Pediatrie, jako i jiné obory, to je příběh bez konce, to je vzrušující inventura vývoje medicíny, která je plná nových možností a neprobádaných cest a cestiček. Současná (i minulá) exploze nových poznatků vedla nejen ke specializaci, ale přímo ke tříštění do dalších subspecializací, ba ještě dále.
Na řadě kapitol této knihy se projevila EBM (Evidence based medicine), tedy praxe lékařského rozhodování na základě kritické identifikace vyhodnocení a uplatnění nejvýznamnějších a nejzávažnějších relevantních informací.
Autoři této knihy v čele s prof. Hrodkem a doc.Vavřincem (už tato jména jsou zárukou kvality) mají v úctě slovo, a proto hovoří srozumitelně, zřetelně a jasně, i když podstupují riziko, že takový způsob formulací může vyznít neformálně a zdánlivě neodborně. Na druhé straně se nevyhýbají ani složitým myšlenkám. Autoři této knihy určitě nepatří k těm, kteří by vědeckým vyjadřováním chtěli udělat dojem a „mluvit spatra“ - z oblaků, na kterých se vznášejí; jsou to poctiví dělníci pediatrie, pokračovatelé díla profesorů Švejcara, Brdlíka, Houšťka a dalších. Ostatně soudím, že tato učebnice musela vznikat řadu let, aby dosáhla takové dokonalosti.
Je významným přínosem pro studující medicíny, pro atestující lékaře, pro praktické lékaře dětí a dorostu. „Rozvoj vědy a praxe umožnil také hlubší pochopení etiologie a patogeneze, zdokonalil diagnostické a terapeutické postupy“ - to uvádějí autoři úvodem. Když listuji touto nejen výbornou, ale i krásnou učebnicí, jsem překvapen šíří záběru, jaký obsahuje, ale rozepisovat zde obsah kapitol a subkapitol by bylo nošením dříví do lesa a sov do Athén, a proto jen namátkově: růst a vývoj dítěte, genetika (!), naléhavé stavy, komunikace lékaře s rodiči, sociální pediatrie, neonatologie, imunologie, onkologie, současnými zkušenostmi ověřené kapitoly o infekčních a parazitárních chorobách, očkování, dětská gynekologie, dětská ORL, dermatologie, oftalmologie, neurologie, psychiatrie, ortopedie, atd.
V kapitole Hematologie je zřejmá důsledná péče o děti i v tom, že je připojena podrobná stať o možnosti finanční pomoci rodinám postižených dětí od státní sociální podpory (s poznámkou, že je možné žádat i zpětně…) po cestovné od zdravotní pojišťovny a neschopenku pro doprovod dítěte.
Na knize se podílelo 78 autorů, recenzi provedli dva odborníci: prof. Jiří Šolc z Plzně a MUDr. Petr Karger z Českých Budějovic. Koordinace tak velkého kolektivu autorů je obvykle obtížná, jednak pro odlišné styly psaní, vyjadřování, jiné zkušenosti, jiné zvyky a nezřídka též pro odlišnou disciplinovanost rozsahovou i časovou. Díky proto patří zejména oběma pořadatelům, kteří tuto obtížnou souhru zvládli.
Obrazová dokumentace je velmi dobrá, polygrafická úroveň publikace vysoká, a tak je mou povinností za tak užitečnou a hezkou knihu poděkovat nejen pořadatelům a autorům, ale i nakladatelství Galén a jeho spolupracovníkům.

