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ПРИКАЗ КЊИГЕ / BOOK REVIEW 

У сеп тем бру 2015. го ди не у из-
да њу Ме ди цин ског фа кул те та 

Уни вер зи те та у Бе о гра ду по ја ви ла 
се но ва књи га проф. др Ми ло ша Јо-
ва но ви ћа. Он је ре дов ни про фе сор 
оф тал мо ло ги је Ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе о гра ду, спе ци ја ли ста 
оф тал мо лог на Кли ни ци за оч не 
бо ле сти Кли нич ког цен тра Ср би-
је у Бе о гра ду и на чел ник Слу жбе 
за јед но днев ну хи рур ги ју ка та рак-
те. До сад је као аутор или ко а у тор 
об ја вио бројне пу бли ка ци је, ме ђу 
ко ји ма су „Оф тал мо ло ги ја за сту-
ден те ме ди ци не“, „Осно ви оф тал-
мо ло шког пре гле да“, „Хи рур ги ја 
ка та рак те“, „Ур гент на ме ди ци на“, 
„Греј всо ва оф тал мо па ти ја“, „Кли-
нич ка оф тал мо ло ги ја“, „Атлас кли-
нич ке оф тал мо ло ги је“, „Обо ље ња 
ока у прак си ле ка ра по ро дич не 
ме ди ци не“, „Хи рур шко ле че ње 
ин тра о ку лар них ме ла но ма“, „Оф-
тал мо ло ги ја – ода бра на по гла вља 
и при ка зи ин те ре сант них слу ча је-
ва“, „Суд ско ме ди цин ско ве шта че-
ње у оф тал мо ло ги ји“, „Екс пер ти зна 
ме ди ци на“, „Не ке спе ци фич но сти 
екс пер ти зне ме ди ци не у оф тал мо-
ло ги ји“, као и ви ше од 200 струч-
них и на уч них ра до ва у во де ћим 
стра ним и до ма ћим струч ним ча-
со пи си ма.

Књи га „Хит на ста ња у оф тал мо-
ло ги ји“ на пи са на је на 150 стра ни-
ца, по де ље них у пет по гла вља, са 
два ве о ма зна чај на ал го рит ма бр зог 
пре по зна ва ња хит них оф тал мо ло-
шких ста ња, три та бе ле и 55 илу-
стра ци ја на до дат них осам стра ни-
ца. На кра ју књи ге се на ла зе зна чај-
не ре фе рен це намењене читаоцима 
ко ји би же ле ли да про ши ре сво је 
зна ње, те ин декс пој мо ва и тест пи-
та ња и од го во ра за про ве ру зна ња.

На по чет ку књи ге, у увод ном де-
лу да ју се на зна ке и оп ште ту ма че-
ње хит них оф тал мо ло шких ста ња 

јед но став ним и бр зим ал го рит ми-
ма пре по зна ва ња основ них хит них 
оф тал мо ло шких ста ња кроз про-
це ну бол ног ока и на глог гу бит ка 
ви да. Пр во по гла вље об у хва та оф-
тал мо ло шка ста ња пр вог ре да хит-
но сти уз осно ве бр зе ди јаг но сти ке 
и ле че ња по вре да ока, акут ног ан-
гу лар ног гла у ко ма, оклу зи је цен-
трал не ре ти нал не ар те ри је, це лу ли-
ти са ор би те, тром бо зе ка вер но зног 
си ну са, ен доф тал ми ти са, абла ци је 
ре ти не и ток сич ких узро ка сле-
пи ла. Дру го по гла вље об у хва та 
оф тал мо ло шка ста ња дру гог ре да 
хит но сти с опи сом хит ног от кри-
ва ња и ле че ња акут не упа ле су зне 
ке си це и су зне жле зде, хор де о лу ма, 
кон јунк ти ви ти са, бак те риј ских и 
ви ру сних ке ра ти ти са, акут ног хи-
дроп са ро жња че, спон та не хи фе ме, 
уве и ти са, хе моф тал му са, ре ти нал-
них хе мо ра ги ја, оклу зи је цен трал-
не ре ти нал не ве не и запаљења оп-
тич ког нер ва. У тре ћем по гла вљу су 
на ве де ни основ на оф тал мо ло шка 
опре ма и нео п хо дан при бор ко-
ји мо ра по сто ја ти у ам бу лан ти за 

ур гент ну ме ди ци ну. У че твр том 
по гла вљу су на ве де ни основ ни ур-
гент ни по ступ ци при пре гле ду оф-
тал мо ло шког па ци јен та, а у пе том 
су ја сно опи са не гре шке ко је тре ба 
из бе га ва ти при збри ња ва њу бо ле-
сни ка с оф тал мо ло шким по ре ме-
ћа ји ма. Сва ко од ових по гла вља је 
про пра ће но од го ва ра ју ћим ци ти-
ра ним ре фе рен ца ма. На кра ју књи-
ге се на ла зи и ин декс пој мо ва, ве-
о ма зна ча јан са ве зник у бр зом ди-
јаг но стич ко-те ра пиј ском по ступ ку 
хит них ста ња у оф тал мо ло ги ји, те 
пи та ња и од го во ри ко ји сва ком чи-
та о цу омо гу ћа ва ју про ве ру зна ња. 
Књи га је бо га то опре мље на ве ли-
ким бро јем фо то гра фи ја и илу стра-
ци ја, чи ме је пот пу но за о кру жен 
њен прак тич ни зна чај.

Књи га „Хит на ста ња у оф тал мо-
ло ги ји“ при хва ће на је као пу бли-
ка ци ја на ме ње на пост ди плом ском 
уса вр ша ва њу ле ка ра, ускла ђе на је 
с пла ном и про гра мом спе ци ја ли-
стич ке на ста ве из оф тал мо ло ги је, 
али и с пла ном и про гра мом спе ци-
ја ли стич ке на ста ве из по ро дич не 
ме ди ци не, те ур гент не ме ди ци не.

Ово је пр ва књи га на пи са на на 
срп ском је зи ку ко ја об ра ђу је оф-
тал мо ло шка ста ња и обо ље ња ко ја 
зах те ва ју хит но ле че ње. Пи са на је 
ја сним и ра зу мљи вим је зи ком, па 
је ве о ма при сту пач на свим чи та о-
ци ма ко ји ма је на ме ње на. Це ло куп-
на струч на ма те ри ја је из ло же на у 
са же том об ли ку. Без об зи ра на то, 
са чу ва на је су шти на нео п ход ног 
гра ди ва. Атрак тив но и са вре ме но 
ди зај ни ра на, пред ста вља но ви ну 
на на шим про сто ри ма и упот пу-
ња ва пра зни не на ше са вре ме не оф-
тал мо ло ги је. Она та ко ђе од сли ка ва 
на пор ауто ра да сво ја бо га та прак-
тич на оф тал мо ло шка ис ку ства из 
свих аспе ка та ур гент не оф тал мо-
ло ги је са жме у јед ну књи гу, али и 
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да на јед ном ме сту ја сно при ка же 
мно га ра штр ка на хит на оф тал мо-
ло шка ста ња, ко ја зах те ва ју нео д-
ло жно ле че ње. Са др жи нај ва жни је 
по дат ке у ве зи са бр зим и ја сним 
ле че њем хит них оф тал мо ло шких 
ста ња, уз си сте ма ти чан при каз и 
опис свих се квен ци трет ма на ових 
ста ња. За сва ко хит но оф тал мо-
ло шко ста ње да ти су уоби ча јен 
при каз бо ле сти, са вре ме ни ди-
јаг но стич ки по сту пак, нај но ви ји 
те ра пиј ски при ступ и прак ти чан  
та бе лар ни ре пе ти то ри јум.

Аутор је зна лач ки об ра дио све 
обла сти ур гент не оф тал мо ло ги је, 
па са др жај књи ге обез бе ђу је ја сан 
и си гу ран при ступ ле че њу хит них 
оф тал мо ло шких ста ња. Си сте ма-
тич на и ло гич на по де ла на оф тал-
мо ло шка ста ња пр вог и дру гог ре да 
хит но сти олак ша ва чи та о цу да на-
чи ни до бру три ја жу у ам бу лан ти, 
на оде ље њу и у опе ра ци о ној са ли, 
што овој књи зи даје посебан прак-
тичан допринос.

Ра зу мљи вост и чи тљи вост ове 
књи ге про ис ти че из ве ли ког пу-

бли ци стич ког ис ку ства ауто ра, па 
књи га проф. др Ми ло ша Јо ва но-
ви ћа оства ру је свој основ ни за да-
так – пост ди плом ско обра зо ва ње 
мла дих ле ка ра свих спе ци јал но сти 
и сту де на та ме ди ци не и сто ма то ло-
ги је, да јед но став но и ла ко пре по-
зна ју и бр зо ре ше раз ли чи та хит на 
оф тал мо ло шка ста ња.
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