Jen málokterá kniha se týká tak závažných onemocnění jako tato útlá monografie. Vždyť jen v ČR je asi 750 000 diabetiků a prevalence hypertoniků mezi osobami nad 60 let věku asi 60 %. O významu hypertenze se snad nikdy nepochybovalo. Je to jeden z hlavních/nezávislých rizikových faktorů ICHS, podobně jako diabetes mellitus.
Publikaci, která se věnuje této komplexní problematice, je nutné jen uvítat. Zvláště, je-li psána odborníkem tak povolaným, jakým v problematice obezity a diabetu prof. Štěpán Svačina (přednosta III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze) bezpochyby je.

Útlá kniha má 134 stran. Vlastní odborný text je rozdělen do 11 samostatných kapitol. Po úvodu - historických poznámkách (4 s.) - následují: Hypertenze jako metabolické onemocnění (9 s.), Metabolický syndrom a esenciální hypertenze (12 s.), Patogeneze hypertenze u obézních pacientů (23 s.), Léčba hypertenze u obézních pacientů (16 s.), Patogeneze hypertenze u diabetu 1. typu (8 s.), Prevence diabetu 2. typu a léčba hypertenze (12 s.), Patogeneze hypertenze u diabetu 2. typu (4 s.), Léčba hypertenze u diabetu (10 s.) a Komplikace hypertenze s ohledem na metabolická onemocnění (4 s.). Kapitolou Komplexní léčba pacientů s metabolickým onemocněním (3 s.) odborná část knihy končí. Následují seznam literatury a rejstřík.

Kniha je po informační úrovni na vysoké úrovni. Drtivá část uváděných fakt odráží literární prameny z posledních 2-3 let, zcela výjimečně je citována literatura před rokem 2000. Vlastní text je psán pěknou češtinou, lehce se čte a bude se i dobře pamatovat. Je doplněn 23 tabulkami a 43 černobílými obrázky. Protože knihu psal jediný autor, je její styl vyrovnaný, nikde nedochází k opakování faktů nebo protiargumentaci. Publikace přináší pohled nekardiologa-nehypertenziologa na problematiku hypertenze. Nazírá ji »z jiného úhlu pohledu«, který hypertenziologové nemají. O to je zajímavější i cennější. A to proto, že hypertenze i diabetes jsou (domnívám se osobně) především syndromy, které mohou být jak poznány, tak pochopeny jedině tehdy, pokud budou nazírány »z mnoha odlišných úhlů«.

Komu knihu doporučit? Určitě by si ji měli přečíst všichni hypertenziologové. Užitek přinese jak kardiologům, tak lékařům pracujícím v diabetologických a obezitologických ambulancích - a v neposlední řadě i jejich nemocným.

