Infekční nemoci jsou stálou hrozbou lidstva. Ani velký pokrok medicíny v posledních desetiletích nezměnil nic na skutečnosti, že na infekční choroby stále umírají miliony lidí v zemích rozvojových i v průmyslově vyspělých státech.
Mnohé infekce se vracejí, jako cholera, tuberkulóza, záškrt, mor, ale také se objevují nové nebezpečné nákazy, které byly dosud neznámé. Akutním medicínským problémem zůstávají přenosné nemoci virového původu, zejména AIDS, virové hepatitidy, lymeská borrelióza nebo onemocnění vyvolaná skupinou herpetických virů.
Vybrané kapitoly z akutní dětské infektologie, které předkládá hlavní autorka a pořadatelka publikace doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc., z  Kliniky dětských infekčních nemocí Masarykovy univerzity v Brně spolu s rozsáhlou skupinou spoluautorů, si kladou za cíl podat zájemcům řadu cenných informací umožňujících správnou diagnózu a optimální terapii akutně postižených dětí.
Publikace je členěna do devíti hlavních částí. První celek je věnován infekčním onemocněním doprovázeným exantémem (spalničky, zarděnky, plané neštovice) - od etiologie, klinické manifestace, diagnostiky až po terapii a možnou profylaxi. V této kapitole jsou dále uvedena speciální infekční onemocnění provázená kožními manifestacemi (systémové reakce na infekční noxu, infekce způsobené neisseriemi, stafylokoky, borreliemi, mykotické infekce a další) a nová infekční onemocnění, nejen vysoce infekční, ale také značně nebezpečná (herpetický virus, Ebola). Závěr prvního oddílu tvoří kožní manifestace u infekcí vyvolaných virem lidské imunodeficience. Kapitola je doplněna obrazovou přílohou.
Kawasakiho choroba a kongenitální infekce jsou obsahem druhého a třetího oddílu.
Čtvrtá část je věnována problematice virových hepatitid (původci, rozdělení), infekcím jater přenášeným transfuzemi, ale také infekční mononukleóze, cytomegalovirovýcm infekcím a dalším infekcím nevirovým.
Průjmová onemocnění v dětském věku (průjmy neinfekční a infekční - bakteriální, virové, parazitární, intolerance kravského mléka a terapie) jsou obsahem páté kapitoly.
Šestá a sedmá kapitola jsou věnovány nehnisavým a hnisavým infekcím centrálního nervového systému. Čtenář získá podrobný obraz o arbovirové neuroinfekci - klíšťové meningoencefalitidě, ale také o vzteklině, lymeské borrelióze, i o meningokokových onemocněních, jejich komplikacích, včetně mozkového abscesu. Kapitola je doplněna přehledem nálezů v mozkomíšním moku. Pertusi a parapertusi popisuje samostatná osmá kapitola. Uzlinový syndrom a jeho diagnostika se dotýká mnoha lékařských oborů (infektologů, ORL, onkologů, zubních lékařů, ale i dermatovenerologů apod.). Tvoří devátou a závěrečnou část publikace, která přináší nesmírně cenné informace. V přehledovém členění jsou uvedeny skupiny uzlinového syndromu, uzlinový syndrom v rámci infekčních onemocnění virových (např. morbilli, parotitis epidemica, infekční mononukleóza, HIV infekce), bakteriálních (tonzilitida, lymfadenitida u zubních afekcí, ale také tularemie, diftérie, antrax, lues) i u onemocnění parazitárního původu (toxoplasmóza).
Každá souborná část je v závěru doplněna seznamem odborné literatury.
Publikace je psána přehledně a instruktivně. Barevné ilustrace vhodně doplňují odborné texty, právě tak jako přehledné tabulky shrnující daná fakta. 
Údaje zde uvedené přesahují obor pediatrie. Stanou se určitě hledanou informací i pro další medicínské obory.

