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Örömmel értesítjük, hogy a SpringMed Kiadó sorozata, a SpringMed Háziorvosi Könyvtár® 
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A könyvről: 
 

Az angiológia az erek betegségeivel foglalkozó belgyógyászati tudomány, mely köszönhetően az új 
diagnosztikus és terápiás lehetőségeknek, az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen ment keresztül.   
Az érbetegellátás során meghatározó jelentőségű a beteggel először találkozó háziorvos, az angiológus, az 
érsebész és az intervenciós radiológus szoros együttműködése. Ebben a kötetben a három szakterület kiváló 
képviselői foglalják össze a leggyakoribb érbetegségekre vonatkozó ismereteket, kiemelve a háziorvos 
számára fontos szempontokat. A könyv 3 fő részből és 18 fejezetből áll:   
I. rész: Angiológiai vizsgálómódszerek 
II. rész: Betegségek és gyakorlati teendők 
III. rész: Érműtétek és katéteres intervenciós eljárások 
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A könyv Szerkesztőinek és Szerzőinek a célja az volt, hogy egy olyan, könnyen forgatható kézikönyv 
készüljön a háziorvosok részére, mely segítséget nyújthat a mindennapi gyakorlatban, és elősegíti a 
háziorvosok és szakorvosok közötti kommunikációt. 
 
 
Ajánlás:  
 
Nagy öröm számomra, hogy megoszthatom néhány gondolatomat Önökkel az „Angiológia a háziorvosi 

gyakorlatban” című könyv megjelenése alkalmából. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat kiadásában 

1944-ben megjelent „Az érbetegségek diagnosztikája, kór- és gyógytana” című munkája előszavában Bugár-

Mészáros Károly, a hazai érbelgyógyászat első kiváló művelője így ír: „Az érbetegségek nemrég még egyik 

legelhanyagoltabb területét képezték a belgyógyászatnak. Az utóbbi évtizedek kutatásai azonban e téren is 

sok hiányt pótoltak”. Bár e sorok megírása óta hét évtized telt el, szomorúan kell megállapítanunk, hogy az 

érgyógyászat a mai napig nem kap kellő hangsúlyt a mindennapok betegellátásában. Pedig azóta is rendkívül 

sokat fejlődtek a diagnosztikai és terápiás lehetőségek, és nem mellékesen az általunk kezelt betegek 

életkilátásának javulásával egyre gyakrabban találkozhatunk megoldandó érgyógyászati problémával. Ezen 

kérdések tisztázásban segít a dr. Farkas Katalin és dr. Kolossváry Endre szakmai szerkesztésében megjelenő 

kitűnő munka, amely a hazai érbetegellátás kiváló, vezető szakembereinek tollából született, és amely 

egyaránt érinti az artériák és a vénák megbetegedéseit. A könyv a háziorvos kollégák számára is fontos 

diagnosztikai eljárások mellett gyakorlati útmutatót ad a mindennapi érbetegellátáshoz és számot ad a 

legfontosabb érsebészeti és katéteres intervenciós eljárásokról. A jól szerkesztett, számos informatív 

táblázattal, ábrával és képpel gazdagított szakkönyv minden bizonnyal komoly segítsége lesz Önöknek a 

mindennapi érbetegellátásban. Kívánom, hogy forgassák hasznosan e könyvet betegeink érdekében! 

 

 

          Prof. Dr. Merkely Béla, 

               a Semmelweis Egyetem rektora 

A tartalomból: 
 
Szerzők bemutatása 
Ajánlás 
Bevezető 
Rövidítések jegyzéke 
 

1. ANGIOLÓGIAI VIZSGÁLÓMÓDSZEREK 
1.1.  Kórelőzmény és fizikális vizsgálat (Pécsvárady Zsolt) 
1.2.  Műszeres vizsgálatok 
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1.2.1. Doppler vizsgálat, boka-kar index mérés (Farkas Katalin) 
1.2.2. A mikrocirkuláció vizsgálata (Farkas Katalin) 
1.2.3. Vaszkuláris ultrahang diagnosztika (Dósa Edit) 
1.2.4. CT és MR diagnosztika (Csobay-Novák Csaba) 
1.2.5. Angiographia (Nemes Balázs) 

 
2. BETEGSÉGEK ÉS GYAKORLATI TEENDŐK 

2.1.       Perifériás verőérbetegség a háziorvosi praxisban (Járai Zoltán) 
2.2.       Akut verőér elzáródás háziorvosi vonatkozásai (Palásthy Zsolt) 
2.3.       Diabeteses láb a háziorvosi praxisban, a lábfekély differenciál diagnosztikája (Kolossváry Endre, Kajetán   

Miklós, Rédling Mariann) 
2.4.        Amputált beteg a háziorvosi praxisban (Farkas Péter, Varga Eszter) 
2.5.        Felsővégtagi verőérbetegségek a háziorvosi praxisban (Banga Péter) 
2.6.        Aorta aneurizmák a háziorvosi praxisban (Szeberin Zoltán) 
2.7.        Aorta disszekciók a háziorvosi praxisban (Sótonyi Péter) 
2.8.        Vasculitisek a háziorvosi praxisban (Kolossváry Endre, Rédling Mariann) 
2.9.        Mélyvénás trombózis a háziorvosi praxisban (Farkas Katalin) 
2.10. Felületes visszérgyulladás a háziorvosi praxisban (Riba Mária) 
2.11. A visceralis verőérbetegségek háziorvosi vonatkozásai (Kolossváry Endre) 
2.12. Krónikus vénás betegség a háziorvosi praxisban (Pécsvárady Zsolt, Menyhei Gábor) 
2.13. Érfejlődési rendellenességek a háziorvosi praxisban (Nagy Zsuzsa) 
2.14. Nyiroködéma a háziorvosi praxisban, a lábdagadás differenciál diagnosztikája (Rédling Mariann) 

 
3. ÉRMŰTÉTEK ÉS KATÉTERES INTERVENCIÓS ELJÁRÁSOK 

3.1.  Mit kell tudni az érműtétekről a háziorvosi gyakorlatban? (Garbaisz Dávid) 
3.2.  Mit kell tudni a katéteres intervenciós beavatkozásokról a háziorvosi gyakorlatban? (Ruzsa Zoltán) 

 
Terjesztés:  

A könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg a SpringMed internetes webáruházban, és közvetlenül (postai úton, vagy 
személyes átvétellel) a SpringMed Kiadótól. Kontaktszemély: Végh Rita (info@springmed.hu). A könyv e-book formájában is 

letölthető. 
Figyelje akcióinkat, ahol a 20% kedvezményen felül további engedményeket is adunk egyes könyveinkre. Iratkozzon fel 

hírlevelünkre, hogy közvetlenül kapjon ezekről értesítést! 
A könyv és az e-book kapható még a Lira és Libri egyes könyvesboltjaiban, és azok webáruházaiban is. 

További kiadványainkról bővebb információ honlapunkon: 
www.springmed.hu és www.springmedkonyvaruhaz.hu 

 

 


