Autoři si položili za cíl vyplnit dosud citelnou mezeru v odborné literatuře, kterou představovala absence obsažné publikace, zabývající se jedním z nejzávažnějších témat medicíny, jakým je možnost chirurgického ovlivnění a chirurgické prevence ischemické cévní mozkové příhody. Posledním knižním zpracováním podobného tématu byla Kalvachova publikace Mozkové ischemie a hemoragie, která však nebyla zaměřena převážně na chirurgickou a neurointervenční problematiku. Zjevným účelem této knihy je obeznámení lékařské a především odborné neurologické veřejnosti se současnou pozicí neurovaskulární chirurgie. V knize autoři vycházejí ze svých vlastních bohatých zkušeností a poskytují zároveň souhrn současných znalostí o možnostech akutní i preventivní péče o pacienty postižené mozkovou ischemií.
Kniha je členěna do logicky navazujících kapitol, jejichž rozsah je prakticky vždy zdařilým kompromisem mezi nutnou stručností a nezbytným sdělením relevantních údajů. I tam, kde jednotlivá problematika vyžaduje rozsáhlejší úvahu či podrobnější připomenutí literárních údajů, děje se tak bez dopadu na plynulost textu, jehož čtivost podporují i klinické kazuistiky, vhodně doplněné obrazovou dokumentací s velmi slušnou kvalitou. Rovněž upuštění od odkazů na jednotlivé literární reference přímo v textu a jejich ponechání na závěr každé kapitoly přispívá k celkové přehlednosti.
Celkově 19 kapitol je tematicky rozděleno do několika sekcí. V první jsou zpracována epidemiologická fakta a rozebrána základní anatomie a patofyziologie mozkového cévního zásobení. Další kapitoly pojednávají o současném pohledu na optimální medikamentózní léčbu mozkové nedokrevnosti. Obsažná sekce je věnována klinické a funkční diagnostice. Zhruba druhá polovina knihy je věnována neurovaskulární chirurgii s přihlédnutím k možnostem užití intervenční neuroradiologie. Je zde rozebrána velmi detailně technika karotické endarterektomie a extra-intrakraniálních anastomóz, ve kterých se právě projevují velké zkušenosti autorů s vlastními soubory pacientů. Méně obsažně jsou zde rozebrány i vzácnější léze v extrakraniálním i intrakraniálním řečišti s možností jejich chirurgického nebo neuroradiologického ovlivnění.
Kniha představuje přehledné a komplexní dílo probírající velmi názorným a pro čtenáře přitažlivým způsobem celou problematiku mozkové ischemie z pohledu neurochirurga. Stojí na základech vytvořených dostatečně rozsáhlým klinickým materiálem a velmi dobrých léčebných výsledcích. Její přínos pro postgraduální vzděláváni neurochirurgů, neurologů a neuroradiologů je mimo jakékoliv pochybnosti.

