Do série malých monografií řady »Akutní stavy v...«, kterou již po několik let vydává nakladatelství Galén, přibyl opět jeden titul. Kniha je sice malá svým rozsahem (116 stran), ale významná svým obsahem. Vždyť se jedná o akutní postižení našeho nejvýznamnějšího informačního (smyslového) orgánu - oka.

Kniha je - jak hlavní autorka, prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc., v úvodu píše - »rozšířeným zpracováním problematiky naléhavých stavů v očním lékařství, které bylo vydáno pod názvem Urgentní stavy v oftalmologii v roce 1998 v nakladatelství Univerzity Karlovy - Karolinum«. Dodám ještě, že i trojice autorek (našich významných očních lékařek) je stejná, jen se změnil jejich gard.
Osm let, která uběhla od vydání tohoto titulu, je v současnosti v medicíně doba, v níž dochází k řadě změn. Nejinak je tomu i v problematice, jíž se kniha zabývá. U některých klinických jednotek se pozměnila nejen nomenklatura, ale i léčba. Některé stavy, které byly dříve sporadické, jsou nyní stále častější. Přibylo úrazů oka, infekcí i zánětů. Na všechny tyto změny bylo nutné reagovat rozšířením kapitol a zařazením nových, nebo aspoň změnou jejich obsahu, především v návrhu na léčebná opatření.

Odborný obsah je rozdělen do tří oddílů: Nejčastější příčiny náhlé ztráty nebo zhoršení zraku (30 s.), Urgentní stavy způsobené infekcí nebo zánětem (19 stran) a Urgentní stavy související s úrazy oka (50 stran). Text je psán pěknou a přesnou češtinou, lehce se čte a bude se dobře pamatovat. V přesných formulacích a plné srozumitelnosti i obtížnějších pasáží jistě uplatnily všechny tři autorky své dlouholeté pedagogické zkušenosti, které získaly při výuce mediků (ale nejen mediků) na očních klinikách 1. LF UK. Text je bohatě ilustrován především barevnými obrázky (bez nichž se jakýkoliv článek nebo kniha z oftalmologie neobejde!), kterých jsem napočítal 67 a jejichž reprodukce je vesměs velmi dobré kvality. Do textu bylo zařazeno i 16 přehledových tabulek. Na závěr knihy je uvedena použitá literatura  přiměřeného rozsahu (neopomíjející i naše autory) a přehledný věcný rejstřík.
Knihu, v níž jsem nenalezl žádné chyby, vypravilo nakladatelství Galén s pečlivostí.

Ke studiu (a proto by neměla chybět v žádné knihovně!) je určena především oftalmologům, lékařům záchranné zdravotnické služby, otorinolaryngologům a chirurgům, ale seznámení (aspoň letmé) se čtvrtou kapitolou (urgentní stavy) bych doporučoval i lékařům ostatních specializací.

