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Mukowiscydoza - choroba wieloukładowa / pod red. Doroty Sands. - Poznań : Termedia 

Wydawnictwa Medyczne, 2018.  

Sygn. WypRz 247361 

Mukowiscydoza jest chorobą przewlekłą, w której konieczne jest stosowanie przez całe życie chorego 

stałego leczenia podtrzymującego. Chorzy wymagają też regularnych kontroli ambulatoryjnych, 

których celem jest profilaktyka postępów choroby oskrzelowo-płucnej, monitorowanie stanu 

odżywienia oraz wczesna diagnostyka powikłań. Książka pt. "Mukowiscydoza – choroba 

wieloukładowa" pod redakcją profesor Doroty Sands systematyzuje wiedzę na temat tej przewlekłej 

choroby, przedstawia jej epidemiologię i patofizjologię, aspekty kliniczne, diagnostykę oraz zasady 

wielospecjalistycznej opieki nad chorymi. 

 

https://www.empik.com/mukowiscydoza-choroba-wieloukladowa-opracowanie-

zbiorowe,p1211689000,ksiazka-p 

 

Opieka paliatywna : poradnik dla lekarzy i pielęgniarek rodzinnych oraz rodzin pacjentów / red. 

nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2018. 

Sygn. WypRz 247372 

Pacjent z chorobą nieuleczalną wymaga szczególnego, indywidualnego sposobu opiekowania się nim, 

aby utrzymać go czynnym tak długo, jak tylko to możliwe, uwzględniając preferencje i wolę chorego 

oraz jego rodziny. Pacjenci w schyłkowym okresie choroby zwykle pozostają pod opieką lekarza 

rodzinnego, w tym coraz częściej pod specjalistyczną opieką zespołów opieki paliatywnej i w 

większości wolą umierać w domu. Opieka lekarza rodzinnego powinna więc polegać nie tylko na 

pomocy czysto medycznej, ale także na działaniach niemedycznych, jak np. poświęcenie choremu 

więcej czasu na rozmowę, codzienne wspieranie go i otoczenie opieką psychologiczną. Tę ostatnią 

powinni zostać także objęci członkowie rodzin chorych. Poradnik, którego autorzy mają długoletnie 

https://www.empik.com/mukowiscydoza-choroba-wieloukladowa-opracowanie-zbiorowe,p1211689000,ksiazka-p
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doświadczenie w pracy z pacjentami przewlekle chorymi, jest cennym, usystematyzowanym źródłem 

podstawowej wiedzy nie tylko dla lekarzy rodzinnych, rodzin pacjentów, studentów kierunków 

medycznych, ale także innych przedstawicieli zawodów medycznych. 

 

https://www.empik.com/opieka-paliatywna-poradnik-dla-lekarzy-i-pielegniarek-rodzinnych-oraz-

rodzin-pacjentow-opracowanie-zbiorowe,p1210083883,ksiazka-p 

 

Opieka długoterminowa : uwarunkowania medyczne i prawne / red. nauk. Eleonora Zielińska, 

Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. 

Sygn. WypRz 247371 

Publikacja z zakresu prawa medycznego przedstawiająca uwarunkowania medyczne i prawne 

związane z opieką długoterminową ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób trzecich w 

podejmowaniu decyzji warunkujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom 

długoterminowym. W książce omówione zostały również podstawowe pojęcia tematyczne, 

charakterystyka pacjentów, uregulowania prawne i stosowane procedury na tle systemu opieki 

zdrowia.  

Lektura polecana wszystkim osobom zarządzającym placówkami medycznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem szpitali, zakładów opieki lekarskiej oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

Zawarta w książce wiedza przyda się również osobom sprawującym nadzór nad domami opieki 

społecznej, domami dziecka oraz wszystkim lekarzom i pielęgniarkom uczestniczącym w systemie 

opieki długoterminowej. 

 

https://www.empik.com/opieka-paliatywna-poradnik-dla-lekarzy-i-pielegniarek-rodzinnych-oraz-rodzin-pacjentow-opracowanie-zbiorowe,p1210083883,ksiazka-p
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https://www.empik.com/opieka-dlugoterminowa-uwarunkowania-medyczne-i-prawne-

opracowanie-zbiorowe,p1188013424,ksiazka-p 

 

Anestezjologia i intensywna opieka : klinika i pielęgniarstwo : podręcznik dla studiów medycznych 

/ red. nauk. Laura Wołowicka i Danuta Dyk ; [aut. Janusz Andres i in.]. - Wyd. 1, 6 dodr.  - 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.  

Sygn. WypRz 247743 

Jest to pierwszy zintegrowany podręcznik z tej dziedziny na rynku wydawniczym. Stanowi źródło 

aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności, przydatnych w nauce i praktyce w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz intensywnej terapii i opieki. Treść podręcznika jest zgodna z 

obowiązującymi. ujednoliconymi programami nauczania na poziomie licencjackim i magisterskim. 

 

 

https://www.empik.com/anestezjologia-i-intensywna-opieka-klinika-i-pielegniarstwo-

opracowanie-zbiorowe,p1100055918,ksiazka-p 

 

Embriologia : podręcznik dla studentów / Hieronim Bartel. - Wyd. 5 rozsz. i uaktual., 4 dodr.  - 

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.  

Sygn. WypRz 247745 

Hieronim Bartel autor podręcznika Embriologia w sposób zwięzły i przystępny omówił wszystkie 

etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Dużym atutem książki jest to, iż zawiera bogato ilustrowane 

kolorowe schematy, obrazy ultrasonograficzne płodu prawidłowego i płodu z wadami wrodzonymi, a 

także archiwalne preparaty histologiczne zarodka we wczesnym stadium rozwoju oraz ryciny zarodka 

uzyskanego metodami zapłodnienia in vitro. 

Podręcznik Embriologia, skierowany jest przede wszystkim do studentów medycyny i lekarzy, ale 

korzystać też z niego powinni studenci innych kierunków studiów medycznych: fizjoterapii, zdrowia 

publicznego, biotechnologii, dietetyki, a także niektórych wydziałów uniwersyteckich. 
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https://www.medicon.pl/embriologia-podrecznik-dla-

studentow/22737?gclid=EAIaIQobChMIt5zuiqPe3wIVU-d3Ch0c2wIHEAQYAiABEgJQ0fD_BwE 

 

Jak leczyć chorobę Hashimoto : holistyczna strategia powrotu do zdrowia / Marc Ryan ; [przekł. 

Piotr Art]. - Lutynia : Purana, cop. 2017.  

Sygn. WypRz 247746 

Oto prosta prawda: choroba Hashimoto jest czymś znacznie więcej niż tylko schorzeniem tarczycy. 

Mimo że jest chorobą autoimmunologiczną, znacznie wykracza poza kwestię odporności. Z czasem w 

coraz większym stopniu obejmuje cały organizm. Wiele osób zna typowe objawy niedoczynności 

tarczycy, takie jak zmęczenie, osłabienie czynności intelektualnych, tycie, wrażliwość na zimno, 

wypadanie włosów i zaparcia. Jednak większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że mnóstwo 

chorych na chorobę Hashimoto cierpi również z powodu lęków, depresji, refluksu, hipoglikemii, 

insulinooporności, zaburzenia bariery jelitowej, anemii, nietolerancji pokarmowych i wielu innych 

dolegliwości. 

Marc Ryan pokazuje, jak za pomocą diety zalecanej w chorobach autoimmunologicznych, medytacji, 

ćwiczeń qigong i innych naturalnych terapii przekształcić błędne koła w impuls, który nada rozmach 

procesowi leczenia – a tym samym przywrócić organizmowi równowagę. 

 

 
https://www.empik.com/jak-wyleczyc-chorobe-hashimoto-holistyczna-strategia-powrotu-do-

zdrowia-ryan-marc,p1172618990,ksiazka-p 

 

 

https://www.medicon.pl/embriologia-podrecznik-dla-studentow/22737?gclid=EAIaIQobChMIt5zuiqPe3wIVU-d3Ch0c2wIHEAQYAiABEgJQ0fD_BwE
https://www.medicon.pl/embriologia-podrecznik-dla-studentow/22737?gclid=EAIaIQobChMIt5zuiqPe3wIVU-d3Ch0c2wIHEAQYAiABEgJQ0fD_BwE
https://www.empik.com/jak-wyleczyc-chorobe-hashimoto-holistyczna-strategia-powrotu-do-zdrowia-ryan-marc,p1172618990,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-wyleczyc-chorobe-hashimoto-holistyczna-strategia-powrotu-do-zdrowia-ryan-marc,p1172618990,ksiazka-p


Histologia : podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii / red. Maciej Zabel ; [aut.: Sylwia 

Borska i in.]. - Wyd. 1, dodr.  - Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2017.  

Sygn.  WypRz 247747 

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat budowy, funkcjonowania oraz znaczenia 

komórek i narządów. Celem ułatwienia nauki w wielu miejscach książki znajdują się specjalnie 

oznakowane fragmenty, które służą zaznaczeniu najważniejszych informacji oraz zrozumieniu ich 

znaczenia w klinice.  

Książka zawiera również najważniejsze, podstawowe informacje z cytofizjologii. Na końcu każdego 

rozdziału zamieszczono krótkie streszczenie, będące podsumowaniem omawianych w rozdziale 

zagadnień. W rozdziale dotyczącym jamy ustnej zostały zaznaczone fragmenty istotne do nauki dla 

studentów stomatologii.  

 

 
 

https://www.empik.com/histologia-podrecznik-dla-studentow-medycyny-i-stomatologii-

opracowanie-zbiorowe,p1097634082,ksiazka-p 

 

 

 

Patofizjologia kliniczna : podręcznik dla studentów medycyny / red. Barbara Zahorska-Markiewicz 

[i in.] - Wyd. 2.  - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2017.  

Sygn. WypRz 247750 

W publikacji szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii patologicznej. Rozszerzono 

informacje z takich dziedzin, jak: hematologia, endokrynologia, patologia nowotworów, a także 

rozbudowano rozdział na temat HIV. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów wyższych 

lat medycyny, lecz także dla lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych. 

Dydaktyczną wartość publikacji podnosi duża liczba rycin oraz zamieszczony na końcu książki 

skorowidz. 

https://www.empik.com/histologia-podrecznik-dla-studentow-medycyny-i-stomatologii-opracowanie-zbiorowe,p1097634082,ksiazka-p
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Patomorfologia kliniczna / red. nauk. Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury ; aut. Marek Babiuch [i 

in.]. - Wyd. 3 uaktual. i rozsz. (3 dodr.).  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.  

Sygn. WypRz 247751 

W publikacji szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące anatomii patologicznej. Rozszerzono 

informacje z takich dziedzin, jak: hematologia, endokrynologia, patologia nowotworów, a także 

rozbudowano rozdział na temat HIV. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów wyższych 

lat medycyny, lecz także dla lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalistycznych. 

Dydaktyczną wartość publikacji podnosi duża liczba rycin oraz zamieszczony na końcu książki 

skorowidz. 

 

 
 

https://www.empik.com/patomorfologia-kliniczna-podrecznik-dla-studentow-opracowanie-

zbiorowe,p1046061974,ksiazka-p 

 

 

Pielęgniarstwo onkologiczne / red. nauk. Anna Koper. - Wyd.1, 3 dodr.  - Warszawa : Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2015. 

Sygn. WypRz 247752 

W podręczniku omówiono: 

-rolę pielęgniarki w profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych 

-pielęgnowanie chorego w trakcie różnych terapii onkologicznych 

-procesy pielęgnacyjne przy onkologicznych schorzeniach podstawowych układów i narządów 

człowieka 

-opiekę nad dzieckiem chorym na nowotwór 

https://www.empik.com/patomorfologia-kliniczna-podrecznik-dla-studentow-opracowanie-zbiorowe,p1046061974,ksiazka-p
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-opiekę psychologiczną 

 

 
 

https://www.empik.com/pielegniarstwo-onkologiczne-opracowanie-zbiorowe,p1114000526,ksiazka-

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Monika Filip 

na podstawie recenzji wydawców 
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