proLékaře.cz | 27.5.2019
ZPRÁVY DĚTSKÁ
SYMPOZIUM:
SYMPOZIUM:
PORUCHY
REVMATOLOGIE
SLUCHU U DĚTÍ

Základy klinické imunologie –
informace o nové knize
Chapel H. a kol. Základy klinické imunologie
Základy klinické imunologie jsou klinicky orientovanou a didakticky propracovanou moderní učebnicí
lékařské imunologie. Překlad aktualizovaného již šestého
anglického vydání Základů klinické imunologie (Helen
Chapel a kol., Triton 2018) zcela prakticky zpřístupňuje
široké odborné veřejnosti českých a slovenských lékařů
a přírodovědců, jakož i studentům těchto disciplín klinickou imunologii a alergologii. Je výsledkem dlouhodobé
odborné spolupráce s prof. Dr. Helen Chapel z Oxfordské
univerzity a naplněním společného pedagogického úsilí
a výukových principů.
Poslední 6. anglické vydání Základů klinické imunologie, jež nyní vyšlo v českém jazyce, reﬂektuje rychlý
rozvoj a vývoj oboru. Důraz je kladen na podstatu a praktičnost, čemuž napomáhá členění jednotlivých kapitol
podle funkčních a orgánových celků, což zvyšuje přehled-

nost obsahu díla. Rozsáhlá problematika je studujícímu
zpřístupněna didakticky takovým způsobem, aby mohl
s porozuměním podstatě věci, s vizí a bez bariér sám
dále sledovat a aplikovat nové, neustále se rozvíjející
poznatky v praxi.
Kvalitní a ucelený obsah knihy na 360 stranách s řadou
přehledných grafických odkazů (barevných obrázků, tabulek a rámečků) může být proto také základem a vhodnou
osnovou pro lékaře a odborné pracovníky i v přípravě na
atestaci. Důležitou součástí jednotlivých kapitol jsou
též poučné kazuistiky, jež nekomplikovaným způsobem
ozřejmují aplikaci a interpretaci jednotlivých klinických
a laboratorních imunologických vyšetření v reálném
životě a praxi.
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Encyklopedie zdravotnického
humoru
Kniha představuje v prvních dvou kapitolách ukázky z literární tvorby a kresleného humoru 47 autorů. Druhá část obsahuje více než 500 historek a anekdot. Ty jsou rozděleny podle oborů (Interní,
Chirurgické a Teoretické), zdravotníků (Lékař, Sestra, Lékárník, Medik, Profesor), a konečně příběhů
pacientů (Nedorozumění, Vděk, Ironie, Absurdita, Sexismus). K nejběžnějším pointám zde patří nedorozumění, kdy pacient nepochopí, co by měl při léčbě dělat. U nepříjemných zákroků může ale
zkoušet pana doktora obelstít, stejně jako Pepíček paní učitelku. Pokud však lékař chytráctví pacienta
prohlédne, komentuje to s ironickým humorem. Jednotlivé obory mají přitom různé zápletky – u stomatologie obavu z bolestivosti zákroku, v pediatrii roztomilé dětské repliky atd. Zajímavými figurkami jsou i odborníci – otolaryngologové s kulatým zrcátkem a dírkou uprostřed nebo neurologové
se svým pověstným kladívkem. Nejdůležitější u zdravotnického humoru je ale odlehčení situací, kdy
pacient přináší svůj uzlíček nervů přes práh ordinace. Úsměvný pohled na svět je právě zde lepší než
tuba prášků na uklidnění.
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