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Neuroradiologi är den första läroboken i sitt slag i Skandinavien och erbjuder en heltäckande inblick i
diagnostiken av sjukdomar inom hjärna, rygg samt huvud- och halsregion med neuroanatomi och
differentialdiagnostik, illustrerat med ett unikt bildmaterial.
Bokens första tre delar innefattar 150, 80 respektive 80 diagnoser. De diagnoser som inte ryms i de första tre
delarna hittar man i bokens fjärde del (Del IV, Neuroencyklopedi). I denna del finns en kort sammanfattad
beskrivning av olika sällsynta diagnoser, syndrom och anatomiska begrepp. Del V och VI omfattar över
hundra differentialdiagnoser med mycket detaljerad och deskriptiv neuroanatomi.
Boken som innehåller 4 267 bilder är upplagd som en uppslagsbok, vilket underlättar för läsaren att hitta den
sökta diagnosen. Under varje diagnosrubrik finns en kortfattad beskrivning av etiologi, patologi, klinik,
behandling och prognos samt detaljerad beskrivning av de radiologiska fynden.
Boken vänder sig i första hand till radiologer och neuroradiologer.
Flera andra kliniska specialister såsom neurologer, neurokirurger, ortopeder, öronläkare, allmänläkare

kommer att ha gott stöd av boken. Övrig vårdpersonal kan ha stor nytta av boken som ett uppslagsverk.
Boken utkommer i slutet av december 2008.
Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt
i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. 18 - 20 mai holder Scandinavian Neurosurgical
Society kongress i København, og det holdes årsmøte for Nordic Society of Neuroradiology.
Neuroradiology: The Requisites (Innbundet) av forfatter Rohini Nadgir.
Helse- og sosialfag. Pris kr 879. Se flere bøker fra Rohini Nadgir.
Barne- og ungdomssider. Å være ung på sykehus kan være utfordrende. Barne- og ungdomssidene gir deg
oversikt slik at du kan forberede deg best mulig før du kommer. Neuroradiology. 50: 1005-1011. doi:
10.1007/s00234-008-0432-4. Aukland, Stein Magnus; Halvorsen, Thomas; Fosse, Kari; Daltveit, Anne
Kjersti; Rosendahl, Karen. 2006. Vår pris 1735,-(portofritt). Written in the concise and engaging style of
leading neuroradiologist Dr. Asim Choudhri, Pediatric Neuroradiology is a highly practical. Vi tilbyr
produkter i åtte hovedområder; Kirurgi, Thoracic/Neuro/Ortopedi, Radiologi/Neuroradiologi/Kardiologi,
Førstehjelp, ICU/Anestesi, ØNH. American Journal of Neuroradiology. vol.
38 (1). Peyton, Colleen; Yang, Edward; Kocherginsky, Masha; Adde, Lars; Fjørtoft, Toril Synnøve Larsso;
Støen. Neuroradiology. vol. 54 (7). Hellum, Christian; Berg, Linda; Gjertsen, Øivind; Johnsen, Lars Gunnar;
Neckelmann, Gesche F; Storheim, Kjersti; Keller, Anne;. MRI techniques and cognitive impairment in the
early phase of relapsing-remitting multiple sclerosis.
Neuroradiology, 2001. 43(4): p. 272-8. 19.

