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První pomoc laická do větší hloubky než v příručkách
Lektoři ZDrSEM, rediguje i Robert Pleskot - sdělte požadavky/námitky
+ lidský jazyk, další odkazy na PP
- nepokrývá celou oblast PP
Medicína pro každého od praktického lékaře
+ celkem lidský jazyk, přehled medicíny pro laiky, otázky z interního kmene a
praktického lékařství 2019
Skripta Bydžovský: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání
Nelze objednat ani koupit jinde než v Příbrami za 300 Kč hotově
+ UM, která se dá zvednout jednou rukou, testy na konci knihy
- velmi stručná skripta, nevysvětlují, nepokrývají celou problematiku, velmi odborné
termíny, testy jsou často na pojmy, nikoliv na porozumění
Wikiskripta - nejsou zpracovaná všechna témata, ale většina stránek je použitelných
rediguje i Robert Pleskot - sdělte požadavky/námitky
Maláska a kol.: Intenzivní medicína v praxi Maxdorf
+ zatím mně známá nejlepší česká kniha, vhodná do další profesní práce jako základní
učebnice
- určena pro IM, nezabírá PNP
AKUTNE.CZ: portál akutní medicíny - problém s vyhledáváním, ale je toho MNOHO,
vynikající interaktivní testy
Hampton: EKG stručně, jasně, přehledně
+ naplní, co slibuje titulem
- neviděl jsem 7 vydání (dostupné v BOOKPORT) ale kniha vznikla 1973 a
nereflektuje dostatečně vývoj v léčbě ischemie myokardu
Šeblová, Knor: Urgentní medicína v klinické praxi lékaře Grada 2013 BOOKPORT
- výborně zpracovaný porod a gynekologie (nemám dotvořen názor)
Knor, Málek Farmakoterapie urgentních stavů Maxdorf: Praha 2014.2016,2019
+ unikátní kniha, zkušenost z praxe - tipy a triky
- nepřehledná, s chybami

BOOKPORT
- nemusíte si knihy hned kupovat, stáhněte je elektronicky
Pro studenty Národní lékařská knihovna 50 korun ročně

Drahé bichle
Emergency Medicine Secrets 7th Edition
Katherine M. Bakes MD a další Ebook $40.47 Paperback $56.99
tuto knihu používám já
Urgentná medicína prednemocničná, nemocničná, pre dospelých a deti
Viliam Dobiáš a další Osveta, 2021 (Martinus) Hardback 58,59 €
- druhé vydání bylo výrazně lepší než první, třeba je třetí ještě lepší, slovensky

Hledejte na netu něco kvalitního:
SFTW - najděte vyhledávačem téma ale vybírejte. Kvalitní zdroje najdete často v časopisech
na solen.cz (není vhodný pro vyhledávání, ale materiály jsou tam kvalitní), nebo na serveru
prolekare.cz - zaregistrujte se. Akutne.cz, wikiskripta.eu a stefajir.cz zmiňuji výše.
Wikipedie je v zdravotnických tématech hrozná, nebo nečitelná, rediguju jí taky, ale
nedoporučuji.

Pod čarou (neprohlížel jsem detailně)
Vypracované otázky pro záchranáře ke státním zkouškám z urgentní medicíny a akutních
stavů roku 2012, autor publikuje dále na https://twitter.com/gronych
Sestry v IP – Studijní materiály sester
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