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У

септембру 2015. године у издању Медицинског факултета
Универзитета у Београду појавила
се нова књига проф. др Милоша Јовановића. Он је редовни професор
офталмологије Медицинског факулте та у Београ ду, специја листа
офталмолог на Клиници за очне
болести Клиничког центра Србије у Београ ду и начелник Слу жбе
за једнодневну хирургију катаракте. Досад је као аутор или коау тор
објавио бројне пу бликације, међу
којима су „Офталмологија за студенте медицине“, „Основи офталмолошког прегледа“, „Хирургија
катаракте“, „Ургентна медицина“,
„Грејвсова офталмопатија“, „Клиничка офталмологија“, „Атлас клиничке офталмологије“, „Обољења
ока у пракси ле ка ра по родич не
ме ди ци не“, „Хи рур шко ле че ње
интраокуларних меланома“, „Офталмологија – одабрана поглавља
и прикази интересантних случајева“, „Судскомедицинско вештачење у офталмологији“, „Експертизна
медицина“, „Неке специфичности
експертизне медицине у офталмологији“, као и више од 200 стручних и научних ра дова у водећим
страним и домаћим стручним часописима.
Књига „Хитна стања у офталмологији“ написана је на 150 страница, подељених у пет поглавља, са
два веома значајна алгоритма брзог
препознавања хитних офталмолошких стања, три табеле и 55 илустрација на додатних осам страница. На крају књиге се налазе значајне референце намењене читаоцима
који би желели да прошире своје
знање, те индекс појмова и тест питања и одговора за проверу знања.
На почетку књиге, у уводном делу дају се назнаке и опште тумачење хитних офталмолошких стања

једноставним и брзим алгоритмима препознавања основних хитних
офталмолошких стања кроз процену болног ока и наглог гу битка
вида. Прво поглавље обу хвата офталмолошка стања првог реда хитности уз основе брзе дијагностике
и лечења повреда ока, акутног ангуларног глау кома, оклу зије централне ретиналне артерије, целулитиса орбите, тромбозе кавернозног
синуса, ендофталмитиса, аблације
ре ти не и токсич ких узрока слепи ла. Дру го погла вље об у хвата
офталмолошка стања другог реда
хитности с описом хитног откривања и лечења акутне упале сузне
кесице и сузне жлезде, хордеолума,
конјунктивитиса, бактеријских и
вирусних кератитиса, акутног хидропса рожњаче, спонтане хифеме,
увеитиса, хемофталмуса, ретиналних хеморагија, оклузије централне ретиналне вене и запаљења оптичког нерва. У трећем поглављу су
наведени основна офталмолошка
опрема и неоп ходан при бор који мора постојати у амбуланти за

ургент ну меди ци ну. У че твр том
поглављу су наведени основни ургентни поступци при прегледу офталмолошког пацијента, а у петом
су јасно описане грешке које треба
избегавати при збрињавању болесника с офталмолошким поремећајима. Свако од ових поглавља је
пропраћено одговарајућим цитираним референцама. На крају књиге се налази и индекс појмова, веома значајан савезник у брзом дијагностичко-терапијском поступку
хитних стања у офталмологији, те
питања и одговори који сваком читаоцу омогућавају проверу знања.
Књига је богато опремљена великим бројем фотографија и илустрација, чиме је потпу но заокру жен
њен практични значај.
Књига „Хитна стања у офталмологији“ прихваћена је као пу бликација намењена постдипломском
усавршавању лекара, усклађена је
с планом и програмом специјалистичке наставе из офталмологије,
али и с планом и програмом специја листичке наставе из породичне
медицине, те ургентне медицине.
Ово је прва књига написана на
српском језику која обрађу је офталмолошка стања и обољења која
захтевају хитно лечење. Писана је
јасним и разумљивим језиком, па
је веома приступачна свим читаоцима којима је намењена. Целокупна стручна материја је изложена у
сажетом облику. Без обзира на то,
сачу ва на је су штина неопходног
градива. Атрактивно и савремено
дизајнирана, представља новину
на нашим про сторима и употпуњава празнине наше савремене офталмологије. Она такође одсликава
напор аутора да своја богата практична офталмолошка искуства из
свих аспеката ургентне офталмологије сажме у једну књигу, али и
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да на једном месту јасно прикаже
многа раштркана хитна офталмолошка стања, која зах тевају неодложно лечење. Садржи најважније
податке у вези са брзим и јасним
лечењем хитних офталмолошких
стања, уз систематичан приказ и
опис свих секвенци третмана ових
ста ња. За сва ко хитно оф талмолошко ста ње дати су уоби ча јен
при каз боле сти, са вре ме ни дијагно стички по сту пак, најновији
терапијски приступ и практичан
табеларни репетиторијум.

Аутор је зна лачки обра дио све
области ургентне офталмологије,
па садржај књиге обезбеђује јасан
и сигуран приступ лечењу хитних
офталмолошких стања. Систематична и логична подела на офталмолошка стања првог и другог реда
хитности олакшава читаоцу да начини добру тријажу у амбуланти,
на одељењу и у операционој сали,
што овој књизи даје посебан практичан допринос.
Ра зу мљивост и читљивост ове
књиге проис тиче из великог пу-

блицистичког искуства аутора, па
књига проф. др Милоша Јовановића оствару је свој основни задатак – постдипломско образовање
младих лекара свих специјалности
и студената медицине и стоматологије, да једноставно и лако препознају и брзо реше различита хитна
офталмолошка стања.
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