Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale poslední »Dětská kardiologie« vyšla bezmála před čtvrt stoletím (1983). Jejím hlavním autorem a editorem byl prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., a spolupracovníci. Je vhodné připomenout, že nebyl jen hlavním a prvním autorem, ale i autorem výsostně povolaným. Svého úkolu se zhostil bezchybně.
Od té doby ale uplynulo téměř 25 let a kardiologie (jak dětská, tak kardiologie dospělých) prodělala řadu změn. Významně se změnily nejen diagnostické možnosti, ale i léčebné postupy. Do diagnostiky vstoupily zásadním způsobem např. ultrazvukové metody (TM, 2D, 3D, dopplerovské techniky) a elektrofyziologie. Dnes se snadno neinvazivně diagnostikuje to, co se před 25 lety těžce diagnostikovalo invazivně. Léčba využívá zásadním způsobem metody intenzivní medicíny, intervenční kardiologie a moderní anesteziologie. Proto se nyní běžně operuje to, co bývalo dříve považováno za inoperabilní. A tak není divu, že výsledky dětské kardiologie (včetně dětské kardiochirurgie) jsou obdivuhodné.

Nepřekvapí, že editorem nové monografie je prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc., a spoluautory z poloviny pracovníci Dětského kardiocentra v Praze-Motole. Vždyť kdo jiný by měl větší odbornostní oprávnění tento titul napsat. A je pěkné, že knihu dedikovali prof. MUDr. Milanu Šamánkovi, DrSc.

Publikace je velkého formátu, má 444 stran a obsah obvyklý u velkých kardiologií. Kapitoly první části se zabývají embryologií (jak také jinak u oboru, jehož hlavní náplní je diagnostika a léčba vrozených srdečních vad!), anatomií a fyziologií srdce. V druhé části jsou zařazeny  informace o vyšetřovacích metodách (Klinické vyšetřovací metody, Elektrokardiografie, Rentgenové vyšetření, Echokardiografie, Diagnostická srdeční katetrizace, Angiokardiografie, Intervenční katetrizace, Radionuklidové metody, Zátěžové vyšetření, Magnetická rezonance, Plicní funkce). Nejrozsáhlejší částí (téměř 180 stran) jsou kapitoly sdružené ve třetím oddíle pod názvem Vrozené srdeční vady. V ní je představeno 34 vrozených srdečních vad. Vlastní text má převážně fixní vnitřní strukturaci, je bohatě a kvalitně obrazově dokumentován. Většinou se dobře čte, především proto, že je stručný, výstižný i přehledný.
Knihu zakončuje doporučená literatura, uvádějící 28 pramenů publikovaných vesměs po roce 2000, a stručnější rejstřík (vzhledem k rozsahu knihy). Seznam použitých zkratek je umístěn na začátku publikace.

Monografii vydalo nakladatelství Galén s pečlivostí jemu vlastní. Bezchybný tisk a na křídovém papíře reprodukované obrázky zobrazovacích metod formální kvalitu této monografie zvyšují.
Komu knihu doporučit? Spolu s autory ji doporučuji především dětským kardiologům, pediatrům a neonatologům, protože ti všichni se s dětskými kardiaky především setkávají. Ale i nespecializovaní pediatři v ní najdou poučení a budou z ní mít užitek.

