Geriatrie jako samostatný lékařský obor (v ČR od roku 1982) má svá velká specifika, která je nutno znát a respektovat. Kniha věnovaná této problematice je rozdělena do dvou částí.

První, obecná část seznamuje s cílem geriatrie, základními demografickými charakteristikami české populace, specifickými rysy nemocnosti ve vyšším věku, s posuzováním zdravotního stavu a dalšími postiženími a projevy stárnoucího organismu. Nezastupitelný význam má prevence, která se zaměřuje na snížení rizik vzniku onemocnění, úrazů a udržení funkční zdatnosti a soběstačnosti staršího jedince.
V této části věnuje autorka pozornost především racionální farmakoterapii ve stáří, upozorňuje na účinnost nižších dávek u některých léčiv i na negativní vliv některých léků na stárnoucí organismus. Kapitola je doplněna instruktivnímu tabulkami.

Speciální část uvádí jednotlivá onemocnění s jejich epidemiologií ve vyšším věku, specificitou klinického obrazu a terapií. První kapitola pojednává o kardiovaskulárních onemocněních (např. u arteriální hypertenze platí obecná zásada »Start low, go slow!« - tzn. ve stáří zahajovat léčbu nižší dávkou léků a postupně pomalu zvyšovat!). Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu i akutní koronární syndromy se mohou prezentovat také zcela atypicky - necharakteristickou bolestí na hrudi, bolestí paže, ale také čelisti, bolestí břicha, nově vzniklým neurologickým nálezem, zmateností). Nejčastější arytmií vyššího věku je fibrilace síní a počet takto postižených osob se bude pravděpodobně zvyšovat. Třetí nejčastější příčinou kardiovaskulární smrti je pak plicní embolie.

Výskyt onemocnění respiračního traktu, které jsou obsahem další kapitoly, stoupá s věkem (CHOPN), naopak incidence a prevalence astmatu ve stáří spíše klesá. Čtvrtým nejčastějším onemocněním seniorů s tendencí k růstu počtu případů je postižení gastrointestinálního traktu. Zvyšuje se především výskyt strukturálních patologií a poruch motility. S věkem také vzrůstá počet nemocných s diabetem. Podle odhadů bude v roce 2030 až 75 % všech diabetiků v geriatrickém věku! Vzhledem k tomu, že stále zůstává nejméně polovina diabetiků nediagnostikována, je ve vyšším věku doporučován screening diabetu jedenkrát ročně!

Z neuropsychiatrických onemocnění je v knize věnována pozornost mj. syndromům demence, jejich diagnostickým kritériím, klasifikaci, etiologii a terapii. Deprese osob starších 65 let se vyskytuje více u těch, kteří jsou hospitalizováni (v dlouhodobé léčebné péči), často je nepoznána a neléčena. Je příčinou 60-90 % suicidálních pokusů ve vyšším věku! Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou smrti, s věkem jejich počet roste. Z dalších neuropsychiatrických onemocnění je věnována pozornost Parkinsonově chorobě (vzniká na podkladě neuronální degenerace, příčina je neaznámá) a poruchám spánku, jež postihují až 25 % starší populace.

Výskyt osteoporózy narůstá s věkem stejně jako výskyt osteoporotických zlomenin a řadí se k onemocněním pohybového aparátu jako je osteoartróza, revmatoidní artritida, revmatická polymyalgie (často sdružená s temporální arteriitiou). Všechna postižení jsou bolestivá, omezují tělesnou výkonnost a vedou postupně k disabilitě.

Z infekčních onemocnění je častou příčinou smrti u starších osob pneumonie. Chřipka se může projevovat atypicky a u rizikových seniorů může být svými komplikacemi nemocí smrtelnou. Věkem se rovněž zvyšuje incidence infekce močových cest.

Předoperační vyšetření u seniora zahrnuje vždy mj rozvahu o míře rizika výkonu vzhledem k předpokládanému přínosu! Cenná jsou proto předoperační a perioperační doporučení, uvedená v samostatné kapitole.

Speciální část publikace je ukončena stručnou zmínkou o paliativní a terminální péči, rozsáhlou odbornou literaturou a uvedením přehledu internetových adres a kontaktů vztahujících se ke geriatrické problematice.

Přílohy zařazené v závěru knihy zahrnují testy a škály nutné k posouzení stavu seniora a klasifikaci jeho poruch, včetně hodnocení rovnováhy a funkční škály bolesti. Seznam zkratek, věcný rejstřík a rejstřík léčiv a účinných látek publikaci výborně doplňují.

Záměrem autorky bylo, aby se předkládaná monografie stala především vodítkem pro praktické lékaře a lékaře jiných než geriatrických odborností. Velice dobře si uvědomuje, že v důsledku stárnutí populace se zákonitě dostávají nebo určitě budou dostávat stále častěji téměř všichni lékaři do kontaktu s pacienty vyššího věku. Budou řešit jejich komplikovanou zdravotní i sociální problematiku, určovat diagnózu a také je léčit - buď sami nebo ve spolupráci s dalšími pracovišti. Aby byla orientace lékařů i v oboru geriatrie snazší, diagnózy správné, podávaná terapie odpovídající věku seniorů, a tím aby byla zaručena i kvalitní péče o ně v terénu, je právě přehledné zpracování předkládané publikace ideálním zdrojem nejdůležitějších informací pro denní praxi. Text knihy je stručný, jasný a vhodně doplněný přehlednými tabulkami. Určitě by se proto měla stát »kuchařkou« lékařů v terénu. Cennými poznatky autorky - odborníka v gerontologii - nepohrdne možná ani pediatr, který se setkává se seniory nejen na ulici, ale také ve svém okolí a v rodině, a uvedené informace mu mohou pomoci v pochopení specifik seniorů možná i v »neprofesionálních situacích«!

