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Konkrétní indikačnÍ omezení znamená, že Detra|ex je moŽné
předepisovat u pacientů, u kterých jsou přítomny příznaky
chronické ŽiIní nemoci a mají i objektivnÍ známky choroby
_ jako přík|ad jsou uvedeny vidite|né varixy, edémy, koŽní
změny či ref|ux' Po 2-3 měsících |éčby (u bércových vředů
pak po 6 měsících |éčby) by mě| |ékař Vyhodnotit, zda doš|o
ke k|inicky významnému z|epšenÍ stavu. Pokud ano, |éčba
dá|e pokračuje, pokud ne, neměIo by v ní byt pokračováno.

S ohIedem na t}to skutečnosti Ize doporučit ZaZnamenat
datum zahájení |éčby a popsat příznaky nemoci i kIinické
zIepšenído karty pacienta, i kdyŽ to Iimitace výsIovně nepo-
žaduje v ptse.rrré .ormě.

V případě |éčby henloroidá|nínemoci nenípod|e výše uvede-
ného ustanoven pirpravek ze zdravotního pojištěnÍ nadá|e
hrazen.

\4UDr. Jana Voitíšková

ZDRAVí A PŘíRoDNí PoDMíNKY
(MEDlcíNA A GEoLoGlE)
(autoři: V|adimír Bencko, Jaros|av Novák, Miloš Suk
NakIadate|ství Dolin, s.r.o.)

V srpnu 2oI2 Iomu by|o deset |et, co Se moje kar|ínská praxe
změni|a v akvárium' Dost tvrdě si tehdy příroda vyŽáda|a respekt'
NejSoU to ale 1en katastrofy, které nutí |ékaře vnímat přírodní
podmínky a 1ejich vztah k Životu lidí.
V nak|adate|ství DoL|N' s.r.o. nedávno vyš|a mimořádně výpravná
a nanejvýš podnětná pub|ikace věnovaná prob|ematice zdraví
Iidí V kontextu g|obá|ně chápaných vIivŮ přÍrodnÍch podminek
na zdraví s podtituIkem Medicína a geo|ogie. N/edicÍnský
poh|ed na danou prob|ematiku představuJí kapitoly z pera zkuŠe
ných autorů, renomovaných odborníků v přÍslušných oborech,
prof. MUDr. V|adimíra Bencka, DrSc. a nedávno zesnu|ého
doc' MUDr' Jaros|ava Nováka, CSc., zatím co geologickou část
popisující důsIedky sopečné činnosti, zemětřesení, sesuvy a Iavi-

ny, povodně a záÍopy, d|ouhé v|ny a obecné v|ivy geografických
podmínek popsa| prof. RNDr. Mi|oš Suk, DrSc' Popisem v|ivu
k|imatických změn na č|ověka i spo|ečnost se zabývajÍ kapito|y
napsané RNDr. .Jaros|avem Kad|ecem. E|ektrochemické v|ivy

z prostředíjsou pak popsány doc. Dr. Ing. Ladis|avem Novotným,
DrSc.
K medlcínsky zajímavým kapitolám paří kapitoly věnované zdra-
votním rizikům z půdy, geofagie a bioIitům. Rozsáh|ý prostor

1e věnován toxickým kovům znečišťujícím ne1en pracovní, ale
i Životní prostředí č|ověka s podrobným popisem z této expozice
p|ynoucímu Spektru zdravotních rizik akutní ichronické intoxika-
ce, stejně jako jelím pozdním násIedkům. Tyto kapitoly obsahu1í
i současný poh|ed na ap|ikaci geochemických dat při studiu v|ivu

esenciálnich i primárně toxických prvků v prostředí na zdrav(
populace V kontextu s prob|ematikou odpadů.
V následujících kapito|ách jsou popisovány přiznivé i škodIivé
vIivy hydrosféry na zdraví č|ověka, včetně minerá|ních vod
a vlivy atmosféry' včetně prob|ematiky speleoterapie. Po popisu

škodIivých a příznivých vllvů biosféry násIeduje popis expozice
xenobiotikům typu endokrinnich modu|átorů a jeJich zdravotních
rizik z akÍuá|ního pohledu současné védy' Za cenný příspěvek
autorů pok|ádám kapitoIu věnovanou reaIistickému popisu
jaderných havárii v Černoby|u i Fukušimě bez zbytečných, pani-
kou podmíněných emocí v kontextu probIematiky rizik p|ynoucích
z expozice č|ověka ionizujícímu záření.
K medicínsky nejza1Ímavějším kapito|ám patřÍ prof. MUDr. VácIa-
vem Zamrazi|em, DrSc. Se spo|uautory napsaná současná
a stá|e aktuální stať Jód-prvek nezbytný pro Iidské zdraví.
Cenné1sou pak komentáře k metodice |ékařské geoIogie, zmiňu-
jící mineraIogické, petrografické a bioIogické metody vyuŽívané
současnou medicínou a kapitola seznamující čtenáře s pouŽitel-
ností geografických informačních systémů G|S v medicínském
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kontextu napsanou Mgr' Jiřím Grund|ochem.
ZávéreÓná kapito|a se pak zabývá některými přírodnínri a spo|e-
čenskými úska|ími da|šího vývoje č|ověka. Hrot nepřÍliš
optimistických výhIedŮ do budoucnostl, pokud se neprosadÍf i|o-

zofie trvaIe udrŽiteIného Života, je v závěru textu kniny uIomen
anekdotoU z řÍŠe černého humoru: PotkaIa se země s cizÍ plane-
+^|' T..^ iizan+nIr.-A il|{ eA máč iinak?.. šnatne hnntrIr ioamLUu. |d 5U]| LcptÓ|d' HJdl' -- UU-Lo|o JJg|||
lidi.'.'Já to měla taky, a|e přejde to Samo...(L. VacU|ík, LldoVé
noviny 2009).
Monografii uzavirá značně rozsáh|ý výkladový Slovníček |ékař-

ských, geologických a chemických termínů a výrazŮ
usnadňujícím jejích pochopení ve správném kontextu i neza-
svěceným zájemcům o prezentovanou, značné kompIexní
problematiku. Monografii |ze ob'1ednat u dobrých knihkupcŮ,
nebo přímo V nakIadateIství cestou internetu.
Diky komp|exnostl přístupu k moderně chápanému VZtahu kvaIi-

ty prostředí a zdraví č|ověka by tato příručka, navic bohatě
iIustrovaná, nemě|a chybět v příručnÍ knihovně praktického |éka-

ře jako zdroj aktuá|ních informaci v předmětné oblasti.
Doc. MUDr. Bohumil Selfert, PhD.


