Jde o jednu z knih, která byla dlouho očekávána. Důvodem není skutečnost, že toto téma nebylo již dosti dlouho a dosti podrobně zpracováno - důvody jsou mnohem pádnější. Obezita se stala na přelomu tisíciletí nejčastější metabolickou chorobou i nejčastější chorobou masového výskytu. A nejen to: stala se chorobou, která významně ovlivňuje zdraví a nemocnost stamilionových populací moderních, průmyslově vyspělých států. Je paradoxní, že vystřídala svůj „metabolický protějšek“ - podvýživu, která byla hlavní metabolickou chorobou po řadu staletí - až do počátku století devatenáctého. A i když se obezita vyskytovala i v této době, šlo o numericky nevýznamný výskyt omezený na sociálně silné vrstvy, často vládnoucích rodů.
S problémem obezity nebojují jen postižení, ale i jejich lékaři. Exploze této choroby zvýšila zájem o tuto problematiku, vytvořila se dokonce lékařská specializace - obezitologie - a prudce stoupla vědecko-výzkumná činnost. Obecný zájem o obezitu zařadil obezitologii po bok již tradičně prioritních oborů, jakými je např. hypertenziologie.
Doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., přednostu Endokrinologického ústavu v Praze, není potřeba čtenářům představovat. Patří k našim předním obezitologům, s jeho jménem je spojen nejen vznik tohoto oboru, ale i řada odborných publikací. Tato kniha přináší ucelený pohled na problematiku obezity. Zasloužili se o to i spolupracovníci (12 domácích a 3 zahraniční), které k napsání knihy docent Hainer pozval.
Obsáhlá kniha je rozdělena do 18 kapitol pokrývajících hlavní problematiku obezity. Teoretická část představuje mj. historii tkáňového metabolismu, genetické aspekty, etiologii a patogenezi obezity. Klinické kapitoly informují o metodách klinického vyšetření v obezitologii a o všech metodách léčby obezity - jak těch tradičních (léčba dietou), přes metody modernější i moderní (včetně chirurgické). Pro pediatra je připravena kapitola o obezitě v dětském věku. Text uzavírá tolik potřebná kapitola o prevenci obezity. Úplně na konci je pak zařazena úvaha o současných a budoucích perspektivách řešení problému nazývaného obezita.
Kniha je obsahově úplná, informačně moderní. Dobře se čte, přináší nejen vysvětlení, ale klade čtenáři i řadu otázek. Přesně tak, jak to u kvalitní monografie má být.
Pro koho je publikace určena? Pro všechny, kteří se denně s problematikou obezity setkávají a kteří chtějí být „up to date“. Pro všechny, kteří chtějí o tomto problému vědět více a být informování úplně a kvalitně. A pro všechny, kteří chtějí svým nemocným být v této problematice zasvěcenými rádci.

