Рецензії, відгуки, презентації
Шановні читачі! У цьому випуску журналу редакція представляє до вашої уваги гістологічні
атласи, підготовлені відомими зарубіжними морфологами.

Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б.Чайковського / Наук.
пер. з англ. к.м.н. Цегєльського А.А. – Львів : Наутілус, 2004. - 592 с.
ISBN 966-95745-8-7

Атлас анатомії людини складається з 8 розділів, побудованих відповідно до топографічного принципу; його можуть використовувати студенти, що вивчають як топографічну так і нормальну анатомію людини.
Висока якість і наочність ілюстрацій, а також багаторічний досвід використання цього атласу студентами, викладачами і практикуючими
лікарями за кордоном, стали передумовами перекладу українською та латинською мовами англійського видання "Атласу анатомії людини".

Анотація
Перед вами найпопулярніший в англомовному світі атлас анатомії людини ... це класичний, перевірений часом і оновлений атлас Неттера!
• Суттєва відмінність від існуючих атласів
анатомії (а також від 2-го видання Неттера) – це
подані поруч з анатомічними ілюстраціями клінічні рентгенограми, комп'ютерні томограми,
магнітно-резонансні знімки, артеріограми, які
забезпечують порівняльне подання матеріалу і
його прикладний аспект.
• Українсько-латинський супровід старанно
відредагованих підписів максимально забезпечує

велике значення як для навчання, так і до послуговуваня у лікарській практиці.
• 4-те видання атласу містить понад 540 чудових легких для сприйняття кольорових ілюстрацій, які детально і з неперевершеною чіткістю
розкривають всю складність будови людського
тіла.
• Свою першу успішну працю Френк Неттер
опублікував у 1948 році. Після цього були видані
серії томів, які згодом отримали назву "Колекція
медичних ілюстрацій Неттера". Згодом він ілюстрував атласи з анатомії, яким присвятив значну
частину свого життя. Уперше цілісний «Атлас

102 __________________________________________________________________________________
МОРФОЛОГІЯ • 2009 • Том ІІI • №2

анатомії Неттера» був опублікований у 1989 році.
• Шість редакторів-консультантів з різних
галузей медицини працювали над цим 4-им виданням атласу, забезпечуючи його корисність у
вивченні анатомії людини, топографічної анатомії в клінічній практиці і прозекторських лабораторіях.
• Підкреслена клінічна спрямованість атласу
надає йому особливої цінності і безпосереднього

зв'язку з лікарською практикою.
• 57 відредагованих, 200 зі зміненими підписами і 17 цілком нових рисунків, виконаних в
стилі Френка Неттера.
• В атласі для зручності пошуку потрібного
розділу використана кольорова сигнальна система рубрикації, яка виведена під обріз книжкового
блоку.
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