Profesor Rudinský: Operáciu pri mieche vždy robíte akoby prvýkrát
Bianka Stuppacherová, Pravda 23.08.2016
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/402941-profesor-rudinsky-operaciu-primieche-vzdy-robite-akoby-prvykrat/

Mozog stále nepoznáme dokonale, musíme byť pokorní, povedali naši hostia
v Science na N-tú
https://dennikn.sk/171518/mozog-stale-nepozname-dokonale-musime-byt-pokorni-povedalinasi-hostia-science-n/

Novozámockej nemocnici sa podaril fantastický kúsok: Ochrnutá budúca
mamička porodila zdravého syna a opäť chodí
http://novezamky.dnes24.sk/novozamockej-nemocnici-sa-podaril-fantasticky-kusok-ochrnutabuduca-mamicka-porodila-zdraveho-syna-a-opat-chodi-241227

Odovzdali ceny mesta / Átadták a városi díjakat
Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v piatok 21. októbra udelili Ceny
mesta Nové Zámky 2016. / Október 21-én a képviselő-testület ünnepi ülésén átadták
a 2016. évi városi díjakat.
http://www.novezamky.sk/bruno-rudinsky/g-19407

Laureáti Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2009
Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc., významný slovenský archeológ, vysokoškolský
pedagóg a vedec – za významné objavy v dávnoveku Slovenska a jeho prepojenia s
inými regiónmi Európy.
Mgr. Eva Mátéffyová, dlhoročná stredoškolská profesorka – za významný prínos k
rozvoju zahraničných vzťahov v oblasti školstva so Španielskym kráľovstvom
a Francúzskou republikou, ako aj romanistiky na stredných školách Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prednosta Neurochirurgickej kliniky Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch – za mimoriadny osobný prínos k
rozvoju spinálnej chirurgie a neurochirurgickej starostlivosti v nitrianskom regióne
https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/9312

Keď sa na niečo úzko špecializujte, musíte byť dobrými ...
Profesor MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP
Nové Zámky pred dvadsiatimi rokmi prijal výzvu najprv vypracovať koncepciu
neurochirurgického pracoviska v Nových Zámkoch a neskôr ju aj zrealizovať. Dnes
patrí toto pracovisko k jedným z najlepších na Slovensku a má povesť „jednotky“
nielen pokiaľ ide o liečbu a operácie chrbtice. Čomu všetkému sa ešte na
novozámockej „neurochirurgii“ venujú a kam sa tento zložitý a „ťažký“ medicínsky
odbor za dvadsať rokov dostal, sa dozviete v rozhovore.
http://bedekerzdravia.sk/bz-5-2013

Degeneratívne ochorenie driekovej chrbtice - možnosti chirurgickej liečby
https://www.solen.cz/artkey/neu-200803-003_Degenerativne_ochorenie_driekovej_chrbticemoznosti_chirurgickej_liecby.php

Spinálna chirurgia II
Bruno Rudinský (Ed.)
SAP – Slovac Academic Press, 2012
Signatúra: K 55486
Autori sa v monografii venujú problematike spinálnej chirugie - spondylochirurgie so
zameraním na oblasť torakolumbálnej chrbtice. Zrozumiteľnou formou prinášajú
aktuálne informácie z oblasti diagnostiky, chirurgickej liečby, neuromodulačnej liečby
a oblasti regeneračnej medicíny.
Jednotlivé kapitoly si nekladú za úlohu vyčerpávajúcom spôsobom opísať všetky
možnosti liečby. Autori prezentovali vo väčšine prípadov svoje dlhoročné skúsenosti
a na základe nich prezentujú odporúčania pre prax.
Spondylochirurgia alebo spinálna chirurgia je dnes už stabilnou súčasťou odborov
neurochirurgie, ortopédie a úrazovej chirurgie. Počet odborníkov z rôznych oblastí
medicíny, ktorí sa venujú „spinálnemu pacientovi“, je však podstatne viac. Tejto
problematike sa venujú neurológovia, neurofyziológovia, anestéziológovia a
intenzivisti, fyzioterapeuti, ale aj odborníci na liečbu chronickej bolesti a v poslednom
čase aj odborníci z oblasti regeneračnej medicíny.
Publikácia je vhodným pomocníkom pri orientácii v rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti
spinálnej chirurgie, resp. starostlivosti o „spinálneho pacienta“.

http://www.sllk.sk/Novinky/Pages/Spinalna-chirurgia-II.aspx

