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Z odbornej tlače
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Publikácia autorov Vladimíra Uličianskeho, Zbynka Schronera a Mariána Mokáňa v rozsahu 100 strán
edukačného textu je najkomplexnejšou publikáciou tohto typu,
ktorá na Slovensku vyšla v posledných rokoch. Okrem diabetikov
a ich príbuzných môže byť vhodná
pre zoznámenie sa s problematikou aj pre ostatnú laickú verejnosť.
V prvej časti sa rozoberá hlavne
definícia cukrovky, jej diagnostika
a akútne aj chronické komplikácie. Obzvlášť dôležité môže byť pre
verejnosť a príbuzných diabetikov
časť týkajúca sa zisťovania rizika cukrovky a sumarizujúca preventívne opatrenia u jedincov s vysokým rizikom rozvoja cukrovky.
V druhej časti knihy sú jednoduchým spôsobom zrozumiteľným pre väčšinu pacientov, ale napriek tomu
dostatočne detailne, vysvetlené princípy liečby cukrovky, a to ako režimové opatrenia, tak aj farmakologická liečba. To všetko v kontexte hlavného cieľu tejto
liečby, a to prevencie mikrovaskulárnych komplikácií
a makrovaskulárnych ochorení s cukrovkou združených.
Posledná časť knihy obsahuje špecifické problémy
pacientov s diabetom, ako sú diabetické pomôcky,
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starostlivosť o nohy, tehotenstvo
u diabetičiek, a venuje sa aj problematike cestovania. Obzvlášť dôležité a zatiaľ málo publikované
v edukačných publikáciách sú kapitoly týkajúce sa psychologických a sociálnych problémov pacientov s diabetom. V poslednej
kapitole sa formou často kladených otázok autori vracajú k najdôležitejším častiam textu, a tak
nenásilným spôsobom upozorňujú, čo si má čitateľ rozhodne
„odniesť domov“ po prečítaní
publikácie.
Celkovo možno konštatovať, že Sprievodca diabetika na ceste životom je moderným rozšírením edukačnej literatúry pre diabetikov, ktorá doteraz pozostávala
hlavne z rozličných letákov a brožúr, často vytrhnutých
z kontextu celkového ochorenia.
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