Naší odborné radiologické veřejnosti dlouho známý, pracovně, výzkumně i publikačně mimořádně plodný pracovník plzeňské Radiologické kliniky, doc. MUDr. Ferda vydal novou knihu. S obdivuhodným pracovním elánem po základní monografii o výpočetní tomografii, o níž jsme v našem listě rovněž referovali, přichází s jejím nezávislým »prodloužením« a specializovanou nástavbou, shrnující zkušenosti i návod k provádění výpočetní angiografie (CTA). Tato metoda, spolu s paralelně se rozvíjející MRA, prodělává překotný rozvoj zejména v souvislosti s moderní CT technologií (vícedetektorové přístroje), jež zrychlila vyšetřovací postup a vyhověla tak podmínkám angiografickému vyšetření kladeným. Již na prvé prolistování bude každému čtenáři této monografie jasné, že toto základní dílo je moderně zpracováno, graficky nápaditěji a luxusněji vybaveno, vytištěno celé na kvalitním křídovém papíře, s bohatostí - často i barevných - obrazů. Obvyklé kvality Ferdova podání výkladu jsou ostatně beze zbytku podány i zde: jasné, věcné formulace, soubor zkušeností, který nenechává nikoho na pochybách, že nejde toliko (nebo převážně) o souhrnné vysvětlení, ale především o osobní zkušenost a velký materiál, o který se autorova práce opírá. Úspěch předchozí základní monografie, která se stala rychlostí blesku »šlágrem« na našem radiologickém knižním trhu, byl zřejmě i jedním z důvodů, proč technická a tisková výbava knihy byla provedena na světové úrovni. O plnosti a dokumentační schopnosti obrazových dokladů nejsou nejmenší pochyby. Podrobné prohovoření metodologie a přínosů CT s přihlédnutím k počtu moderních přístrojů je vysoce aktuální, protože tato vyšetření by při postačujícím počtu pacientů byla dnes proveditelná dík technickému vybavení všude: jde jen o zacvičený personál, schopný ji provádět a o interpretaci nálezů.

Kniha je rozdělena do deseti hlavních oddílů: prvý pojednává o strategii vyšetření, druhý je věnován hodnocení nálezů. Ve třetím se probírají cévy mozku, hlavy a krku, v dalším plicní oběh; v pátém srdce a věnčité tepny - tento oddíl sám má kolem 50 stránek; následuje aorta, sedmá stať probírá abdominální tepny, následná tepny periferní, předposlední žíly a poslední je věnována aplikaci CT u nádorových procesů, se zdůrazněním mozku, hlavy, krku, jater, pankreatu, u neuroendokrinních nádorů, u karcinomu ledvin, nádorů pohybového ústrojí. Tento strohý výčet ukazuje, že kniha není věnována jen v užším slova smyslu změnám na cévách, ale také o cévní změny se opírající diagnostice orgánových, převážně nádorových procesů. Záběr knihy je tedy vskutku impozantní. V závěru jsou probrány vyšetřovací postupy formou protokolů jejich provádění, seznam použitých zkratek, rejstřík (rozdělený podle výše uvedených kapitol, což usnadňuje cílené hledání). Zcela na závěr svazku je soubor celostránkových barevných informativních inzerátů nejen o přístrojích, ale i o kontrastních látkách tří čelních sponzorujících firem (Siemens, Schering a Edomed), jejichž podpora umožnila, aby tato nádherná a vysoce potřebná, profesionálně na výši současnosti stojící kniha spatřila světlo světa, ku prospěchu našeho oboru, jeho pracovníků a především pacientů. Autorovi lze právem jak poděkovat za námahu, kterou do hloubky ocení každý, kdo se s úspěchem pokusil podobné základní dílo koncipovat a uspěl - a také pogratulovat za dílo tak zdařilé. Gratulace dílem patří i těm, kdo knihu budou v denní praxi používat. Nepochybně je nezklame a nepochybně to nebudou toliko radiodiagnostická oddělení.

