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C. E. Wolﬂa, D. K. Resnick. Neurosurgical Operative Atlas.
Spine and Peripheral Nerves. New York: Thieme Stuttgart 2013.
ISBN 978-1-60406-898-6, eISBN 978-1-60406-899-3, cena 239,99 EUR.
Komplexní publikace pojednávající o páteřní chirurgii a chirurgii periferních nervů.
Má celkem 513 stran a více než 700 obrázků
a barevných schémat. K dispozici jsou také
on-line videa z jednotlivých operací. Obsahuje velké množství informací o jednotlivých chirurgických postupech, diferenciální
diagnostice a modalitách předoperačních
vyšetření. Proto je vhodná jako učebnice pro
neurochirurgické rezidenty a také pro od-

borníky v oborech páteřní chirurgie a periferní nervy. Periferní nervy publikace zpracovává komplexně. Jsou zde uvedeny postupy
u poranění jednotlivých periferních nervů,
vč. operačních technik v oblasti pažní pleteně. Podrobně jsou popsány také kompresivní syndromy periferních nervů a jejich chirurgické řešení. V oblasti páteřní chirurgie
se autoři zabývají jak klasickými technikami
operací, vč. instrumentací, tak i minimálně

invazivními technikami. Ty jsou podrobně
popsány, vč. indikačních kritérií a podrobných operačních postupů. Najdeme zde
i kapitoly o dalších onemocněních páteře
a míchy, jako jsou např. tumory nebo cévní
anomálie. Bude jistě užitečnou pomůckou
v každodenní praxi neurochirurga.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

J. Siddiqi. Neurosurgical Intensive Care. New York: Thieme Stuttgart 2013.
ISBN 978-1-62623-234-1, eISBN 978-1-62623-235-8, cena 89,99 EUR.
Vynikající moderní publikace umožňující
pohled na intenzivní léčbu v neurochirurgii. Má celkem 560 stran, 31 obrázků a schémat a 159 tabulek. Ty jsou velmi přehledné,
a tak umožňují rychlá a přesná rozhodnutí
v různých stavech péče o kriticky nemocné
pacienty. Autor je ředitelem výuky pro rezidenty v Palm Springs, Kalifornie. Také proto
je kniha napsána didakticky dokonalou for-
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mou. Pojednává o daném problému velmi
komplexně – od patofyziologie, přes nutná
vyšetření až po jednotlivé léčebné postupy.
O její komplexnosti vypovídají také kapitoly o tom, jak vést komunikaci s rodinou
pacienta, jak ošetřit různé právní záležitosti
nebo jak plánovat a organizovat propuštění
pacienta z intenzivního lůžka. Ve všech aspektech intenzivní péče proniká publikace

do hloubky problému. Poskytuje návody
o farmakoterapii, vedení nutriční a infuzní
léčby, o vyrovnávaní vnitřního prostředí kriticky nemocných pacientů. Kniha by měla
být základem výuky pro intenzivní léčbu
pro všechny neurochirurgy a nejenom pro
rezidenty.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
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