Rychle narůstající poznatky v oblasti etiologie a patogeneze krevních onemocnění zahrnují stále více mezioborové spolupráce při uplatňování optimálních algoritmů v zájmu časné diagnostiky a racionálního léčebného postupu. Přitom je pochopení genetických základů a molekulární úrovně patogenetických mechanismů, vrozených a získaných faktorů nezbytným předpokladem pro správná rozhodnutí v každém individuálním případě, a to od prenatálního období, přes novorozenecký věk k dalším věkovým obdobím. Domácí zkušenosti, výsledky celostátních a mezinárodních studií ukazují cestu a současné možnosti od primární péče k vysoce specializované péči odborné. Je proto zásluhou autorského kolektivu pod vedením hlavního autora a pořadatele monografie, profesora MUDr. Jana Starého, DrSc., že předložil široké lékařské veřejnosti nový, mimořádně hodnotný svazek Trendů soudobé pediatrie, věnovaný tentokráte vybraným aktuálním problémům dětské hematologie. Čelní představitelé české dětské hematologie, imunohematologie, transfúzní služby, metabolických chorob, specializovaných klinik, oddělení a laboratoří umožňují tím vstoupit na půdu novou, zatím ne zcela běžnou. Splňují tak požadavek trvalého zvyšování postgraduální vzdělanosti a širší odborné vzdělanosti v denní praxi s dětmi postiženými krevními chorobami či jen s riziky hematologických komplikací při onemocnění jiných systémů. Čtenář má příležitost získat aktuální přehled o vrozených selháních kostní dřeně (J. Starý, L. Šrámková), seznámit se se současnými názory na patogenezi, klasifikaci, diagnostiku a terapii, včetně transplantace kmenových hematopoetických buněk. Dědičné choroby metabolismu provázené megaloblastickou anémií představují velmi heterogenní skupinu (L. Nepřeková, J. Zeman). Vyžadují uvážlivou volbu vhodných vyšetření biochemických, enzymových a genetických, která jsou nutná pro včasné zahájení terapie. Autoimunitní hemolytické anémie (V. Mihál, M. Písačka) dospěly díky pokrokům imunohematologických a klinických studií k přesnější soudobé klasifikaci a terapeutické strategii. Diagnostická závažnost, třídění a charakteristika benigních a maligních lymfoproliferativních stavů (Y. Jabali, M. Suková) jsou předmětem další velmi složité kapitoly, vhodně doplněné kazuistikami. Z poruch hemostázy je soustavně zpracována problematika získaných a vrozených trombocytopenií (D. Pospíšilová), komplexní pohled na hemofilii (V. Komrska). Velmi aktuální zájem zaujímají vrozené a získané trombofilní stavy (J. Blatný, I. Hadačová, K. Toušovská). Incidence, rizika, molekulární genetika, racionální prevence a terapie jsou předmětem velmi potřebných informací a znalostí v ambulantní praxi a v různých oborech nemocniční péče. Věřím, že nový svazek Trendů soudobé pediatrie přinese všem čtenářům kvalifikované seznámení s aktuálními problémy a možnost uplatnění v jejich denní praxi.

