ERRATA do podręcznika
Pruszyński B.: Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badania. PZWL, Warszawa 2000

Str.

Miejsce

Jest

Powinno być

Komentarz

61

5 wiersz od góry

geny odpowiedzialne ...

enzymy odpowiedzialne

71

7 wiersz od góry i Zależność ta nie występuje ...
niżej do końca
akapitu

Według przyjętej w ochronie radiologicznej hipotezy Autorka pomija milczeniem zjawisko hormezy radiacyjnej, bogato
LNT (liniowej bezprogowej) zależność ta ….
udokumentowane i bliskie podejściu fizjologicznemu, farmakologicznemu
lub ekologicznemu. Szkoda, że Autorka nie wspomina o nim na koniec
podrozdziału lub wcześniej.

74

3 wiersz od dołu

… na zewnątrz fartucha ochronnego.

… pod fartuchem ochronnym (o czym stale
przypominają instytucje dokonujące pomiarów).

79

2 wiersz od góry

głowicy lampy...

kołpaka lampy …

79

8 wiersz od dołu

… w polu działania wiązki użytecznej

Mogą być wycinane i stanowić osłonę przed Nie wolno stosować gumy ołowianej jako osłony dla wiązki pierwotnej.
promieniowaniem rozproszony.
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14 wiersz od góry

… eksplozja ...

… ekspozycja ...
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13 wiersz od dołu

tranzystorze wysokiego ...

transformatorze wysokiego …

167

wzór

Ks=l000:S [μGy]

S=1:Ks [mGy]

Ks – dawka pochłonięta potrzebna dla uzyskania kryterialnej gęstości
optycznej; [mGy] jako mniejsza jednostka jest wygodniejszy w użyciu

178

4 wiersz od góry

D=k(It)

D=k∙l·t

Niepoprawny zapis wynika z chęci wyróżnienia „miliamperosekund”

186

7 wiersz od dołu

czytelny.

czytelnym

Chybiona inicjatywa drukarza lub redakcji

193

19 wiersz od góry

... zmiennośći tego czynnika ...

... zmienność tego czynnika

198

4 wiersz od dołu

• płaszczyzna czołowa międzyuszna,
płaszczyzna oczodołowo-uszna dolna,

• płaszczyzna czołowa międzyuszna,

Autorka rozdziału przedstawiła opinię powszechną, choć nie zgodną z
zaleceniami Instytutu Medycyny Pracy.

Zniekształcenie tekstu podyktowane brakiem miejsca

• płaszczyzna oczodołowo-uszna dolna,

207

13 wiersz od dołu

... broda nie może ...

... bródka nie może …

Anatomicznym określeniem tej części twarzy jest „bródka”

216

3 wiersz od dołu

Clarka

Clark

To była Isadora Clark

242

Ryc. 144

Ułożenie do zdjęcia AP żeber

Ułożenie do zdjęcia AP żeber strony lewej

243

Ryc. 145

Ułożenie do zdjęcia PA żeber

Ułożenie do zdjęcia PA żeber strony lewej

245

12 wiersz od góry

… lewej w skosie tylnym lewym 30º.

… prawej w skosie tylnym prawym 45º.

257

6 od dołu

... drugiej kości śródręcza.

... pierwszej kości śródręcza
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Prosimy wszystkich o zgłaszanie wszelkich błędów.

