KNIHY O HISTORII MEDICÍNSKÝCH OBORŮ

Dvě přitažlivé knihy určené zájemcům o dějiny medicíny představilo v poslední lednové dekádě nakladatelství Galén. V obou případech jsou autory renomovaní lékaři a obě monografické publikace jsou i velmi dobře vydavatelsky zpracovány.

Dějiny kardiologie
(Galén, 668 stran, 1500 Kč ISBN: 978-80-7262-614-4)
Impozantní monografie s téměř sedmi stovkami obrázků a fotografií byla pokřtěna 25. ledna v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK ve Faustově domě v Praze. Autorem je prof. MUDr. Martin Riedel, CSc., F. E. S. C., z Deutsche Herzzentrum Technische Universität v Mnichově. Prof. Riedel žije již tři desítky let v Německu, Dějiny kardiologie však napsal česky. Jak sám říká, byl zvědav, zda je v češtině ještě schopen soustavně psát. Kniha vznikala postupně více než šestnáct let. Snaží se popsat vývoj názorů na funkci srdce, cév a jejich nemocí od nejstarší doby a zabývá se kognitivními, technologickými i společenskými aspekty tohoto vývoje. „Co se týče konce, závisí volba data na tom, jak dalece se autor odváží posuzovat současnost. Průlom v klinické kardiologii nastal teprve před sto lety; od té doby je nárůst našich poznatků exponenciální,“ píše se v úvodu.
Knihu, kterou vydalo pražské nakladatelství Galén, pokřtili prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., F. E. S. C., a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Historie československé, české a slovenské ortopedie
(Galén, 180 stran, 500 Kč ISBN: 978-80-7262-629-8)
Knižní almanach vycházející jako zvláštní číslo Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca mapuje vývoj oboru ortopedie v České i Slovenské republice. Šéfeditorem publikace, která byla slavnostně pokřtěna 21. ledna v pražské Novoměstské radnici, je prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
Prof. Čech patří mezi nejvýznamnější postavy české ortopedie a jeho přínos pro rozvoj oboru je enormní. Jeho činnost je úzce spojena s érou nastupující moderní operační ortopedie a traumatologie, s dobou, kdy vznikla ortopedie jako samostatný obor, i s obdobím, kdy se traumatologie pohybového aparátu a páteře stala jeho nedílnou součástí. K této změně přispěl prof. Čech velkým osobním podílem, takže bezesporu patří k zakladatelům moderní etapy české ortopedie.
Publikace vedle celistvého zmapování počátků a vývoje oboru přináší např. i stati o nejvýznamnějších osobnostech, které se na rozvoji československé ortopedie podílely (Eduard Albert, Karel Maydl, Adolf Lorenz, Otakar Kukula, Rudolf Jedlička, Stanislav Kostlivý, Stanislav Tobiášek, Vítězslav Chlumský, Jan Zahradníček, Bedřich Frejka, František Burian, Božidar Špišič, Miroslav Jaroš), věnuje se činnosti odborných ortopedických společností ve společném státě, respektive v ČR a v SR, nabízí seznam ortopedických pracovišť v ČR atd. Tato mimořádná publikace vychází v omezeném nákladu a bude nakladatelstvím distribuována pouze na základě závazných objednávek.

