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Vertebrobazilárne aneuryzmy patria z neurochirurgického hľadiska k najťažším lie-
čebným problémom. V prezentovanej monografii autor na vlastnom klinickom mate-
riáli retrospektívne analyzuje výsledky liečby 72 pacientov s týmto závažným ocho-
rením, pričom využíva najmä v ostatných rokoch aj endovaskulárny prístup. Voľba
terapeutického prístupu je konsenzom neurochirurga, neurorádiológa a anestéziológa.
Výsledky prezentuje formou vedeckej rozpravy s využitím klinických kazuistík, po-
skytuje sumárne tabuľkové prehľady a dokumentuje ich vynikajúcim obrazovým ma-
teriálom. Výsledky autora hovoria pre špecializované centrá, ktoré môžu poskytovať
štandardné komplexné ošetrovanie cievnych ochorení mozgu – včítane endovaskulár-
nych metód. Práve toto sa už dnes považuje za nevyhnutnosť.
Autor v monografii predkladá moderný algoritmus pri liečbe aneuryziem vertebro-

bazilárneho riečiska. Treba povedať, že ide o mimoriadne náročnú, ale potrebnú voľbu
témy publikácie. Autor využíva prvé klinické skúsenosti s endovaskulárnymi embo-
lizačnými výkonmi na aneuryzmách. Nejde teda len o štandardný mikrochirurgický
prístup a štatistickú aplikáciu výsledkov mikrochirurgickej operačnej liečby. V mono-
grafii je zahrnutá aj konfrontácia neurochirurga s novými diagnostickými a terape-
utickými možnosťami pri liečbe vertebrobazilárnych aneuryziem.
Autor je absolventom lekárskej fakulty UK (1978) v Bratislave, pôsobil na Ne-

urochirurgickej klinike LFUK pod vedením prof. P. Nádvorníka, DrSc., kde získal aj
atestáciu II. stupňa z neurochirurgie (1988) a obhájil doktorandskú dizertačnú prácu (1993) na tému

”
Laser v neurochi-

rurgii“. Pôsobil ako pedagóg na LF UK, SPAM a I. LF UK v Prahe. Od roku 1991 pracuje na Neurochirurgickom oddelení
Landesnervenklinik Wagner-Jauregg v Linzi, ktoré patrí k najmodernejším pracoviskám v Rakúsku. Je členom Pracovnej
skupiny pre cievnu neurochirurgiu pri Rakúskej neurochirurgickej spoločnosti.
Kniha MUDr. Petra Pogádyho, PhD., je venovaná nielen odborníkom v oblasti neurochirurgie a neurorádiológie, ale aj

neurológom a všetkým lekárom, ktorí sa stretávajú s cievnymi ochoreniami mozgu. Osobitne chcem pripomenúť, že kniha
vychádza v období, keď si pripomíname významné životné jubileá osobností slovenskej medicíny, ktoré najvýznamnejšie
ovplyvnili osobný i profesionálny vývoj autora a je jeho najlepším poďakovaním a vyznaním. Záverom chcem oceniť precíznu
redakčnú a vydavateľskú prácu, ktorá predstavuje knihu v obľúbenom formáte a v kvalitnej pevnej väzbe.
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