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002001 Dietary  Guidelines in Czech Zuzana Brázdová,       
Jinřich Fiala

This book consists of two sections. Section 
One, chapters 1 to 9, consider detailed 
description of methodical steps which led - 
as a background - to setting of dietary 
guidelines in the Czech Republic. Chapter 
10 is devoted to several examples of 
guideline implementation, both „in toto" and 
„per partes". Chapter 11 discusses the ideas 
about possible approaches and strategy of 
dietary guideline implementation in the 
Czech Republic.

22,-

002002 Endoskopické endonazální operace Jan Vokurka, Ivo Šlapák, 
Ivan Hybášek

Předkládaná monografie shrnuje informace 
dvou pracovišť - ORL kliniky v Hradci 
králové a ORL kliniky v Brně - která se 
intenzívně zabývají problematikou 
endoskopických endonazalních operací. 
Studenti by v ní měli spatřovat prezentaci 
části oboru ORL a chirurgie hlavy a krku ve 
své v současnosti nejdynamičtější a 
nejmodernější oblasti. 

44,-

002004 Riziková keratoplastika Eva Vlková,               
Zuzana Hlinomazová

Publikace je věnována problematice 
chirurgické náhrady oční rohovky 
transplantátem, tzv. keratoplastice. Součástí 
textu je i představení výsledků klinické studie 
provedených rizikových keratoplastik a 
stanovení závěrů pro klinickou praxi.

44,-

002005 Morfologie spálených kostí Milan Dokláda Publikace souborně představuje 
problematiku morfologie spálených kostí a 
její využití pro identifikaci osob. Při psaní 
této příručky využil autor své zkušenosti z 
experimentů s posuzováním kostí z žárových 
hrobů i zkušeností z expertiz spálených 
mrtvol a koster.

55,-

002007 Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin  
u dětí

Petr Gál Monografie je věnována léčbě dětských 
skeletálních traumat a vznikla v Centru 
dětské traumatologie Kliniky dětské chirurgie 
a traumatologie v Brně v průběhu let 1995-
2000. Autor předkládá možnosti využití této 
metody při léčbě zlomenin horní končetiny v 
dětském věku.  Ve speciální části jsou pak 
popsány jednotlivé typy zlomenin, u kterých 
lze tento postup využít

76,-

2009 Kardiovaskulární choroby v 
těhotenství

Karel Janků, Petr Janků 
a spol. Monografie shrnuje současné názory na 

problematiku kardiovaskulárních chorob v 
souvislosti s těhotenstvím. Kromě porodníků 
publikaci využijí ve své praxi rovněž internisti 
a kardiologové, zejména ti, kteří pracují jako 
konziliáři pro porodnická oddělení, dále 
anesteziologové, neonatologové, pediatři i 
praktičtí lékaři první linie.

432,-

003002 Vrozené vývojové vady Petr Gál, František Tecl, 
Jarmila Skotáková

Autoři se ve své práci Vrozené vývojové 
vady zabývají poruchami vývoje trávicí 
trubice a břišní stěny.
Cílem autorů bylo vytvořit stručný 
„chirurgický atlas“ těchto závažných 
vývojových vad, aby přinesl základní 
přehled, který si zájemce může rozšířit 
studiem příslušné literatury.  vývoji a 
klinickým obrazem choroby.

33,-



003003 Základní zobrazovací metody Jarmila Skotáková, Petr 
Gál, Jaroslav Procházka, 
František Tecl

Skriptum seznamuje čtenáře se základy 
problematiky vyšetřovacích metod při 
poranění dítěte. Mělo by být průvodcem pro 
další studium a pro stáže z předmětu 
zobrazovacích diagnostických metod. 
Snahou je částečně vyplnit mezeru v 
literatuře, dostupné studentům medicíny.

32,-

003005 Folikulární lymfomy Jiří Mayer Cílem této publikace je podat souhrnně, 
přehledně, ale přitom dosti podrobně a 
kriticky soubor moderních poznatků o 
folikulárních lymfomech.  V tomto textu jsou 
nastíněny otázky molekulární biologie a 
diagnostiky, ale hlavní důraz je kladen na 
terapii. 

44,- 

003007 Patofyziologie poranění mozku Martin Smrčka a kol. Vymezení základních pojmů: primární 
poranění, biomechanika poranění mozku, 
fokální léze, sekundární poškození, 
systémové insulty, edém, nitrolební a 
perfůzní tlak, biochemie mozkového 
postižení

44,-

003008 Současná komplexní léčba nádorů 
hlavy a krku

Rom Kostřica, Pavel 
Smilek, Jiří Hložek, 
Vladimír Spurný, Zdenek 
Mechl

Z obsahu: nádory oblasti hlavy a krku, úloha 
chirurgie při léčbě nádorů hlavy a krku 
možnosti radioterapie, role chemoterapie, 
léčebné postupy, metastázy karcinomů s 
neznámým primárním ložiskem, možnosti 
biologické terapie

98.-

003009 Diagnostika kostních nádorů u dětí Jarmila Skotáková, 
Jaroslav Štěrba, Petr Gál

Tato publikace je příspěvkem k problematice 
využití diagnostických zobrazovacích metod 
kostních nádorů u dětí. Od stanovení 
diagnózy nádorového kostního onemocnění 
postupují autoři k představení používaných 
vyšetřovacích metod (scintigrafie, 
ultrasonografické, CT a MR vyšetření, 
angiografické vyšetření, biopsie) až k 
popisům jednotlivých druhů nádorů.

44,-

003010 Health, Disease, Normality Jiří Vácha Práce nejprve stručně shrnuje diskuse, které 
se v teorii (filozofii) medicíny v současnosti 
vedou o definování pojmů zdraví, nemoci a 
normality a snaží se o naznačení 
zprostředkujícího stanoviska mezi 
„scientistickými" a „humanit-nimi" přístupy.

22,-

003011 Klinické využití chimerické 
monoklonální protilátky rituximab

Jiří Mayer Publikace  podrobně informuje o klinickém 
využití rituximabu, tj. chimerické 
monoklonální protilátky určené k 
terapeutickým účelům v medicíně pro léčbu 
lymfonů.

55,-

003012 Anesteziologicko-resuscitační péče 
u pacientů s těžk.por.mozku

Roman Gál, Ivan 
Čundrle, Martin Smrčka, 
Jiří Mach

Publikace přináší základní informace týkající 
se této problematiky - podává klasifikaci 
poranění mozku, vysvětluje průběh 
patofyziologických dějů, seznamuje s 
principy neodkladné péče a základních 
vyšetření u pacientů s poraněním mozku a 
informuje o anestézii u těchto pacientů a o 
problematice řízené hypotermie jako 
neuroprotektivní metody.

55,-

003013 Patofyziologie mozkové ischemie Martin Smrčka, Vladimír 
Přibáň, Filip Otevřel, 
Roman Gál

Vymezení základních pojmů: anatomie 
cévního zásobení mozku, mozkový krevní 
průtok, mozková ischemie,..

196,-


