Prof. MUDr. Miloš Hájek, CSc. (nar. 4. 10. 1931, Praha) svou knihou, reflektující jeho celoživotní dráhu ve výsostném oboru – chirurgii – obohacuje memoárovou literaturu, vytvořenou významnými osobnostmi lékařského stavu, o nové, nepříliš časté atributy:  zpřístupňuje drobnokresebnými detaily každodenní léčebnou praxi, poukazuje na úskalí i nadějné vyhlídky tohoto povolání a nejen zájemcům o medicínu – která je v mysli mnohých nezřídka obestřená omyly a tajemstvími – dává pocítit ovzduší nemocničního prostředí, nahlédnout do laboratoří i pracoven lékařů doma i ve světě, kde jako chirurg působil. Svou profesionální dráhu začal v letech 1956–59 na Slovensku v nemocnici Brezně nad Hronom. V roce 1959 nastoupil jako sekundář na chirurgickou kliniku na Královských Vinohradech, kde pracoval celkem 15 let. V letech 1967–69 byl jako vědecký pracovník na stáži na státní univerzitě v Groningenu v Holandsku. Po návratu do Prahy se v roce 1974 habilitoval na Lékařské fakultě hygienické  Karlovy univerzity a pracoval tam jako docent chirurgie do roku 1978. Pak byl jmenován primářem oddělení hrudní chirurgie v pražské nemocnici Bulovka. Od roku 1986 byl profesorem chirurgie a jeho dalším působištěm byla Městská nemocnice Na Františku. V roce 1993 se stal na přechodnou dobu vládním radou na Ministerstvu obrany ČR a následně náčelníkem chirurgického oddělení, později chirurgické kliniky, Vojenské lékařské akademie v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, kde dosud působí jako chirurg-konzultant. V posledních pěti letech pracuje v Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, kde organizuje vysokoškolskou výuku zdravotních sester-bakalářek. M. Hájek je od roku 1970 odborným redaktorem celostátního časopisu Rozhledy v chirurgii a rovněž členem redakční rady časopisu International Surgery. Mezinárodní lékařská společnost International College of Surgeons, založená v Ženevě v roce 1935 jako první světová chirurgická organizace (spoluzakladatelem byl mj. profesor MUDr. Arnold Jirásek), jmenovala profesora Hájka svým viceprezidentem poprvé v roce 2002–2004 a podruhé na období 2011–2012. V České republice byl od roku 1989 členem předsednictva a dvanáct let místopředsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a v letech 1993–1996 členem předsednictva České lékařské komory. M. Hájek je autorem šesti samostatných a spoluautorem dalších pěti odborných knih a celé řady časopiseckých publikací.

