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RECENZIA

Prezentácia monograﬁe „Spinálna chirurgia (Spinal surgery)“
Rudinský B. a spol.: Spinálna chirurgia
1. vydanie. Bratislava, SAP 2006, 322 strán, 34 tabuliek, 332 obrázkov a 4 schémy
Koncom roka 2005 sa v prekrásnom prostredí poľovníckeho kaštieľa v Palárikove stretla slovenská neurologická
spoločnosť, aby uviedla do odborného sveta novú monograﬁu profesora MUDr. Bruna Rudinského, PhD., Spinálna
chirurgia (Spinal surgery). Toto moderne koncipované dielo
vypĺňa medzeru v odbornej neurochirurgickej literature nielen na Slovensku, ale v oveľa širšom európskom až svetovom
kontexte. Prof. Rudinský ako vedúci zostavovateľ a autor
viedol tím zložený z 29 neurochirurgov z Čiech, Švajčiarska, USA, Nemecka a samozrejme zo Slovenska. Monograﬁa
prináša ucelený pohľad na súčasný stav spinálnej chirurgie, moderné trendy jej vývoja a nastoľuje zásadné otázky
a očakávaný vývoj do budúcnosti.
Publikácia má 322 strán, pričom sa celá problematika
člení do troch hlavných častí: (1) diagnostika (vertebrogénny algický syndróm, vertebrogénne ochorenia v geriatrii, NMR v diagnostike degeneratívnych ochorení chrbtice a traumatické zmeny na chrbtici a mieche), (2) chirurgická liečba (úrazy chrbtice, degenerácia chrbtice, spinálna myelopatia, artroplastika, zlomeniny chrbtice, instabilita, spondylolistéza, miniinvazívne postupy, herniácia
platničky, spinálna stenóza, artroplastika, zápalové ochorenia chrbtice, perkutánna vertebroplastika, spinálna navigácia pri operáciách) a (3) rehabilitácia a liečba chronickej
bolesti.

Kapitoly sú napísané tak, že poskytujú úplnú orientáciu v danej problematike, vychádzajú z prehľadu doterajších poznatkov, uvádzajú etiopatogenézu, patologickoanatomický pohľad, možnosti diagnostiky, konzervatívnej
a chirurgickej liečby a následnej rehabilitácie. Odborný text
je doložený 332 farebnými obrázkami, ktoré dokumentujú
krok za krokom vývoj daného stavu, chirurgickú liečbu i následný process rekonvalescencie. Inštruktívnosť obrazovej
dokumentácie je osobitne významným prvkom, ktorý charakterizuje toto dielo. Výsledky liečby a ďalšie charakteristiky sú doložené aj 34 tabuľkami a niekoľkými schémami.
Osobitne vysoko hodnotíme polygraﬁcké, jazykové a technické spracovanie knihy.
Prezentovaná publikácia je určená predovšetkým neurochirurgom, ortopédom, spondylochirurgom, traumatolgom,
ale aj neurolgom, rádiológom a klasickým chirurgom, rehabilitačným pracovníkom a fyzioterapeutom. Najnovšie poznatky usporiadané v prehľade poskytuje aj študentom lekárskych fakúlt a ich absolventom pri špecializačnom postgraduálnom vzdelávaní.
Prof. Rudinský vytvoril dielo, ktoré vyplnilo medzeru
nielen v slovenskej odbornej medicínskej literatúre a významným a pozitívnym spôsobom prezentuje slovenskú neurochirurgiu a medicínu v zahraničí.
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