NOVÉ TITULY v Lékařské knihovně
Akutní stavy v dětské neurologii
Štefania Aulická a kolektiv (Solen, 2019)

Hlavní motivací pro napsání této knihy byla snaha zlepšit kvalitu péče o kriticky nemocné děti
s neurologickým onemocněním. Publikace podává přehledným způsobem informace
o jednotlivých akutních stavech v dětské neurologii se zaměřením na diagnostiku, diferenciální
diagnostiku a algoritmus terapie. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány dle nejnovějších klinických
a vědeckých poznatků.

Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty
Věra Skaličková-Kováčiková (RL-Corpus, 2017)

Vojtova metoda je terapeutický a diagnostický systém, který se stal nezbytnou součástí
diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Autorka (fyzioterapeutka a výuková
terapeutka) představuje jeho metodu ve 4 kapitolách: vývojová kineziologie, diagnostika,
terapeutický systém a vybrané speciální kapitoly.

DSM-5®
(Hogrefe-Testcentrum, 2015)

Diagnostický a statický manuál duševních poruch (DSM) je klíčovým klasifikačním systémem
duševních poruch. Kniha přináší ucelený nástroj k diagnostice v psychiatrii. Integrace nových
vědeckých poznatků je přirozenou součástí takto významné publikace. DSM-5 je konceptuálně
v souladu s Mezinárodní klasifikací nemocí (ICD) Světové zdravotnické organizaceí.
Základním cílem bylo zlepšit využití diagnostického manuálu v běžné klinické praxi.

Neurologie
Evžen Růžička, Karel Šonka, Petr Marusič, Robert Rusina a kolektiv (Triton, 2019)
Tato vysokoškolská učebnice se skládá ze dvou hlavních částí „Obecné“ a „Speciální neurologie .
Jednotlivé kapitoly mají logické členění a jsou bohatě doplněny obrázky, schématy, grafy
a tabulkami, jež činí učebnici velmi srozumitelnou pro studenty medicíny. Zvláště jsou zvýrazněny
vitální informace, které nesmí student přehlédnout. Každá speciální kapitola má navíc v závěru
shrnutí nejdůležitějších bodů. Text publikace má reálný předpoklad být přínosem nejen
pro studenty medicíny, ale i pro začínající lékaře různých oborů, zejména však neurologie
a všeobecného lékařství.

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví
Olga Dubová a Michal Zikán (Maxdorf, 2019)

Autorům publikace se podařilo vytvořit mimořádně svěží text, jehož těžištěm jsou především
heslovité body, jen minimum textu je formulováno ve větách. Text se příjemně a rychle čte a dobře
se pamatuje. Kniha o rozsahu téměř 900 stran většího kapesního formátu. Je určena především
pro přípravu na specializační zkoušky, současně je však vynikající pomůckou pro každodenní
GYN-POR praxi.

