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Súčasnú dobu charakte-
rizuje celý rad pozitívnych, 
ale aj negatívnych sprievod-
ných javov. Informatika za-
sahuje do každej našej čin-
nosti, zdokonaľuje riadenie, 
plánovanie a súčinnosť 
mnohých aktivít. Prevratná 
doba plná stresu z nena-
plnených možností sa vy-
značuje paradoxne stálym 
predlžovaním strednej dĺžky 
života, zvažovaním vyššie-
ho dôchodkového prahu, 

lepšou kvalitou života. Tento trend sa výrazne prejavil aj 
v tzv. postsocialistických krajinách, osobitne krajinách tzv. 
V4. Výsledkom je postupné „starnutie“ populácie s potrebou 
osobitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o túto časť na-
šej populácie. Je dobré, že vysoké školy mapujú tieto nové 
trendy a vysokoškolskí učitelia pripravujú teoretické aj prak-
tické východiská pre nové generácie tých sociálnych 
a zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú nielen organizačne 
túto činnosť pripravovať, ale aj konkrétne v bežnom živote 
vykonávať.  

Preto som privítal informáciu, že doc. MUDr. Ivan Bar-
tošovič, PhD., mimoriadny profesor Vysokej školy zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, praktický 
lekár a geriater, pripravil dvojdielne vysokoškolské skriptá, 
v ktorých obsiahol problematiku starnutia a s ním spojených 
zdravotných problémov (1. diel) a problematiku tzv. sociál-
neho starnutia a jeho dôsledky (2. diel).  

V 1. diely nájdeme v 8. kapitolách základné pojmy 
a definície, demografiu starnutia, charakteristiky starnutia 
a choroby v starobe, starnutie a vybrané ochorenia orgáno-

vých systémov, nádory v starobe, psychické a psychologické 
následky starnutia, ale aj veľmi dôležitú časť komplexné ge-
riatrické posudzovanie. 

V 2. diely je v 10. kapitolách obsiahnutá problematika 
sociálneho starnutia, dôsledky starnutia a ageizmus, sociálne 
geriatrické syndrómy, somatické a psychické geriatrické 
syndrómy, problematika umierania a smrti u seniorov, ko-
munikácia so seniormi, prevencia a faktory životného štýlu 
u seniorov, farmakoterapia vo vyššom veku, starý člen 
v rodine a inštitúcii, organizácia starostlivosti o seniorov. 

Všetky časti sú napísané nielen ako prehľad poslednej 
odbornej literatúry, ale aj na základe konkrétnych praktic-
kých skúsenosti ordinujúceho geriatra v praxi. V textoch je 
nielen definícia daného stavu, ochorenia, ale aj načrtnuté vý-
chodiská a praktické postupy pre jeho zvládanie. Text je do-
plnený mnohými obrázkami, schémami a tabuľkami, čo 
uľahčuje nielen zvládnuť danú problematiku, ale poskytuje 
aj prehľady, ktoré sú použiteľné pre konkrétnu prácu. Všetky 
kapitoly sú doložené použitou literatúrou, ktorá prináša naj-
novšie poznatky v daných oblastiach. Text je didakticky na 
vysokej úrovni, otvára mnohé zásadné otázky, načrtáva od-
povede a poskytuje pre čitateľa široký priestor pre diskusiu. 
Skriptum je spracované na vysokej profesionálnej úrovni 
tak, aby nielen po odbornej, ale aj po jazykovej, štylistickej 
a technickej (knihárskej) stránke uspokojilo všetkých čitate-
ľov. Odporúčam túto učebnicu nielen pre študentov verejné-
ho zdravotníctva, ošetrovateľstva, ale aj medicínskych sme-
rov v rámci preventívneho a sociálneho lekárstva. 
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