NOVÉ TITULY v Lékařské knihovně
Aicardi's diseases of the nervous system in childhood
Alexis Arzimanoglou et al., editor (Mac Keith Press, 2018)
Vrozené nebo časné poruchy nervového systému mají hluboký a celoživotní dopad na životy dětí
a jejich rodin. Onemocnění nervového systému v dětství poskytuje aktuální informace o celé škále
těchto neurologických poruch, od fetální a novorozenecké neurologie po dospívání. Poruchy
pohybu, epilepsie a záchvaty, metabolická onemocnění, poruchy sluchu a zraku a genetické
anomálie patří mezi mnoho témat tohoto textu. Rozsáhlé referenční seznamy na konci každé
kapitoly vedou lékaře k dalšímu příslušnému čtení.

Alergologie do kapsy
Petr Čáp, Ondřej Rybníček a kolektiv (Mladá Fronta, 2019)
Monografie podává stručnou a přehlednou formou podstatné a potřebné informace o diagnostice
a léčbě alergických a imunologických onemocnění. Zařazeny budou alergie respirační a kožní,
dle etiologie alergie potravinové i lékové, nebude chybět rhinokonjunktivitida a astma. Zvláštní
pozornost bude věnována anafylaxi, tedy život ohrožujícím stavům, urtikám a angioedémům.
Dle posledních poznatků a doporučených postupů bude zpracována problematika alergenové
imunoterapie.

Antibiotika v klinické praxi
Marek Štefan (Galén, 2019)
Monografie se zaměřuje na racionální a bezpečné používání antibiotik, základním cílem probírané
problematiky je zdůraznit klinicky podstatné informace, protože nesprávné nakládání s antibiotiky
má mnoho závažných nežádoucích důsledků. První - obecná - část probírá základy antibiotické
terapie a je napsána z pohledu klinika, obsahuje tedy pouze stručné a klinicky relevantní
informace. Druhá - speciální - část mapuje běžně používané skupiny antibiotik

Antibiotika v primární péči
Václava Adámková et al. (Mladá Fronta, 2019)
Kniha přináší charakteristiku základních skupin antibiotik, které lze použít v primární péči, spolu
s přehledem rezistence. Samostatná kapitola se věnuje laboratorní diagnostice nejčastějších
infekčních chorob v ordinaci praktického lékaře. Dále jsou zařazeny nejčastější infekce podle
systémů, kde je vždy popsána etiologie jednotlivých nozologických jednotek, doporučeno
laboratorní vyšetření a vhodná terapie.

Atlas svalů - anatomie
Chris Jarmey a John Sharkey (CPress, 2019)

Příručka obsahuje důležité informace o hlavních kosterních svalech, které jsou nezbytné pro sport,
tanec, zručnost i posilování. Atlas, bohatý na názorné anatomické ilustrace, je doplněn o latinskou
terminologii a přehledně představuje jednotlivé svalové skupiny i moderní poznatky o roli svalů
a pojivové tkáně v přenosu síly i při pohybu.

Celiakie
Iva Hoffmanová (Mladá Fronta, 2019)

Kniha si klade za cíl podat ucelený a současný pohled na celiakii jako na systémovou autoimunitní
chorobu. Historické a epidemiologické souvislosti této nemoci představuje kniha jako velmi časté
a mnohdy opomíjené. Důraz je kladen na neobyčejně pestré klinické projevy, které zasahují téměř
do všech oborů medicíny, na osvětlení patogeneze a moderního přístupu k diagnostice a léčbě.

Dětská anestezie
Vladimír Mixa a kolektiv (Mladá Fronta, 2019)
Kniha si klade za cíl poskytnout přehledné shrnutí problematiky týkající se dětské anestezie.
V obecné části knihyjsou shrnuty fyziologické a farmakologické odlišnosti dětského věku
ve vztahu k anestezii, propedeutické postupy včetně periferních a centrálních blokád a popsáno
vybavení nezbytné k úspěšnému podávání anestezie dítěti. Speciální část obsahuje jednotně
zpracované postupy podávání anestezie pro obory dětské chirurgie, ortopedie, neurochirurgie,
očního lékařství a řady dalších. Součástí speciální části bude též přehled nejčastějších komplikací.

Dětská nefrologie do kapsy
Jakub Zieg, Sylva Skálová a kolektiv (Mladá Fronta, 2019)
Publikace podává přehledné a srozumitelné aktuální informace o onemocnění ledvin v dětském
věku. Formát do kapsy umožňuje rychlý náhled na etiologii, diagnostiku a léčbu všech hlavních
nefropatií. Monografie svým obsahem pokrývá komplexně celé spektrum chorob ledvin
a vývodných močových cest, dále problematiku iontové a vodní rovnováhy, dialýzy, transplantace
ledviny a řadu dalších důležitých témat.

Edukace v porodní asistenci
Bohdana Dušová a kolektiv (Grada Publishing, 2019)

Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace
s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými
vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci.

Funkční poruchy kloubů končetin
Eva Rychlíková (Grada Publishing, 2019)
Z knihy čtenář získá všeobecný přehled o vzniku funkčních poruch. Autorka popisuje správné
klinické vyšetření kloubu, zásady funkčního vyšetření kloubu a specifika léčení obtíží. V dalších
částech publikace je velmi podrobně popsáno vyšetřování kloubů horní a dolní končetiny a také
léčebné zákroky. Čtenář zde najde i upozornění na nejčastější chyby jak při vyšetření, tak
u jednotlivých léčebných postupů. V závěru je v klinické části uvedena klinická symptomatologie
funkčních poruch, včetně jejich diagnostiky a léčení.

Hematologie v kostce
Jan Vydra, Jan Novák, Marie Lauermannová a kolektiv (Mladá Fronta, 2019)
Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie postihuje do nezbytné hloubky
problematiku hematologických a hematoonkologických chorob v takovém rozsahu, aby se v ní
snadno a rychle zorientoval jak specializovaný odborník, tak i lékař jiného oboru. Koncepce
jednotlivých kapitol vždy zahrnuje definici, patogenezi, diagnostiku, terapii, klasifikaci a prognózu
onemocnění s cílem poskytnout aktuální a přehledné informace o dané chorobě.

Imunologie a imunoterapie nádorů
Jan Bauer a kolektiv (Mladá Fronta, 2018)
Oblast nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie přinesla významné poznatky, které
se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny
s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může
mnohé zájemce o problematiku odrazovat. Kniha zahrnuje kapitoly zabývající se problematikou
nádorové imunologie a imunoterapie na obecné úrovni a kapitoly přinášející souhrn poznatků
o klinickém využití imunoterapie, jejích výsledcích a omezeních v protinádorové léčbě.

Klinická dermatovenerologie : 1. a 2. díl
Jana Hercogová a kolektiv (Mladá Fronta, 2019)
Taková učebnice dermatovenerologie dosud v tomto rozsahu v našich zemích nikdy nevyšla.
Autoři chtěli vytvořit základní učebnici, která bude pokrývat celou šíři oboru
dermatovenerologie. Snahou bylo nevynechat žádné aktuální téma, včetně v učebnicích
dosud nepublikovaných témat (genetika, imunologie, molekulární diagnostika, dermatózy
u vybraných skupin pacientů, transplantace, kůže a terorismus, dermatoskopie, trichoskopie,
historie dermatovenerologie).

Koloproktologie : vybrané kapitoly III
Jiří Hoch, František Antoš et al. (Mladá Fronta, 2019)

Obsahem nové publikace budou kapitoly o divertikulární chorobě, kolorektálním karcinomu,
střevních a análních píštělích u Crohnovy choroby, hidradenitis suppurativa a řada dalších
aktuálních a zajímavých témat z oboru koloproktologie. Autory kapitol jsou opět známí odborníci
z respektovaných pracovišť.

Léčebná rehabilitace v pediatrii
Olga Dyrhonová, Miloš Máček, Libuše Smolíková a Blanka Vlčková (Raabe, 2017)

Šestý titul ediční řady je zaměřen na léčebnou rehabilitaci v pediatrii. Věnuje se rehabilitaci
při respiračních onemocněních, prevenci a léčbě dětské obezity a Vojtově reflexní lokomoci
u dětí s centrální koordinační poruchou.

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborech: 2. díl
Dobroslava Jandová a Tomáš Mixa (Raabe, 2017)

Osmý titul ediční řady soustřeďuje kapitoly věnované balneologii, léčebné tělesné výchově,
možnostem léčby zdravotních důsledků pravidelné činnosti na počítači, rozdílům mezi fitness
a wellness s ohledem na rehabilitační přínos wellness procedur.

Management chronických ran
Edita Hlinková, Jana Nemcová, Edward Huľo a kolektiv (Grada Publishing, 2019)
Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Problematika je zpracována
od příčin, souvisejících faktorů, diagnostiky, terapie až po konkrétní typy ran, jejich průběžné
posuzování a následný management péče. Konkrétní nehojící se rány, které jsou v monografii
zahrnuty, jsou dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní (způsobené
sestrou) rány. Informace k nehojícím se ranám nereflektují jen tělesné projevy ran, ale i dopad
na bolest, psychické prožívání a sociální fungování pacienta a jeho rodiny.

