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Recenze knih
G. I. Jallo, K. F. Kothbauer, V. M. R. Recinos. Handbook
of Pediatric Neurosurgery. New York: Thieme Stuttgart 2018.
ISBN 978-1-60406-879-3, eISBN 978-1-60406-880-1, cena 99,99 EUR.
Autoři této knihy jsou renomovaní dětští neurochirurgové s dlouholetou praxí z USA a ze
Švýcarska. Publikace má 514 stran a 275 obrázků a schémat. Je rozdělena do 56 kapitol, které kryjí celé spektrum dětské neurochirurgie, a to od kraniální problematiky, jako
jsou např. Chiariho či Dandyho-Wolkerova

malformace až po problematiku encefalokél
a kraniostenóz. Dál pojednává o nezhoubných a zhoubných nádorech mozku, centrálního i periferního nervového sytému. Je
koncipována tak, že tvoří velmi efektivní repetitorium pro odborníky v oboru, ale představuje také základní učební text s řadou

nových poznatků a s literárními odkazy pro
nové adepty neurochirurgie. Zároveň slouží
i jako dostatečný zdroj informací o celém
rozsahu dětské neurochirurgie pro atestační
zkoušku v oboru.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

A. K. Greene. Pediatric Plastic and Reconstrutive Surgery.
New York: Thieme Stuttgart 2018. ISBN 978-1-62623-262-4,
eISBN 978-1-62623-263-1, cena 204,99 EUR.
Hlavní editor vybral do své publikace příspěvky vynikajících expertů v oblasti dětské plastické chirurgie. Na první pohled tato
kniha, která má 423 stran a 455 vynikajících
ilustrací, nemá souvislost s neurochirurgickou
problematikou. To je však jenom velmi hrubý
pohled. Naopak pro neurochirurgy, kteří se zabývají rekonstrukcí složitých poranění perifer-

ních nervů nebo dokonce poraněním dětské
pažní pleteně, je naprosto unikátním zdrojem
informací a do určité míry zdrojem nepostradatelným. Nalezneme zde kapitoly o chirurgii
pažní pleteně, svalových a šlachových transpozicích při neúspěšných či zastaralých poraněních periferních nervů. Vše je perfektně dokumentováno a nechybí také možnost online

přístupů k jednotlivým operacím. Z tohoto
pohledu je kniha vhodná pro adepty neurochirurgie, a to zvláště pro ty, kteří prahnou po
podrobných informacích v oblasti chirurgie
periferních nervů v dětském věku. Takto komplexních učebnic není na trhu mnoho.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

E. N. Weaver Jr. Surgical Care of the Painful Degenerative Lumbar Spine.
New York: Thieme Stuttgart 2018. ISBN 978-1-62623-806-0,
eISBN 978-1-62623-807-7, cena 49,99 EUR.
Vynikající publikace, která má 152 stránek
a 75 obrázků. Je rozdělena do 11 kapitol. Je zaměřena na problematiku degenerativního
onemocnění páteře, a to velmi komplexně od
diferenciálně diagnostických úvah až po chirurgickou léčbu bolestivých stavů. Zvažuje
metody otevřené chirurgie, ale též minimálně
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invazivní léčby. Bere v úvahu současný stav jednotlivých technik a jejich možnosti uplatnění
v racionální léčbě. Jednotlivé kapitoly nesou následující názvy: „Klinické vyšetřování pacienta
s bolestivým degenerativním onemocněním
páteře“, „Minimálně invazivní chirurgické metody léčby“ nebo „Pooperační péče“. Vše je

dobře dokumentováno schématy. Kniha slouží
především mladým adeptům neurochirurgie,
kterým podává komplexní obraz současných
chirurgických možností v léčbě degenerativních onemocnění páteře.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
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