První knižní vydání tohoto titulu vyšlo před 10 lety (v roce 1995) a bylo úspěšné. Proto už po 3 letech (v roce 1998) představili autoři druhé, přepracované vydání. Podobně jako vydání první bylo dílem 24 členné skupiny vzájemně spolupracujících lékařů a konziliářů III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Oproti 1. vydání se autorský kolektiv ani obsah i počet kapitol podstatněji nezměnily.

Nyní, 10 let od prvního a 7 let od druhého vydání, vychází vydání třetí. Sedmiletý odstup si vyžádal řadu změn. V čem se tedy kniha změnila? Po formální stránce dostala »nový kabátek«, do něhož nakladatelství Grada Publishing nyní obléká některé svoje knihy; oproti 2. vydání se mírně zvětšil i stránkový rozsah (ze 741 na 773 stran) a obsahově přibyla jedna nová kapitola. První významnou změnou je opuštění koncepce výběru autorů: už tedy ne »skupina vzájemně spolupracujících lékařů a konziliářů III. interní kliniky« prezentující »plod jedné školy«, jak tomu bylo u předešlých dvou vydání, ale skupina specialistů vybraných ze tří lékařských fakult a několika ústavů. Objevují se jména 13 nových autorů (z celkového počtu 29). A oproti dřívějším osobním zkušenostem autorů se argumentuje více odkazy na výsledky farmakoterapeutických studií a důkazy »medicíny založené na důkazech« tak, jak to současná moderní medicína vyžaduje.

Vlastní odborný text má celkem 22 kapitol pokrývajících téměř všechny specializační obory vnitřního lékařství. Samostatné kapitoly jsou věnovány léčbě diabetes mellitus, obezity, hyperlipoproteinémií a dyslipoproteinémií, metabolických osteopatií, malnutrice a katabolismu, terapii imunomodulační, vaskulárních mozkových příhod, psychofarmakoterapii, symptomatické a paliativní léčbě a zvláštnostem farmakoterapie ve stáří. Nově zařazená kapitola o farmakoterapii intoxikací vlastní odbornou část uzavírá.
Text je doplněn 178 tabulkami (poměr 1 tabulka : 4 strany textu) a (pouze) 17 obrázky/schématy. Až na příliš rozsáhlou kapitolu o farmakoterapii v hematologii (89 stran) se podařilo udržet obvyklý rozsah (30-40 stran) i proporcionalitu kapitol ostatních specializací. Protože nejde o učebnici farmakologie, nelze ani očekávat, že jednotlivé kapitoly budou mít shodnou vnitřní strukturaci. Proto jsou také psány volně a odrážejí individuální styl i formu psaní jednotlivých autorů. Literatura je různého rozsahu (od 3 do 37 citací), ale je převážně z posledních 5 let, a často uvádí jako zdroj doporučení (guidelines) příslušné evropské nebo české odborné společnosti.
V rozsáhlé knize se bude čtenářům dobře hledat, protože si bude moci vybrat ze 3 rejstříků: rejstříku obecných pojmů, generických názvů a obchodních názvů léků.

Cena a význam knihy je v sumarizaci mnohdy rozptýlených poznatků, v její aktuálnosti, propagaci principů účelné farmakoterapie a v neposlední řadě i principů medicíny založené na důkazech.
Kdybych mohl, doporučil bych tuto knihu jako povinné studium jak pro internisty (i ti »specializovaní« zde najdou svoji kapitolu!), tak i pro praktické lékaře a všem těm, kteří budou z těchto oborů skládat atestační zkoušky. Z moderní a účinné farmakoterapie budou totiž profitovat především jejich pacienti. A o to přece jde v první řadě.

