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ПРИКАЗ КЊИГЕ

Књига „Болести јетре и оштећење бубрега у клиничкој пракси“ на јасан, разумљив и систематичан начин
указује на етиопатогенезу, клиничку слику, дијагностику и лечење оштећења бубрега која се јављају код
болесника са акутним и хроничним болестима јетре. Текст је укључио и болести бубрега у оквиру којих се
развије акутно оштећење јетре, као и болести које узрокују истовремено оштећење бубрега и јетре (сепса, акутна
тровања, полицистична болест бубрега и јетре, акутно оштећење бубрега и јетре у трудноћи). Посебан квалитет
рукописа представљају прецизно дефинисани протоколи за дијагностиковање и лечење секундарних
гломерулских болести код болесника са хепатитисом Б и Ц, прецизно дефинисане препоруке за прилагођавање
дозе савремене антивирусне терапије код болесника са хроничним болестима бубрега, прецизно и јасно
дефинисани протоколи за континуиране модалитете дијализе и модалитете албуминске дијализе за вантелесну
потпору јетрене функције.

Тема књиге је веома актуелна и има висок стручни и практични квалитет. У клиничкој пракси све је већи број
болесника са акутним или хроничним поремећајем функције јетре, код којих се развије акутно оштећење
бубрега.  Нефролог је саставни део тима лекара који учествују у лечењу болесника са акутном инсуфицијенцијом
јетре и акутним оштећењем бубрега, хепатореналним синдромом, криоглобулинемијом и секундарним
мембранопролиферативним гломерулонефритисом код болесника са хепатитисом Ц. Значајну улогу нефролог
има и у лечењу методама за замену функције бубрега, укључујући и модалитете албуминске дијализе који
обезбеђују вантелесну потпору функције јетре, код болесника који имају висок потенцијал опоравка функције
јетре након акутног оштећења, као и код болесника који су на листи чекања за трансплантацију јетре. Све ово
указује на потребу сталне едукације нефролога у области хепатонефрологије.

Књига „Болести јетре и оштећење бубрега у клиничкој пракси“ представља оргинално дело, од изузетног
стручног, практичног и научног значаја за све који се баве интерном медицином, нефрологијом,
гастроентерохепатологијом и инфектологијом а посебно је корисна за студенте последипломских наставних
програма.
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