Povinná a doporučená literatura
na školní rok 2017/2018
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní
B…pouze do studovny

C…ke koupi v Lípové ulici – Zdravotnická literatura
D…vyjde během školního roku

E…prezenčně na klinice
*… povinná + … doporučená

5. ročník
ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
(2LF106_6) (ZK):
*Vymazal, T.: Doporučené postupy pro podávání
anestezie dětem a dospělým (A), (E)
*Barash, P.: Klinická anesteziologie. 6. vyd. (A)
*Ševčík, P.: Intenzivní medicína (A)
*Málek, J.: Praktická anesteziologie (A)
+Pachl, J.: Základy anesteziologie a resuscitační péče
dospělých i dětí (A)
+Vymazal, T, Michálek P.: Anestezie a pooperační
péče v hrudní chirurgii (A),(E)
DERMATOVENEROLOGIE (2LF105_1) (ZK):
*Hercogová, J.: Klinická dermatovenerologie
pro mediky (E)
*Hercogová, Jana: Obecná dermatovenerologie
pro mediky (E)
*Štork, J.: Dermatovenerologie (A), (E)
INTERNA II (2LF105_5):
literatura viz 4. ročník
GERIATRIE:
*Kalvach, Z.: Úvod do gerontol. a geriatrie, 1. díl (A)
*Kalvach, Z.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny
chronických stavů, 2. díl (A)
*Topinková, E.: Geriatrie pro praktické lékaře (A)
+Conaway, D. C.: Geriatrics (B)
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ I
(2LF105_2):
*Rob, L.: Gynekologie. Galén, 2008, 2. Přepracované
vyd. (A)
*Binder, T.: Porodnictví, Karolinum, 2011 (A)
*Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Avicenum, 1990
(kniha) (A),(E)
*Čech, E.: Porodnictví. Grada, 2006. 2. přepracované
vyd. (A)
*Hájek, Z.: Porodnictví. Grada, 2014. 3. Přepracované
vyd. (A)
INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ (2LF105_4) (ZK):
*Beneš, J.: Infekční lékařství (A)
*Ambrožová, H.: Diferenciálně diagnostické
kapitoly z infekčního lékařství, 2012 (A)
+Havlík, J.: Infekční nemoci, 2. vyd. (A)
+Beran, J.: Základy cestovního lékařství, 2006 (A)

+ Kol.: Infekční nemoci. Diagnostika a léčba
v ambulantní praxi. RAABE, 2009
+Rozsypal,H. : Základy infekčního lékařství, 2015
KARDIOVASKULÁRNÍ MEDICÍNA
(2LF105_16):
NEUROLOGIE (2LF105_9) (ZK):
*Ambler, Z.: Základy neurologie (A)
*Komárek, V.: Dětská neurologie :
vybrané kapitoly (A),(E)
*Nevšímalová, S.: Neurologie (A)
+Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol.: Klinická
neurologie – obecná část (A)
+Ambler Z., Bednařík J., Růžička E. a kol.: Klinická
neurologie – speciální část I. a II: (A)
+Fuller G.: Neurologické vyšetření snadno a rychle (B)
+Komárek, V.: Epileptické záchvaty a syndromy (A)
+Multimediální atlas neurologických příznaků
a syndromů
+Doporučená literatura pro studijní program
v angličtině
+ přístupné a doporučené výukové materiály
1. lékařské fakulty:
Multimediální vzdělávací program
pro výuku neurologie
ONKOLOGIE (2LF105_10) (ZK):
*Adam, Z.: Obecná onkologie (A)
*Adam, Z.: Speciální onkologie : příznaky, diagnostika
a léčba maligních chorob (A)
*Lebl, J.: Klinická pediatrie (kapitola Onkologie) (A)
+Klener P.: Principy systémové protinádorové léčby
(B)
ORTOPEDIE (2LF105_3) (ZK):
*Hadraba, I.: Ortopedická protetika (A)
*Trč, T.: Ortopedie a traumatologie
(v elektronické podobě v modulu studijní
literatury)
*Trč,T.: Diferenciální diagnostika v ortopedii (D)
*Vybrané tématické semináře (E)
+Sosna, A:.Základy ortopedie (A)
+Koudela, K.: Ortopedická traumatologie (A)
+Šnajdauf, J.: Dětská traumatologie (A)
+Debrunner, A.: Orthopädie
+Wilson, F. S.: General orthopaedics (B)
PEDIATRIE II (2LF105_12):
literatura viz. 4. Ročník
+Lebl J.: Dětská endokrinologie a diabetologie
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PSYCHIATRIE (2LF105_14) (ZK):
*Hosák, L.: Psychiatrie a pedopsychiatrie (A),
(dostupné také jako e-kniha)
+Hort, V.: Dětská a adolescentní psychiatrie (A)
+Hrdlička, M.: Demence a poruchy paměti (A)
+Raboch, J.: Psychiatrie (A),
(dostupné také jako e-kniha)
+Hrdlička, M.: Dětský autismus (A)
+Kocourková, J.: Mentální anorexie a mentální bulimie
v dětství a dospívání (B)
UROLOGIE (2LF105_15) (ZK):
*Hanuš T.: Urologie pro mediky
(dostupné také jako e-kniha)
+Šnajdauf, J.:Dětská chirurgie (A)

