Když se řekne »anafylaktická reakce«, každý lékař se studeně opotí strachem. Tato napříč všemi obory probíhající, obávaná (bohudík však ne příliš častá) reakce, která může vzniknout po aplikaci jakéhokoliv léku a kontrastního prostředku nebo po požití některých jedů či potravin, totiž nedává již nemocnému příliš mnoho nadějí do života a lékaři příliš mnoho času, aby jeho téměř jistou smrt odvrátil. Zvláště, je-li na tuto reakci nepřipraven.

Především z tohoto důvodu je nutno vydání této publikace přivítat. A také proto, že se napsání ujali dva specialisté, doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce a MUDr. Irena Krčmová, CSc., z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Útlá knížečka kapesního formátu vycházející v knižnici Farmakoterapie pro praxi má rozsah pouhých 95 stran. Je rozdělena do 8 kapitol, z toho dvě jsou formální (Úvod, Závěr). Odborný text uvádí kapitola Repetitorium (13 s.), v níž je představena historie, definice, epidemiologie, etiologie a patogeneze anafylaxe. Následují kapitoly Diagnostika a diferenciální diagnostika (30 s.), Klinický obraz (5 s.) a Léčba (15 s.). Šestá kapitola - Možnosti prevence (4 s.) - upozorňuje na způsoby zabránění vzniku tohoto kritického stavu metodami eliminace, imunoprofylaxe nebo alergenové imunoterapie. Poslední kapitola, Chyby a omyly v diagnostice a léčbě anafylaxe (6 s.), vlastní odborný text uzavírá. Výčet chyb a omylů je úplný: od dlouhého rozboru anamnézy a zbytečných laboratorních a přístrojových vyšetření, podcenění prvních signálů anafylaktické/anafylaktoidní reakce, přes chyby ve farmakoterapii a nesprávné resuscitační techniky (a mnohdy nedostatečné vybavení pro adekvátní léčbu) až k opomenutí následné péče. Mnozí jistě ocení připomenutí obsahu resuscitačního balíčku nebo zásad správného ambulantního nebo definitivního/ústavního postupu při projevech anafylaktické reakce.

Text je ilustrován 7 jednoduchými černobílými obrázky a 9 přehlednými tabulkami. Ačkoliv je kniha určena především praktikujícím lékařům a většina kapitol je také tak koncipována, je přesto její informační úroveň velmi dobrá. A tak všichni, kteří si kladou nejen otázku Co?, ale i Proč?, nebudou zklamáni. Přitom se kniha dobře čte, je psána pěknou češtinou, informace se neopakují a neprotiřečí si. Oba autoři věděli, o čem psát, a také to dobře napsali.

Komu knihu doporučit? Na tuto jednoduchou otázku mohu dát tentokrát jednoduchou odpověď. Měli by si ji přečíst všichni, kteří se s anafylaktickou reakcí mohou ve své praxi setkat - tj. všichni lékaři.

