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ĽUBOMÍRA FÁBRYOVÁ
PAVOL HOLÉCZY A KOLEKTÍV

DIABETES A OBEZITA
NEROZLUČNÉ DVOJIČKY

Kniha „Diabezita. Diabetes a obezita: nerozlučné ĽUBOMÍRA FÁBRYOVÁ
PAVOL HOLÉCZY
dvojičky“ je pozoruhodným dílem, které velmi A KOLEKTÍV
dobře pokrývá komplexní problematiku obezity
a diabetu. Oba hlavní editoři MUDr. Ľ. Fábryová
a doc. P. Holéczy odvedli perfektní práci jednak
při plánovaní kapitol, které skutečně pokrývají
všechny důležité aspekty, jednak při perfektním výběru spoluautorů. Součástí autorského
kolektivu je celá řada renomovaných představitelů řady oborů nejen vnitřního lékařství, ale
také chirurgie, anesteziologie, kardiologie a dalších, včetně zástupců z České republiky.
Kniha se velmi dobře čte, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené
a jejich délka je přiměřená. V knize je velmi snadné se zorientovat a najít třeba jen jedno téma, které čtenáře zajímá.
Za velmi důležité považuji i zařazení kapitol na témata, která
nejsou v rámci podobných publikací často diskutována –

například diabezita a lázeňská léčba, sociálně-ekonomické dopady diabezity a možnosti
jejich řízení a řada dalších. Z praktického hlediska jsou velmi důležité a prakticky využitelné
i další kapitoly – například anesteziologický management pacienta s diabezitou a nutriční aspekty managementu pacientů po bariatrické/
metabolické chirurgii. Velmi vydařené jsou však
i další kapitoly a rozhodně čtenářům doporučuji
knihu přečíst celou.
Celkově se jedná o jednu z nejvydařenějších
knih na uvedené téma, kterou jsem v posledních letech na toto téma četl. Zajímat by měla prakticky
všechny lékaře, kteří se s pacienty s obezitou a diabetem
setkávají. A myslím, že každý čtenář si vybere minimálně
jednu část, které pro něj bude zajímavá a poučná.
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