Slyším-li ve sdělovacích prostředcích nebo čtu-li, kolik našich občanů opět vycestovalo do zahraničí až »za hranice všedních dnů« a »splnilo si tak svůj sen«, často si kladu otázku: byli všichni opravdu v tak dobré kondici a byli všichni na pobyt v mnohdy skutečně daleké cizině adekvátně připraveni? Odpověď částečně dává informace (vytištěná petitem na nepříliš významném místě) o počtu těchto turistů, kteří se z dovolené již nevrátili. A to ještě nejsou uvedeni ti, kteří se sice vrátili, ale se získanou tropickou nebo netropickou chorobou, zhoršeným zdravotním stavem, částečně nebo trvale invalidní. Paradox: je-li přijímána do zaměstnání např. i mladá uklízečka, musí projít zdravotní prohlídkou a bezpečnostními školeními. Při výjezdu do mnohdy vysoce rizikových oblastí tropů se žádná prohlídka ani informovanost nevyžaduje. A zprávy o rizicích a komplikacích těchto »snových dovolených« se do tisku jaksi nehodí a na obrazovce by rušily.

Ale ruku na srdce: kolik lékařů by poskytlo validní informace klientovi, kdyby je navštívil s žádostí o radu, jak rizika zahraniční dovolené snížit? Už z tohoto důvodu je nutné přivítat knihu prof. MUDr. J. Berana, CSc., a doc. MUDr. J. Vaništy, CSc. Toto téma totiž rozhodně nepatří (ve srovnání s jinými) k příliš často zpracovávaným. V knize jsou shrnuty nejdůležitější pokyny a rady, které mohou snížit riziko cestujících občanů na možné minimum. Systematicky jsou probírány všechny možné neinfekční i infekční příčiny obtíží i nemocí od okamžiku, kdy cestovatel usedne do letadla, automobilu nebo vlaku, přes záludnosti a rizika pobytu v různých zeměpisných pásmech až k návratu domů.

Vlastní odborný text je rozdělen do 12 samostatných kapitol. Značnou pozornost věnují autoři prevenci nákaz a ochraně zdraví, a to nejen očkování a imunizaci před cestou do zahraničí. Ve speciální části jsou uvedeny nejčastější importované nákazy, poškození zdraví způsobené živočichy (včetně jedovatých) i mechanická poškození. Pro někoho bude (malým?) překvapením, že by každý cestovatel měl být také lékařsky prohlédnut po návratu z epidemiologicky významné oblasti. Většina lékařů ocení přehled zemí nejčastěji navštěvovaných českými turisty s uvedením doporučených opatření před vycestováním. Odborný text je doplněn řadou přehledných tabulek a nákresů.

Není sporu o tom, že tento titul byl potřebný a že již dlouho chyběl - zvláště v knihovničkách praktických lékařů, neboť na ty se především naši občané budou před vycestováním do zahraničí obracet. Osloven bude určitě každý praktik - protože ročně vycestují téměř 3 miliony našich občanů.
Pokud jim chcete podat konkrétní informace a snížit podstatně riziko onemocnění, kupte si tuto knihu. Vše, co obsahuje, si pamatovat nemůžete, ale - i to, co si nepamatujete, mohou vaši pacienti potřebovat!

