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Recenzia.

Vysokoškolské skriptá: „Nefrológia pre študentov lekárskych fakúlt“ prinášajú
veľmi potrebný a užitočný učebný text pre potreby našej výuky.
Vhodným spôsobom dopĺňajú existujúce učebné texty v odboru nefrológia
predovšetkým pre študentov lekárskych fakúlt u nás.
Didaktickým spôsobom vysvetľujú úlohu anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia
obličkových ochorení a uropoetického systému. Následne rozoberajú súčasné
diagnostické možnosti a laboratórne vyšetrenia s ohľadom nielen na diagnózu,
ale aj diferencciálnu diagnózu v nefrológii. Veľmi cennou časťou je bohatá
dokumentácia zobrazovacích metód, ktoré predstavujú vlastný materiál
z pracoviska. Logicky sa potom rozoberá diferenciálna diagnostika v nefrológii.

Chronické obličkové ochorenie predstavuje závažný medicínsky problém
v súčasnosti a preto je tejto problematike venovaná celá časť. Autorky sa
zamerali aj na nové možnosti komplexnej nefrologickej liečby a následných
komplikácií (transplantácia obličky a eliminačné metódy liečby). V súčasnosti
dochádza ku významnému vzostupu počtu pacientov s diabetes mellitus 2‐ty‐
pu a súvisiacou diabetickou nefropatiou. Predstavuje to ako zdravotnícky, tak
i spoločenský a ekonomický problém súčasnosti. Z tohto pohľadu je cenným
rozbor tejto nozologickej a klinickej jednotky.
Dôležitou súčasťou učebného textu sú aj klinické oblasti nefrológie: akútne
obličkové zlyhanie, glomerulonefritídy a neoplázie. Pozornosť sa venuje nielen
chirurgickej, ale komplexnej liečbe, vrátane biologickej liečby glomerulonefritíd.

Vysokoškolské skriptá sú napísané na 163 stranách, majú 12 kapitol a sú bohato
doplnené o obrazovú dokumentáciu (12 tabuliek a 55 obrázkov). Učebný text je
napísaný pekne, zrozumiteľne a dobre sa čitateľovi číta a nepochybne aj bude
študentom medicíny učiť a pamätať. Po odbornej stránke je napísaný korektne

a nemám k nemu pripomienok. Text predstavuje veľmi cenný prístup ku výuke
tohto odboru pre naše podmienky a prax. Sú určené nielen pre okruh
pregraduálnej, ale i postgraduálnej výuky v špecializačnom odbore vnútorné
choroby. Učebný text veľmi doporučujem a považujem ho za veľmi cenný.
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