Dostala se mi do ruky velice zajímavá práce prof. Hrazdiry , nazvaná "Stručné
repetitorium ultrasonografie", vydaná společností Audioscan s.r.o. v roce 2003
v Praze. Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. je jedním z průkopníků oboru. Byl
dlouhá léta předsedou Československé a později České společnosti pro ultrazvuk
v medicíně a biologii a byl i řadu let členem výboru Evropské asociace
společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii. A tento pán vydal rozsahem
nevelkou ( formát A5, 112 stran), ale, jak se dalo očekávat, obsahem významnou
a informacemi důkladně naplněnou knížku.
13 kapitol je rozděleno do dvou částí. Ve všeobecné části jsou vysvětleny
fyzikální principy, základní technické pojmy, techniky vyšetření a také možná
rizika ultrasonografických metod. Jsou zde popsány i ty nejnovější způsoby
vyšetření, ale jen takové, které se již uplatňují v praxi. Jsou to např.
harmonické zobrazení, použití echokontrastních látek, 3D zobrazení, barevné
zobrazení tkání a barevné zobrazení toku krve energetickým dopplerem či
endosonografie a intervenční sonografie.
Druhá, speciální část, probírá metodiku, základní pojmy a diagnostické přínosy
ultrasonografie v osmi medicínských oborech, ve kterých se již zcela suverénně
prosadila. Je to především abdominální sonografie, ultrasonografie povrchových
orgánů, porodnictví a gynekologie, echokardiografie, muskuloskeletální
ultrasonografie, ultrasonografie v pediatrii a také oftalmologii. Zvlášť
důkladně je probrána kapitola , týkající se barevného duplexního vyšetření
cévního systému se zřetelem k technické a také interpretační náročnosti tohoto
vyšetření.
Názornosti a srozumitelnosti textů pomáhá velké množství barevných obrázků,
jejichž kvalita je podtržena jakostním papírem, na kterém je tato knížka
vytištěna.
Doporučuji toto dílo všem, kdo se o ultrasonografii zajímají. Bude podle mého
názoru přínosem i pro zkušené pracovníky, neboť přehledně a systematicky shrnuje
informace tohoto rozsáhlého oboru. Autor nezapře zkušenosti a erudici
vysokoškolského pedagoga, neboť vytvořil velice "přívětivou učebnici jak pro
studenty medicíny, tak i pro lékaře..." (viz. recenze Doc. Krupy). Kniha by měla
být dostupná v každé prodejně lékařské literatury. Vydavatel neuvádí rozsah
edice a tak nezbývá než doufat, že se na všechny zájemce dostane.
Rád bych tuto recenzi uzavřel nějakou vtipnou myšlenkou tak, jak se podařilo
panu profesorovi v epilogu. Ale ke své hanbě a ve své hlavě nemohu najít nic, co
by sneslo srovnání. Proto doporučuji čtenáři dočíst knížku až do konce, aby
poznal, co ho, jako specialistu, čeká.
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