Necelý rok po vydání velké monografie Geriatrie a gerontologie (Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák a kol.; Praha : Grada Publishing, 2004) vychází v nakladatelství Galén titul se stejným tématem. Kniha má však menší rozsah (270 s.) a její cílovou skupinou jsou lékaři »negeriatři«. Především jim má napomoci se rychle orientovat v základních otázkách geriatrie, diagnostikovat a léčit nejčastější onemocnění a řešit nejzávažnější klinické problémy vyskytující se ve stáří. Obsah kapitol je zaměřen, zejména v obecné části, na diagnostiku a léčbu nejčastějších příznaků a stavů, s nimiž se lékař setkává u starých nemocných. Mimořádná pozornost byla věnována zvláštnostem farmakoterapie ve stáří, proto je také každá kapitola doplněna seznamem nejběžněji užívaných léčiv, a taktice jejich používání u seniorů.

Kniha je rozdělena do dvou samostatných částí. Obecnou část (rozsah 64 s.) tvoří 15 samostatných kapitol pojednávajících o nejčastějších problémech typických pro staré nemocné. Uveďme aspoň některé: Malnutrice, Dekubitální vřed, Inkontinence moči, Inkontinence stolice, Pády a poruchy chůze, Závrať a nestabilita, Bolest, Poruchy sluchu ve stáří, Poruchy zraku.

Speciální část (rozsah 135 s.) tvoří vždy jen některá vybraná onemocnění příslušného systému. Zařazeny byly: kardiovaskulární systém (hypertenze, ICHS, fibrilace síní, chronické srdeční selhání, tromboembolická nemoc, ICHDK), respirační trakt (CHOPN, asthma bronchiale), trávicí ústrojí (dysfagie, refluxní choroba jícnu, dyspepsie, vředová choroba gastroduodenální), endokrinní systém a poruchy metabolismu (diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie, onemocnění štítné žlázy), neuropsychiatrická onemocnění a stavy (delirium, demence, deprese, CMP, Parkinsonova choroba a tremor, poruchy spánku, EP), choroby pohybového aparátu (osteoporóza, osteoartróza, revmatoidní artritida, revmatická polymyalgie a temporální arteriitida, dna). Z infekčních onemocnění byly vybrány pneumonie, chřipka, infekce močových cest, herpes zoster. Kapitoly Předoperační vyšetření a perioperační péče (4 s.) a Paliativní a terminální péče (2 s.) vlastní odbornou část zakončují. Text je doplněn 69 tabulkami a 15 černobílými obrázky.

Literatura je uvedena souhrnně v závěru publikace, je aktuální (79 abecedně řazených, v textu neodkazovaných citací naší i zahraniční literatury). Na další možné studijní zdroje odkazuje seznam odborných zdravotnických portálů. Jako přílohy jsou uvedeny příklady různých testů, škálování a několika screeningových systémů. Nechybí seznam použitých zkratek a dva rejstříky: věcný a rejstřík léčiv a účinných látek.
Kniha je psána dobrou češtinou, přináší aktuální informace jak z oblasti diagnostiky, tak léčby, a zvláště mladší lékaři v ní najdou poučení pro kvalifikovanou péči o seniory.

