40

Informácie & komentáre

Recenzia knihy
Viera Štvrtinová et al.: Venózny tromboembolizmus
ISBN: 9788089607600, SAP: Bratislava, 2018, 388 s.
Vask. med., 2018,10(1):40

Výročný XV. angiologický deň
Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorý sa
konal pod záštitou rektora UK a dekana LF
UK 16. mája 2018, sa začínal mimoriadne
slávnostne. Prof. MUDr. Viera Štvrtinová,
PhD., garantka podujatia, prodekanka LF a
hlavná autorka najnovšej knihy v krátkosti
pripomenula 25 rokov existencie Slovenskej
angiologickej spoločnosti. Vyzdvihla piliere,
na ktorých sa slovenská angiológia vyvíjala
– organizovaná činnosť, odborná a klinická práca, pregraduálne a postgraduálne
učebnice, časopis Vaskulárna medicína
a samozrejme spolupráca so zahraničnými odbornými spoločnosťami. Preto aj
najnovšie knižné dielo, ktoré predstavila
prof. Štvrtinová preplnenému auditóriu
Malej posluchárne NTÚ, sa prirodzene
včlenilo do radu významných knižných
publikácií, ktoré vnútorne spájajú slovenských angiológov. Na príprave knihy sa
podieľalo 34 lekárov, profesorov, docentov, primárov a lekárov angiológov, ktorí
do knihy vložili svoje klinické skúsenosti,
aby posunuli prevenciu a liečbu angiologických ochorení, s ktorými sa stretáva

každý lekár, o kus ďalej. Osobitný význam
nadobúda prevencia a včasná diagnostika
a liečba. Už prvé slovenské odporúčania
pre prevenciu a liečbu VTE (2006) sa stretli
s mimoriadne priaznivou odozvou lekárskej
obce. Aj z tohto dôvodu vzniklo podstatne
komplexnejšie dielo Venózny tromboembolizmus (2009). Najnovšia kniha je v podstate
3. prepracovaným a doplneným vydaním,
ktorej cieľom je modernizovať diagnostické
a liečebné postupy a samozrejme zoznámiť
lekársku verejnosť s najnovšími trendmi
v danej oblasti.
V nadčasových až filozofických úvahách prof. Štvrtinovej, ktorá sa zamyslela
nad človekom, jeho miestom v spoločnosti,
zmyslom jeho života, nad tým, čo nazývame
šťastím a užitočnosťou, pokračovala voľne
aj prorektorka prof. MUDr. D. Ostatníková,
PhD., ktorá v zastúpení rektora UK pozdravila prítomných a spoločne s autorkou diela
a prof. Gašparom „pokrstila“ knihu červenými a modrými lupeňmi kvetov. Farby
symbolizujú nielen arteriálnu a venóznu
krv, ale aj život, oheň, vášeň, vodu, nádej,
pokoj a mier. Tento odkaz prijali aj všetci
účastníci. V závere tejto slávnostnej časti
autorka rozdala nielen spoluautorom ale aj
prítomným výtlačok knihy.
Kniha má 24 kapitol, ktoré sa venujú
v rôznych pohľadoch problematike venózneho tromboembolizmu. Prof. Štvrtinová
a spol. v úvodnej kapitole definujú venózny
tromboembolizmus, princípy a možnosti
prevencie. Prof. Pechan a spol. sa venujú prevencii venózneho tromboembolizmu vo všeobecnej a laparoskopickej chirurgii. Prof. Maresch hovorí o prevencii
v ortopédii, prof. Štvrtinová a prof. Murín
v internej medicíne. Osobitne aktuálna je
problematika venózneho tromboembolizmu u starších ľudí (Dr. Dostálová a spol.)
a v onkológii (Dr. Palacka a spol.). Veľkú
pozornosť autori venujú aj trombofilným
stavom, špeciálne vo vzťahu ku gravidite (Dr. Stančiaková a spol.), hormonálnej
substitučnej liečbe (prof. Staško a spol.).
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Ďalšie kapitoly sú venované hĺbkovej
a povrchovej trombóze a potrombotickému syndrómu (prof. Štvrtinová a spol.).
Možnosti diagnostiky hĺbkovej žilovej trombózy opísali doc. Maďarič a Dr. Maďaričová.
Farmakologickou liečbou sa zaoberajú Dr.
Bzdúchová a prof. Štvrtinová, princípy liečby pľúcnej embólie opísala prof. Šimková.
Nové antikoagulanciá predstavujú Dr.
Stančiaková a spol., prof. Kubisz a spol. píšu
o heparínom indukovanej trombocytopénii. Významná je otázka perioperačného
manažmentu dlhodobo antikoagulovaných pacientov (prof. Staško a spol.), ako
aj chirurgická liečba akútnych venóznych
trombóz a embólií (prof. Šefránek) a endovaskulárna liečba a profylaxia venózneho
tromboembolizmu (Dr. Lesný), prevencia
venózneho tromboembolizmu v úrazovej
chirurgii (prof. P. Šimko). V záverečných
kapitolách sa autori venujú tromboembolickej chorobe u detí (Dr. Grešíková) a prevencii tromboembolizmu pri športových
aktivitách (Dr. Dostálová a spol.).
Autori obsiahli celú šírku aktualizácie najnovších poznatkov v danej oblasti.
Postavili vysokú latku náročnosti pre ďalšie
pokračujúce diela. Kniha je zdrojom nových
poznatkov a odporúčaní pre klinickú prax.
Veľmi pozitívne hodnotíme kvalitu
knihárskeho spracovania, grafické riešenie textu, vyčlenenie kapitol, zaradenie
tabuliek, farebných obrázkov a schém. Za
každou kapitolou je odporúčaná literatúra,
ktorá dovoľuje čitateľovi čerpať zdrojové
informácie. V závere knihy je vecný index,
ktorý umožňuje vyhľadávať cielené okruhy
neobsiahnuté v názvoch kapitol.
Knihu odporúčame nielen pre angiológov, chirurgov a internistov, ale pre
všetkých lekárov – aj prvého kontaktu, ako
veľmi cenný zdroj najnovších poznatkov,
ktoré môžu podstatnou mierou ovplyvniť
prevenciu, diagnostiku a liečbu týchto pomerne častých ochorení.
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

