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Örömmel értesítjük, hogy a SpringMed Kiadó gondozásában megjelent a SpringMed Orvosi Kiskönyvtár 

3. köteteként és e-book formájában is:  
 

Dr. Barna István 

Hypertonia az orvosi gyakorlatban 
 
 

Méret: 130 x 200 mm 

Terjedelem: 136 oldal  
Ár: 2800 Ft 

E-book: 2000 Ft 
ISBN 978-615-6337-22-1 

ISSN /SpringMed Orvosi Kiskönyvtár/: 2064-907X 
 

A könyvről: 

 

Hazánkban közel 3,5 millió hypertoniás beteg él. A felismert, de szinte teljesen tünet- és panaszmentes 
hypertoniás beteget évekig, évtizedekig folyamatosan kell kezelni és gondozni azzal a meggyőződéssel és 
abban a hitben, hogy hogy nem változik semmi az évek során, vagyis a betegség szövődménymentes.  
Természetesen a szövődmények megjelenése (agy-, szív-, vese-, szembetegségek) esetén már mindenki 
számára egyértelmű, hogy valahol mulasztás történt.  
Az élethosszig tartó állapot folyamatos gondozást jelent, amikor a kezelőorvos a szakmai ismeretek 
birtokában hatékony segítője lehet a betegségét ismerő és az azt elfogadni tudó betegnek.  
Ebben igyekszik segítséget nyújtani ez az összefoglaló könyv, mely a hypertoniával kapcsolatos 
ismereteket tartalmazza. A könyv ajánlható a családorvosoknak, belgyógyászoknak, 
szakgyógyszerészeknek és az egészségügyi szakellátó személyzetnek.  
 

 

A tartalomból: 

 

Ajánlás  
Bevezetés 
Rövidítések jegyzéke 
1. Hypertonia – epidemiológiai adatok 
2. Diagnosztika 
3. Veseeredetű hypertoniák 
4. Endocrin hypertoniák 
5. Egyéb eredetű hypertoniák  
6. A hypertonia nem gyógyszeres kezelése 
7. A hypertonia gyógyszeres kezelése 
8. Kombinált antihypertensiv kezelés 
9. Vérnyomáscsökkentés speciális állapotokban 
10. Betegegyüttműködés  
Felhasznált irodalom 
A SpringMed Kiadó könyvajánlója  
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A szerzőről: 

 

Dr. Barna István belgyógyász-kardiológus A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvosi Karán végzett, és ez idő óta az I. sz. Belklinikán, mai nevén Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán 
dolgozik. Belgyógyász, nephrológus, családorvosi szakorvosi vizsgái mellett hypertonológus, lipidológus, 
és obesitológia szakképesítéseket is szerzett. 2001 óta habilitált osztályvezető egyetemi docensként 
dolgozik. Számos hazai társaság vezetőségi, és több nemzetközi társaság tagja: a Magyar Hypertonia 
Társaság volt főtitkára, jelenleg vezetőségi tagja, a Magyar Nephrológiai Társaság vezetőségi tagja, az 
Életmód Orvostani Társaság alapító tagja. 2010 óta a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi 
Szűrőprogramjának szakmai bizottságának tagja, 2018 óta elnöke. Több hazai tudományos társaság 
kitüntetését megkapta. 461 közlemény, 12 önálló könyv, 36 könyvrészlet, köztük tankönyv szerzője. 
  

Ajánlás: 

 

„Barna Tanár úr gyakorló orvosok számára írt, és ennek megfelelően a mindennapok kérdéseire választ adó 
könyve határozott segítséget nyújt minden kollégának a hypertoniás betegek korszerű ellátásához. A könyv 
jól felépített szerkezetben tárgyalja a diagnózis lehetőségeit, a speciális és szekunder kórformák jellemzőit, 
valamint a kezelési stratégiák lehetőségeit. 
S miután a legtöbb orvos-beteg találkozó a mai napig a hypertonia miatt következik be, kívánom, hogy 
mindannyiunk köpenyzsebében lapuljon egy példány ebből a kitűnő monográfiából!” 
 
Budapest, 2022. április 25. 

Prof. Dr. Járai Zoltán 
a Magyar Hypertonia Társaság elnöke 

 
 
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 


