
Tematické okénko: Lékařské

Frýdlová Pavla - Ženy v bílém :
Deset lékařek nás nechává nahlédnout do zázemí své profese, podělit se o své životní zkušenosti a názory.
Oslovené lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech i o postavení žen v současné české
společnosti.

 

Carson Ben - Zlaté ruce :
Příběh kluka, který má spoustu snů, ale ještě víc problémů - se školou a spolužáky, se svým okolím, sám se sebou.
Zároveň je to ale i příběh muže, u něhož se odvaha snoubí s vytrvalostí, skromností, soucitem. Spolu s autorem se
čtenář dostává i do prostředí věhlasné neurochirurgické kliniky, kde v tichu operačních sálů ožívají mnohdy
ztracené naděje.

 

Nielsen Jerri - V ledovém zajetí :
Příběh ženy a jejího neuvěřitelného boje s rakovinou na jižním pólu.

 

Dub Ota - Přísahám a slibuji
Román zobrazuje počátky zdravotnické činnosti v českém pohraničí krátce po osvobození republiky. Děj se
odehrává od konce války do února 1948. Hlavní postavou je lékař, odcházející po návratu z koncentračního
tábora nedobrovolně do pohraničí, kde však velmi rychle přilne ke krajině i lidem. Jako primář velké nemocnice
dosáhne po mnoha zápasech nejen odborný úspěch, ale i osobní štěstí.

 

Bankl Hans - Příhody soudního patologa.
Tato stručná historie soudního lékařství připomíná nejzajímavější kauzy, kdy lékařovo dobrozdání pomohlo
vnést světlo do záhadné události nebo naopak nedbalá práce zamotala případ a způsobila, že se na lavici
obžalovaných objevil nepravý viník. Historky nepostrádají napětí, moment překvapení ani černý humor.

 

Kočka Miloš - Prameny živé vody
Román o životě a činnosti Vincence Priessnitze, objevitele vodoléčby, je vylíčením strastiplné cesty lékaře bez
diplomu k světovému úspěchu

 

Kortooms Toon - Pomóóóc! Doktor se topí-
Veselé příhody venkovského lékaře proslaveného nejen drsným a srdečným humorem, ale i prozíravostí a
originálním způsobem léčby, s níž se seznámil na Borneu.

 

Šebek Tomáš - Mise Haiti :
Představte si hádanku: Máte Haiťana s otevřenou zlomeninou holenní kosti, 4 ocelové hřebíky, karbonovou
trubku, manuální vrtačku a na 15 minut k dispozici anesteziologa, abyste toho pacienta opravili. Jaký bude váš
postup? Kniha je určena nejen zdravotníkům, ale také široké veřejnosti. Všem, které baví cestovat, učit se,
poznávat, pomáhat anebo jakkoli jinak překračovat hranice.
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Káš Svatopluk - Medicínské historky z Moravy
Drobné výrazné prožitky, smích, lidé v úzkých a proslulé výroky lékařů i léčících se nemocných, vědoucích i
poznávajících, profesorů i studentů, uchovávají záblesky slova živého a humoru jiskřivého, ale i tzv. suchého
nebo sarkastického.

 

Pafko Pavel - Medicínmani a ti druzí
 

Schwarzenberg Therese von - Má cesta zpátky do života :
Sugestivní výpověď ženy, která po těžkém úrazu úspěšně bojuje proti téměř neodvratné hrozbě úplné invalidity.

 

Kubátová Marie - Lékárnická trilogie
Příběh partnerské dvojice lékárnice a historika od počátku jejich vztahu přes léta manželství až k vážné citové
krizi.

 

Káš Svatopluk - Injekce, které nebolí
Humorné historky českého lékařství, ve kterých vystupují často i známá jména a renomovaní odborníci.

 

Káš Svatopluk - Humor s Aeskulapem: Múzy a medicína
Další medicínské historky známého autora tentokráte zachycující české umělce u lékařů a lékaře ve styku s
umělci.

 

Wood Barbara - Hippokratova přísaha
Působivý román o přátelství tří žen, které se seznámí na californské Castillové lékařské fakultě. Mladé medičky -
Sondra, Ruth a Mickey - mají své životní cíle, osud každé z nich je však poznamenán určitým neúspěchem či
tragédií. Za žádných okolností ale žádná z nich nemíní svůj život vzdát.

 

Kutinová Amálie - Farmaceutka
Pokračování kroniky dívčího života Gabry a Málinky vypravuje o tom, jak se Málinka učí být lékárnicí. Autorka
seznamuje s poměry v lékárnách za první republiky, kdy lékárník mohl být skutečný tyran. Jde o půvabné a
naivní vyprávění, kde nechybí milostná zápletka.

 

Segal Erich - Doktoři
Příběh šesti spolužáků, kteří v 60. letech absolvovali fakultu Harvardu. Román líčí nejen životní osudy hlavních
postav, ale přibližuje i život v různých odděleních amerických nemocnic a neustálý boj lékařů s chorobami.
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Borská Ilona - Doktorka z domu Trubačů
Autorka líčí život české doktorky Vlasty Kálalové-Di Lottiové. Její touhu po pomáhání a poznávání. Ve dvacátých
letech se vypravila do Bagdádu, kde chtěla zřídit československou nemocnici, kam by lékaři z ČS jezdili získávat
zkušenosti. Dosáhne toho, dokonce tam získá přátele a založí vlastní rodinu. Vrací se do Čech, kde se jí tragicky
změní život, ale i tak je dále cílevědomá a ochotná pomoci tam, kde je třeba.

 

Dub Ota - Doktorka
Román z lékařského prostředí, jehož hlavní hrdinkou je tentokráte žena.

 

Denker Henry - Doktorka
S doktorkou Jean Scofieldovou se život nijak nemazlil: tragická nehoda ji připravila o manžela i dítě. Když do
nemocnice přivezou malého chlapce, syna oblíbence správní rady, který trpí záchvaty, vede téměř detektivní
pátrání po příčině jeho potíží. Kdyby se nepodařilo chlapce zachránit, celá nemocnice by se mohla ocitnout ve
finančních potížích. Lékařka je vystavena obrovskému tlaku a i nedůvěře některých kolegů.

 

Gordon Richard - Doktor v domě
Autor s humorem zachytil zážitky svého mládí, studia na lékařské fakultě a praxi při staré londýnské nemocnici.

 

Cronin A. J. - Další příhody z černého kufříku
Pokračování Příhod z černého kufříku, které nechávají nahlédnout do osudů samorostlých a někdy trochu
zvláštních obyvatel skotského kraje.

 

Auská Nonna - Český lékař v Americe
Zkušenosti české lékařky, emigrantky z r.1968, s americkým zdravotnictvím sedmdesátých let a vzpomínmky na
třináctiletý pobyt na jihu Nového Mexika.

 

Kortooms Toon - Ať už doktor kouká mazat
Laskavé humorné vyprávění o dobrodružné cestě starého vesnického doktora za syny, kteří pečují o duše i těla
zaostalého indiánského kmene v brazilském pralese. Bodrá postava doktora Angelina je známa z autorových
předchozích knih, jen poklidné peelské venkovské městečko je nahrazeno exotikou pralesní přírody a Indiány.

 


