Dosud největší a plně barevná monografie je mimořádným dílem specialistů, kteří propojili poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu s klinickými aspekty revmatických onemocnění. Kniha, která se obsahem i formou vyrovná předním světovým monografiím, pokrývá jak revmatologii obecnou, tak speciální, věnovanou jednotlivým typům onemocnění. Součástí jsou i kapitoly věnované ortopedii, fyziatrii a dalším hraničním oborům. Publikace je určena revmatologům, internistům, ortopedům, fyziatrům, neurologům; neměla by však chybět v knihovnách všeobecných lékařů a vůbec všech lékařů, kteří se v rámci své specializace setkávají s pacienty trpícími chorobami pohybové soustavy.
V roce 2004 obdržela kniha Cenu prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Od vydání učebnice revmatologie v tehdejším Československu uplynulo téměř patnáct let. V předmluvě její autoři uvedli, že obor prošel během čtyřiceti let bouřlivým rozvojem. V posledním desetiletí však došlo doslova k vědecké explozi a exponenciálnímu nárůstu informací. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci Revmatologického ústavu v Praze a Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanech byli tedy postaveni před úkol připravit novou základní publikaci, která by reflektovala všechny nové poznatky oboru. Autorský kolektiv si dal za cíl připravit text, který by pokrýval komplexní potřeby akademických i praktických revmatologů, ale také dalších specialistů - především internistů, praktických lékařů a ortopedů. Jde principiálně o klinickou monografii, ale jsou zapracovány rovněž základní nové poznatky, nutné k pochopení celé problematiky.
Zkušený autorský kolektiv a renomované nakladatelství předkládají úctyhodné dílo, které chce jak svým rozsahem, tak bohatou dokumentací splnit aktualizované požadavky na denní praxi, na praktické vzdělávání v hlavních revmatologických a imunologických oborech a současně chce sloužit i pro postgraduální vzdělávání. Kniha představuje nové a ucelené zpracování oborů zabývajících se onemocněními pohybové soustavy a umožňuje interdisciplinární pohled na nejdůležitější oblasti péče o pacienty. Zprostředkovává celkový a podrobný pohled přehledně a didakticky jasným členěním. Poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného terapeutického postupu a dalšího sledování v oblasti primární péče s návazností na další stupně odborné a specializované péče. Je rovněž příjemným zjištěním jak autorského kolektivu, tak i nakladatele a všech spolupracovníků, že kolegiální spolupráce českých a slovenských revmatologů pokračuje i v nových podmínkách. Jejím výrazem je mimo jiné i tato monografie.

