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Монографија Псеудотумори ларинкса званично је  промовисана у Београду током међународног симпозијума
поводом обележавања Светског дана гласа. Реч је о традиционалној, шестој по реду, манифестацији у
организацији Удружења ларинголога Србије и Клинике за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију
Клиничког центра Србије у Београду. Током последњих шест година, што је постало и обележје симпозијума,
објављене су и следеће публикације: посебно издање часописа Acta Clinica под називом „Промуклост“, уз
брошуру Како сачувати добар глас, 2009 посебно издање часописа Acta chirurgica, под називом
„Ларингологија“, 2010, монографија Професионални глас, 2012. и монографија Парализе гласница, 2013. године. 

Главни уредник монографије Псеудотумори ларинкса, проф. др Војко Ђукић, редовни професор
Медицинског факултета у Београду, академик Академије наука и умјетности Републике Српске, члан Научног
комитета Европског ларинголошког удружења, окупио је бројне сараднике који су експерти у овој области са
жељом, као што је речено у уводу, да „[...] будуће генерације препознају бар неки траг искрене жеље да
наставимо путем наших учитеља“.

Књига Псеудотумори ларинкса је модерно графички и визуелно реализована, уз оригинални, веома занимљив
дизајн корица и страница (укупно 159 страница), на којима се налази 79 квалитетних колор фотографија и девет
табела. Посебно богатство су оригиналне фотографије из обимне фото-документације Клинике за
оториноларингологију и максилофацијалну хирургију у Београду. Укупно 183 референце упућују
заинтересованог читаоца на додатне, најновије информације из ове области.

Прво поглавље посвећено је историјату. Др Јасмина Стојановић, први фонијатар у Шумадији, дала је
свеобухватан и систематизован преглед значајних аутора и догађаја, у вези с проблемом промуклости који је
последица псеудотумора ларинкса. У другом поглављу, „Општа разматрања“, интердисциплинарни тим аутора
(ларинголог проф. др Војко Ђукић, онкохирург проф. др Јовица Миловановић и фонијатар прим. др Милан
Вукашиновић, тројица најзаслужнијих за покретање обележавања Светског дана гласа у Србији), дају приказ
свих значајних чињеница у овој области. Описани су дефиниција, терминологија, класификација,
епидемиологија, патофизиологија и терапијски модалитети за вокалне нодуле, полипе, едеме, цисте, контактни
и постинтубациони улкус и гранулом, реактивне, реуматске и васкуларне лезије, ожиљак и вокални сулкус. Треће
поглавље, најбоље потврђује интердисциплинарни карактер монографије. „Хистопатолошке карактеристике“
ових промена описао је проф. др Иван Боричић са својим сарадницима, илуструјући текст многобројним
оригиналним фотографијама. У четвртом поглављу, доц. др Мирјана Гњатић, први фонијатар у Републици
Српској, приказала је етиолошке факторе у настанку ларинксних псеудотумора. Пето поглавље,
„Дијагностика“, написала је проф. др Гордана Мумовић, први фонијатар новосадског Медицинског факултета.
Реч је о комплетном, изврсно документованом прегледу свих савремених дијагностичких инструмената који се
примењују у ларингологији и фонијатрији. Дати подаци поткрепљени су примерима из ауторовог
тридесетогодишњег искуства. Шесто поглавље, „Хирургија“, обилује подацима о свим савременим аспектима у
хируршком третману ових пацијената, посматраних кроз сопствено практично искуство аутора. Седмо поглавље,
„Постоперативна дисфонија“, написали су прим. др Милан Вукашиновић, први фонијатар у Републици Србији
(изван универзитетских установа у Београду и Новом Саду) и асист. др Сања Крејовић-Тривић, најмлађи
фонијатар у Републици Србији. Реч је о теми о којој се углавном мање зна, а још ређе говори, уз јасно понуђено
решење овог проблема. Последње по реду, али не и по значају, осмо поглавље, посвећено рехабилитацији,
написао је доајен српске фонијатрије, проф. др Предраг Станковић, на себи својствен и препознатљив начин.

Монографију Псеудотумори ларинкса од срца препоручујем свима који су заинтересовани за проблем
поремећаја гласа. Биће веома корисна студентима Медицинског факултета, али и студентима Дефектолошког
факулета, као и Академије за драмску и музичку уметност. У њој ће доктори медицине, логопеди,
оториноларинголози, фонијатри и ларинголози наћи одговоре на многобројна питања из ове контроверзне
области. Једнако ће бити корисна и певачима, глумцима, спикерима и свим другим вокалним професионалцима.
Монографију треба читати као логични и неодвојиви наставак претходних текстова промовисаних као пратећа
манифестација обележавања Светског дана гласа.

Проф. др Антон Микић
Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

Клинички центар Србије, Београд
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