
W dobie Internetu dostęp do informacji oraz rozmaitych źródeł wiedzy jest wprost

nieograniczony. Czy to oznacza, że wszystkie zamieszczane w sieci informacje są rzetelne,

sprawdzone i godne zaufania? Absolutnie nie. Szczególną ostrożność trzeba zachować, kiedy

pragniemy poszerzyć wiedzę na temat zdrowia czy leczenia doskwierających nam chorób.

Skąd więc czerpać wiedzę medyczną? Najlepiej z książek – na rynku dostępne są rzetelne

publikacje, które pozwolą dokształcić się w zakresie medycyny i ochrony zdrowia.

Książki dla studentów medycyny… i nie tylko!
Wartościowe książki medyczne znaleźć można w dziale publikacji, przeznaczonych dla

studentów medycyny, absolwentów szkół średnich przygotowujących się do zdawania na

uczelnie medyczne, a także dla samych lekarzy. Są to książki, za pomocą których można

poznać podstawowe zagadnienia, ale i takie, które pozwalają uzupełnić i poszerzyć wiedzę. W

tej kategorii znaleźć można starsze publikacje, wręcz kultowe w środowisku medycznym, jak

również najnowsze doniesienia ze świata medycyny.

Książki medyczne – po jakie publikacje warto sięgać?
Renomowane wydawnictwa publikują książki z wielu różnych dziedzin medycyny, w tym

między innymi: medycyny ogólnej, alergologii, anestezjologii, chorób zakaźnych,

dermatologii, diabetologii, dietetyki, kosmetologii, medycyny naturalnej itd. Niektóre książki

dostępne są wyłącznie w języku angielskim, dlatego – jeżeli posługujesz się tym językiem –

jak najbardziej warto sięgać po publikacje w oryginale. Niemniej oferta księgarni medycznej

jest bogata w wydania polskie. Dostępne są również obszerne wielotomowe podręczniki

medyczne, które pozwalają ugruntować bądź uzupełnić wiedzę z wybranej gałęzi medycyny.



Popularne książki medyczne
Przede wszystkim warto sięgać po publikacje, traktujące o interesujących cię zagadnieniach –

być może dotyczące chorób, na które cierpisz ty lub członek twojej rodziny. W książkach

medycznych możesz znaleźć wiele przydatnych informacji, które pomogą zrozumieć

zachodzące w organizmie procesy chorobowe oraz sposoby leczenia. To niezwykle istotne,

aby dobrze poznać swojego wroga – w tym przypadku chorobę czy schorzenie.

Niezwykle popularne są również podręczniki medyczne z zakresu neonatologii i pediatrii.

Młodzi rodzice chętnie poszerzają wiedzę na temat zdrowia i rozwoju dziecka; szczególnie,

kiedy na świat przychodzi zmagający się z problemami zdrowotnymi wcześniak. Również

opiekunowie osób starszych – z demencją, chorobą Alzheimera czy Parkinsona – chętnie

sięgają po publikacje, które w obszerny i rzetelny sposób wyczerpują temat schorzeń wieku

starczego.

Do równie popularnych kategorii wśród książek medycznych zaliczają się: ziołolecznictwo,

immunologia czy neuropsychologia. Wiele osób chętnie poszerza swoją wiedzę z zakresu

psychiatrii, aby móc poznać rządzące zachowaniem człowieka mechanizmy lub dogłębnie

zrozumieć zaburzenie, z jakim sami się zmagają.

Po publikacje medyczne chętnie sięgają diabetycy lub osoby zmagające się z chorobami

metabolicznymi. Niezbędna jest wówczas wiedza z zakresu dietetyki, gdyż w tych i wielu

innych schorzeniach podstawą terapii jest odpowiednia dieta.

Podsumowując; książki medyczne to publikacje, stworzone dla studentów medycyny,

przyszłych studentów, rozpoczynających praktykę lekarzy, ale i doświadczonych specjalistów.

Niemniej warto korzystać z dostępności tych książek na rynku i czerpać wiedzę ze

sprawdzonych, rzetelnych źródeł.


