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Llibres

Manual de enfermedades importadas,
de Antonio Muro Álvarez y José Luis Pérez Arellano

Joan March Noguera

Acadèmic electe

No és la primera vegada que
aquesta secció ressenya un llibre
sobre "malalties importades". Ho
férem en el tercer número del
volum de l’any  2011 quan
comentàrem el llibre Malalties
emergents editat per l'Institut
d’Estudis Catalans. La nostre
insistència no respon a cap mania
sinó que és fruit de l'atenció que la
societat dedica al que se pot llegir
en els medis de comunicació en
relació a les mesures que sobre la
salut prenen les administracions
públiques i les seves repercus-
sions  en relació a  "les malalties
importades".

El llibre que ressenyam ha estat
coordinat per dos catedràtics res-
ponsables  de  dos centres punters
en  l'estudi de les  malalties tropi-
cals, en sentit ampli: així, Antonio
Muro Álvarez és el director de

Centro de Investigación de
Enfermedades Tropicales de la
Universidad de Salmanca  i cate-
dràtic a la mateixa de
Parasitologia. Per part seva José
Luis Pérez-Arellano és catedràtic
al Departament de Ciencias
Médicas y Quirúrgicas de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria i cap de secció
d'Enfermedades Infecciosas y
Medicina Tropical del Servicio de
Medicina Interna del Hospital
Universitario Insular de Gran
Canaria.

Per elaborar el llibre han comp-
tat, un i altre, amb l'ampli planter
de bons  professionals, especialit-
zats en la temàtica que ens ocupa,
que treballen  en les institucions
que coordinen.

L’objectiu de l’obra és aprofun-
dir en el coneixement de les pato-
logies del viatger i contribuir a la
formació clínica dels professio-
nals involucrats en el seu diagnòs-
tic, tractament i prevenció. El
manual aborda les qüestions més
destacades relacionades amb les
malalties importades i tracta
aspectes epidemiològics, de vacu-
mació...

Encapçala el llibre un pròleg
bellament redactat per  una  emi-
nència  de la matèria,  el doctor
Antonio R. Martínez Fernández
catedràtic emèrit de la
Universidad Complutense de
Madrid.

Després  del  pròleg, de lectura
des de tots els punts de vista reco-

manable, ens trobam  l'obra orga-
nitzada  en quatre parts:  1ª) "
Aspectos generales"; 2ª)
"Aspectos generales de medicina
del  viajero" (aquesta part al llarg
de 14 apartats  es dedica a estudiar
les distintes actuacions preventi-
ves a dur a terme  per part dels
viatgers abans d'anar a un destí o
un altre); 3ª) "Viajero que regresa"
(en aquest capítol de 13 apartats
es descriuen les mesures que han
de prendre els "serveis de salut" i
els viatgers a l'hora d'arribada en
el seu lloc de residencia habitual;
4ª) "Aspectos generales de la emi-
gración en España" (en aquesta
part s'analitza en 15 apartats de
forma detinguda  les diferents
malalties de les que poden ésser
portadors els col·lectius  d'immi-
grants d'acord amb el seu lloc. de
procedència i la forma de curar-
les i impedir la seva propagació a
la població nativa).

Per últim cal assenyalar que la
publicació ve acompanyada de
una bona col·lecció d'imatges
il·lustratives de les diferents enti-
tats patològiques i  dels ja habi-
tuals enllaços en les obres de
Elsevier a una pàgina web de l'o-
bra, de forma que es poden con-
sultar on-line tota l'obra i espe-
cialment  informacions per la
docència si tenen les claus corres-
ponents.

Un extra que resulta de gran uti-
litat i que acaba de conformar un
manual molt recomanable per als
nostres lectors.
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