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Predgovor

pred go vor

Po klic na pot v ne fro lo gi ji je pol na iz zi vov. Eden od naj večjih je vo de nje imu no su pre sij ske ga zdrav lje -
nja. O tem je v li te ra tu ri, ki jo pre bi ra mo kot spe cia li zan ti in ka sne je kot spe cia li sti in ter ni sti ter ne -
fro lo gi, kar nekaj napisanega. Žal je literatura največkrat premalo konkretna, da bi si brez do dat nih iz kušenj
oz. ust ne ga pre no sa znanj od sta rejših, iz kušenih ko le gov ter naših učite ljev lah ko za res učin ko vi to poma -
ga li. Med tem ko štu den te me di ci ne kar do bro in kon kret no učimo o an ti bio ti kih, an tihiper ten ziv nih,
va zoak tiv nih in me ta bol nih zdra vi lih, os ta ja imu no su pre sij sko zdrav lje nje pri poučeva nju v ozad ju. K temu
pris pe va red kost ne ka te rih led vičnih bo lez ni ter po sle dično majh no šte vi lo ra zi skav in po ročil o upo -
ra bi spe ci fičnega imu no su pre sijskega zdrav lje nja.

Učbe nik pred vami ima vse bi no pri la go je no kon kret ni kli nični upo ra bi. Žele li smo pred sta vi ti tre -
nut no vlo go naj po go ste je upo rab lja nih imu no su pre sij skih zdra vil v ne fro lo gi ji. Po leg po dat kov o raz -
vo ju zdra vil, nji ho vem de lo va nju, far ma koki ne ti ki in nežele nih učin kih smo za vsa ko zdra vi lo opi sa li
upo ra bo pri po sa mez nih led vičnih bo lez nih ter na ved be pod kre pi li s ci ti ra njem naj po memb nejših ra -
zi skav. Po glav ja tako vse bu je jo tudi zbor naj po memb nejših re fe renc, ki jih lah ko bral ci upo rab ljajo pri
do dat nem štu di ju. Na pi sa li smo tudi po glav je o plaz ma fe re zi, ki je po mem ben del imu no su pre sij skih
zdrav ljenj v ne fro lo gi ji.

Bral cem učbe ni ka želi mo ve li ko us pe ha pri štu di ju in zdrav lje nju bol ni kov.
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