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Magyar Radiológusok Társasága XXIV.
Kongresszusára jelent meg dr. Barta Miklós
szerkesztésében a „Mellkasi ultrahangdiagnosztika. Atlasz” címû monográfia. Ez a szakkönyv nem csupán hiánypótló a magyar ultrahangszakirodalom területén, de nemzetközi mércével is
feltétlenül figyelemre méltó. A mellkas ultrahangvizsgálatát sokan egy szûk, speciális területnek
gondolhatják, de a könyv szerzôi meggyôzik az olvasót ennek ellenkezôjérôl, a vizsgálat kifejezett
praktikusságáról és jelentôségérôl.
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A rendkívül jól illusztrált atlaszból a területen
kevéssé járatos ultrahangszakember bizonyosan
elegendô támpontot kap a mellkasi vizsgálatok elsajátításához. A fejezetek többségét Barta tanár úr
írta a tôle megszokott precíz fogalmazással és átgondolt tematikával. Ezt a koncepciót szerzôtársai
is maximálisan követik, így a képek leírása és magyarázata a legnagyobb pontosságra törekszik.
A szerzôk névsora: dr. Barta Miklós, dr. Belics
Zorán, dr. Csada Edit, Halász Szabolcs, dr. Nagy Lajos, dr. Pápai-Székely Zsolt, dr. Puskás Tamás és dr.
Szima Barna.
Figyelemre méltó, hogy a szerzôk között szerepel
egy diplomás radiográfus is; remélhetôleg ilyen a
jövôben gyakrabban fordul majd elô további képalkotó diagnosztikai publikációkban.
Élvezetes és hasznos a bemutatott betegségek és
eltérések klinikopatológiai megközelítése, ami a
hatékony klinikai radiológia egyik alapvetô jellemzôje. A leírt ismeretek szisztematikus elsajátítását
számos táblázat és folyamatábra, valamint az egyes
fejezetek végén található tömör összefoglalások segítik. Az irodalmi hivatkozások alapján biztos lehet
az olvasó abban, hogy rangos nemzetközi és hazai
szakemberek tapasztalatait ismerheti meg a mellkasi ultrahang-diagnosztikáról. Úgy gondolom,
hogy a hazai ultrahang-diagnosztika a Barta Miklós
szerkesztette monográfiával ismét féltékennyé teszi
az egyéb modalitások mûvelôit, de remélhetôleg ez
egyben stimulálóan is hat a magyar radiológustársadalomra.
dr. Bogner Péter
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Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az eLitMed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik.

