENZE

Recenze knih
Ali A. Baaj et al. Handbook of Spine Surgery. 2nd ed.
New York: Thieme Stuttgart 2013. ISBN 978-1-62623-163-4,
eISBN 978-1-62623-164-1, cena 89,99 EUR.
Publikace je kompletně přepracována a doplněna o současné trendy v páteřní chirurgii.
Podává srozumitelný a moderní pohled na spinální problematiku vč. indikací, předoperační
přípravy a samotné techniky operačních výkonů. Najdeme zde i zásady pooperační péče.
Ve srovnání s minulým vydáním jsou v tomto
nové kapitoly pojednávající o degenerativ-

ních deformitách v dospělosti, dětských skoliózách a radiologických principech deformit.
Jsou zde doplněny nejčastější klinické otázky
v různých diagnózách a na konci každé kapitoly jsou na tyto otázky odpovědi. Kniha obsahuje 196 kvalitních obrázků a schémat, má
celkem 533 stránek, velmi dobře se čte. Jednotlivé kapitoly jsou srozumitelné a obsahují

krátký anatomický úvod, patofyziologické
poznámky, klíčové body a návody k léčbě.
Na konci kapitol najdeme přehled současné
literatury. Neměla by chybět v knihovně především neurochirurgických rezidentů, ale také
zkušených spinálních neurochirurgů pro rychlou orientaci v problematice. Výtěžnost informací z této publikace je vysoká.

Alan R. Cohen. Pediatric Neurosurgery. Tricks of the Trade.
New York: Thieme Stuttgart 2013. ISBN 978-1-60406-869-6,
eISBN 978-1-60406-870-2, cena 229,99 EUR.
Publikace je ucelenou učebnicí dětské neurochirurgie s moderním a exaktním pohledem
na dětského neurochirurgického pacienta.
Podává návody na možnosti jeho současné
léčby. Principem je hluboký pohled do anatomie, patologie a patofyziologie vč. molekulárních a genetických základů jednotlivých
onemocnění, který posléze plynule navazuje

na moderní zobrazovací techniky vedoucí
k přesnému stanovení diagnóz. Čtenář zde
najde důležité informace pro operační řešení.
Publikace umožňuje lepší pochopení celého
spektra onemocnění a poskytuje neurochirurgovi jistotu nejenom v stanovení diagnózy,
ale také k současné léčbě. Byla vytvořena kolektivem neurochirurgů z 10 různých států.

Obsahuje více než 1 000 kvalitních obrázků
a schémat, přístup k online videím, ve kterých experti z celého světa vysvětlují detaily
jednotlivých operačních přístupů. Je určena
nejenom neurochirurgům, ale také neurologům zabývajícím se dětskou problematikou,
kterým podává pohled na současné trendy
a možnosti v léčbě dětských pacientů.

Laligam N. Sekhar, Richard G. Fessler. Atlas of Neurosurgical techniques.
2nd ed. New York: Thieme Stuttgart 2013.
ISBN 978-1-62623-052-1, eISBN 978-1-62623-053-8, cena 399,99 EUR.
Jedná se o zcela přepracované a rozšířené
dvoudílné vydání operačního atlasu od věhlasných autorů. Jde o unikátní dílo sloužící
nejenom rezidentům v neurochirurgii k zopakování postupů před vstupem na operační sál. Autoři podávají technický návod
k operacím krok po kroku. Najdeme zde
i přesné indikace a kontraindikace jednotlivých nozologických jednotek, a to vč. před-
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operační přípravy pacienta, vlastní anestezie a pooperační péče. Jsou zde uvedeny
alternativní možnosti léčby. Zásadní důraz
je však kladen na samotnou detailní operační techniku. Proti minulému vydání je
v tomto např. kapitola o protonové léčbě
a o nejnovější poznatky se rozšířila také kapitola o radiochirugických technikách. Oba
díly mají celkem 820 stran a téměř 3 000 kva-

litních obrázků. Navíc je zde online přístup
k více než 100 chirurgickým videím. Cena
knihy zcela odpovídá její kvalitě a atlas perfektně poslouží jako operační návod všem
neurochirurgům.
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