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Sysifos své dílo dokončil
I Česká republika se dočkala vydání publikace „Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF“, která byla
11. června slavnostně pokřtěna
v Akademickém klubu 1. LF UK.
Jak potvrdila zástupkyně WHO
v ČR MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.,
zaplnilo se tím „bílé místo“ v Evropě.

n S publikací se začne oficiálně pracovat od
ledna 2009. | Foto: Karel Meister

n John Fernandes,
John H. Walter
Diagnostika a léčba
dědičných metabolických
poruch
Rozsah: 608 stran
Cena: 399 Kč
ISBN: 978-80-7387-096-6
Vydavatel: Triton

Foto: ZŠ Plzeňská

Ve srovnání s jinými publikacemi
nakladatelství Grada Publishing se
na vzniku této podílelo snad nejvíce subjektů: Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR, MZ ČR,
WHO či 1. LF UK. Její cesta na svět
byla kvůli neustálým změnám ve
státní správě poněkud trnitá, na její přípravě se pracovalo již od roku
2005. Hlavním podnětem k urychlení jejího vzniku byl slib předsedy
NRZP Václava Krásy, daný zhruba
před rokem, a spousta sysifovské

NOVÉ KNIHY

n Publikaci pokřtili ředitel nakladatelství Grada Publishing, a. s., Ing. Milan Brunát, CSc., předseda
NRZP ČR Václav Krása a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. | Foto: Karel Meister
práce všech zúčastněných za podpory MZ ČR. Překladu se pak ujali
prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., který léta stál v čele Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, a doc. MUDr. Olga Švestková,
Ph.D., z téže kliniky.
MKF je „červeným bratříčkem“
„modré“ Mezinárodní klasifikace
nemocí (MKN). Publikace řeší problém následků chorob, úrazů nebo
vrozených vad stanovených etiologickými diagnózami uváděnými
v MKN. Průvodní jevy nejrůznějších diagnóz jsou stále závažnější
vzhledem k možnostem, které může moderní společnost poskytovat.

Stejně důležité je hodnocení reziduálního zdraví neporušených funkcí.
Spojení těchto poznatků provádí
moderní rehabilitace, která začíná
ve zdravotnickém prostředí, ale významnou měrou zasahuje i do dalších oblastí společenského života.
Publikace je nezbytnou pomůckou
pro všechna rehabilitační centra,
posudkové komise sociálního zabezpečení a pro všechny zdravotníky a veřejné činitele, jejichž pracovní náplň se týká zdravotně-sociální
a pracovní problematiky. Neobejdou se bez ní lékaři, kteří přicházejí do styku s postiženými lidmi.


Kniha je překladem
již 4. vydání osvědčené učebnice, která
byla napsána „kliniky pro kliniky“. Je
nepostradatelná pro
všechny, kteří se podílejí na diagnostice
a léčbě dědičných
metabolických poruch (DMP). Klade důraz na ty poruchy,
pro něž je dostupná léčba. Úvodní kapitola obsahuje řadu algoritmů a tabulek
a uvádí seznam klinických příznaků rozdělených do 4 skupin – novorozenecké
a časné kojenecké období, akutní projevy v pozdějším období, chronické a progresivní onemocnění a specifické postižení orgánů. Další kapitoly obsahují systematický přehled DMP, uvádějí klinické
příznaky, diagnostické postupy a metody léčby.

n Stanislav Kratochvíl
Sexuální dysfunkce
3. doplněné a aktualizované
vydání
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Umění putuje do Opařan
Začátkem června byla zahájena výstava výtvarnice Heleny Schmaus-
-Shoonerové „Malby a keramické obrazy“ v Městském muzeu v Bechyni. Spolu s jejími obrazy jsou vystaveny také práce dětských klientů arteterapeutických ateliérů Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, kterým také výtěžek této letní benefiční akce bude věnován – na podporu
keramického ateliéru a rehabilitačního centra. Byl tak zahájen
3. ročník projektu Galerie umělců dětem DPL.
Akce probíhá s podporou velvyslanectví Kanady, kde autorka dlouhá léta žila. Vernisáž zahájili starosta Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka, kanadský velvyslanec Mi- n Iva Hodková s dětmi z léčebny a s Janem
chael Calcott, náměstek hejtmana Potměšilem (vlevo). | Foto: Kristina Vrkočová
Jihočeského kraje MUDr. Vladimír Pavelka a herec Jan Potměšil. V Křižíkově vile v Bechyni pak byla ředitelce DPL Opařany MUDr. Ivě Hodkové předána díla několika
výtvarníků do galerie léčebny, aby spolu s obrazy inspirovanými kanadskou přírodou a původními obyvateli, z nichž dílo Heleny Shoonerové vychází, pomáhala v prostorách opařanské psychiatrické léčebny navodit „lidštější“ atmosféru.
Výstava v Městském muzeu v Bechyni potrvá 3 měsíce a je spojena
n Pravnučka vynálezce Františka Křižíka Helena s prodejní výstavou dětských keramických prací.
Schmaus-Shoonerová. | Foto: Kristina Vrkočová

(kv)

Rozsah: 304 stran
Cena: 429 Kč
ISBN: 978-80-247-2476-8
Vydavatel: Grada
Monografie se zabývá poruchami
erekce a ejakulace,
frigiditou, anorgasmií a vaginismem.
Autor analyzuje organické a psychogenní příčiny těchto
poruch a uvádí principy jejich léčby s důkladným přehledem
metod farmakoterapeutických (včetně
intrakavernózních injekcí, Viagry, Cialisu
a Levitry při poruchách erekce) a se speciálním zaměřením na metody psychoterapeutické. Zvláštní pozornost věnuje
sexuálnímu nácviku partnerské dvojice.
Uvádí poznatky ze systematické párové
sexuální terapie u téměř 200 manželských dvojic s různými poruchami. Klade
důraz na kognitivní, komunikační a behaviorální složku terapie, věnuje však
značnou pozornost i emočním prožitkům
a jejich rušivému i pozitivnímu vlivu.
Nové vydání je obohaceno o nové poznatky týkající se ženské sexuální vzrušivosti a ženského orgasmu.

