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Chapters of Interventional 
Neuroradiology
Csaba Oláh, István Lázár – editoři
Viktor Szeder, Edoardo Boccardi, Gyula Gál, Zsolt Kulczár, Zsolt Vajda, 
Kamil Zeleňák, Zoltán Szatmáry, Tuong Vy Dang – autoři dalších kapitol 
Medicina Publishing House Co. Budapest 2019, s. 264. ISBN 978-963-226-694-7 

Kniha je rozdělena na 17 kapitol. Kapitoly jsou věnované endovaskulární léčbě 
mozkových aneurysmat, tepenným zkratům, akutní a chronické mozkové ischemii, 
disekcím, spinálním arteriovenózním zkratům, vertetebro- a kyfoplastikám. Zvláštní 
kapitoly jsou věnované cévní anatomii mozku a míchy a instrumentáriu pro mozkové 
intervence. 

Autorský kolektiv kromě Maďarska (Miškolc, Szeged a Budapešť) pochází z před-
ních světových pracovišť v Los Angeles, Milanu, Magdeburgu, Martinu, Houstonu, 
Odense, Lindkopingu, Lubbocku. 

Publikace je napsána stručně srozumitelně, s výbornou obrazovou dokumentací. 
Doporučuji ji k přípravě k intervenční neuroradiologické praxi. Autorům lze gratulo-
vat k zorganizování úspěšné edice této knihy zčásti sdružující členy MiddleEast Eu-
ropean Club of Interventional Neuroradiology, který se v roce 2019 sešel již na svém 
15. výročním zasedání, nově pod záštitou ESMINT. 

A N T O N í N  K R A j I N A

HRCT in Interstitial Lung Disease
Instructive Case Studies

Eva Kočová, Vladimír Bartoš, Martina Vašáková, Martina Šterclová,  
Jana Votrubová, Filip Čtvrtlík, Vladimíra Lošťáková, Monika Žurková 
Springer 2019, s. 320. ISBN 978-3-030-16315-0 

Kniha je rozdělena na dvě části. V první 
části je rozebrána role multidiscipli-
nárního týmu, pneumologický základ di-
ferenciální diagnostiky intersticiálních 
plicních chorob, radiologická anatomie 
a základní znaky na HRCT plic. Druhá 
část je souborem 42 kazuistik pacientů 
s intersticiálními plicními chorobami 
vyšetřených a léčených na pracovišti 
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, 
Thomayerově nemocnici v Praze a ve Fa-
kultní nemocnici Olomouc. Kazuistiky 
jsou rozděleny do skupin dle dominant-
ních HRCT nálezů. Každá kazuistika 
je zpracována pohledem radiologa 
i pneumologa, obsahuje přehledně 
ucelené diagnostické postupy, multidis-
ciplinární rozvahu a doporučení léčby. 

Obrazová dokumentace je u každé 
kazuistiky bohatá, s detailním popisem 
dominantních radiologických nálezů, 
včetně obrazově doložené diferenciální 
diagnostiky daného onemocnění. 
Zejména četné přehledné HRCT obrazy 
a zápisy z multidisciplinárních týmů 
jsou hlavními přednostmi této knihy. 

Kniha je určena jak radiodiagnosti-
kům, tak pneumologům, kterým může 
poskytnout ucelený přehled na proble-
matiku intersticiálních plicních chorob 
a prakticky ukázat návod diagnostické-
ho postupu. 

Tak, jak tato kniha vznikala, tedy 
úzkou spoluprací radiologického 
a pneumologického týmu dané ne-
mocnice, je z dnešního pohledu nutné 

na onemocnění plicního intersticia po-
hlížet. Správná diagnostika, návrh léčby 
a sledování pacienta jsou dnes založeny 
na multioborovém přístupu, který 
vyžaduje pravidelnou a srozumitelnou 
komunikaci mezi jednotlivými obory. 

Kniha je dostupná i v elektronické 
verzi. 

A N T O N í N  K R A j I N A


