Recenzia vysokoškolských skrípt autorov Dedinská I., Žilinská Z.
„Nefrológia pre študentov lekárskych fakúlt“

Pripravované vysokoškolské skriptá autorov Dedinská I., Žilinská Z.: „Nefrológia pre
študentov lekárskych fakúlt“ sa venujú problematike odboru nefrológia v rozsahu potrebnom
pre pregraduálne štúdium lekárov. V súčasnej dobe, keď sú k dispozícii viaceré kvalitné
preklady zahraničných učebných textov aj u nás, študentom najviac chýba kritické hodnotenie
konkrétnych vedeckých výsledkov v praxi a v tomto smere učebné texty predstavujú najväčší
prínos.
Prvé kapitoly skrípt rozoberajú anamnézu a fyzikálne vyšetrenie pacientov
s chorobami obličiek, pričom autorky sa podrobne venujú aj laboratórnym vyšetreniam
potrebným k správnemu určeniu diagnózy. Kapitola o zobrazovacích metódach je vhodne
doplnená o obrazovú dokumentáciu, ktorá z veľkej časti pozostáva z vlastného materiálu
autoriek. Následne sú v texte vymedzené pojmy nefrotický a nefritický syndróm, ich
diferenciálna diagnostika a možnosti liečby.
Nosná časť učebných textov sa venuje chronickej obličkovej chorobe a komplikáciám,
ktoré z choroby vyplývajú. Podrobne sa rozoberajú aj možnosti jej liečby, vrátane
eliminačných metód a transplantácie obličky. Podobne je rozsiahla kapitola venovaná aj
akútnemu poškodeniu obličiek. Samostatná kapitola popisuje pacientov s diabetes mellitus
a diabetickú obličkovú chorobu - diabetickú nefropatiu. Ide o aktuálnu tému vzhľadom na
vysoké percento pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek v dialyzačnej liečbe práve
z dôvodu
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o diferenciálnej diagnostike glomerulonefritíd a ich liečbe, vrátane nových trendov liečby
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a multidisciplinárnemu prístupu a manažmentu ich liečby.
Učebné texty v jednotlivých kapitolách popisujú základné charakteristiky pacienta
s akútnym alebo chronických ochorením obličiek a podrobne sa venujú jednotlivým
nefrologickým diagnózam, diferenciálnej diagnostike a liečbe obličkových ochorení.
Z odborného hľadiska nemám k predloženým skriptám žiadne pripomienky, naopak
vyzdvihujem, že problematika je komplexne a výborne spracovaná na úrovni najnovších
vedomostí.

Skriptá sú prehľadne a zrozumiteľne napísané a veľmi dobre sa čítajú. Formálne sú
napísané na 163 stranách a text je rozdelený do 12 kapitol a je dostatočne ilustrovaný 55
obrázkami a 12 tabuľkami.
Vysokoškolské skriptá sú určené najmä pre výučbu študentov všeobecného a zubného
lekárstva, ale aj ošetrovateľstva v predmete vnútorné choroby. Prinášajú potrebné vedomosti
na zvládnutie týchto otázok v rámci štátnych záverečných skúšok. Dôležité informácie v nich
môžu získať aj uchádzači o špecializačné štúdium v odbore vnútorné lekárstvo, vrátane
absolvovania spoločného internistického kmeňa. Považujem ich za veľmi hodnotnú
a potrebnú publikáciu, preto odporúčam ich uverejnenie.
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