Operační terapie hydrocefalu je vyhrazena neurochirurgickým pracovištím a neurochirurgům. Jde však o problém, který významně zasahuje i do jiných lékařských oborů (pediatrické obory, neurologie, radiologie). Monografie doc. MUDr. Miroslava Kaly, CSc. (Neurochirurgická kliniky LF UP a FN Olomouc), který patří ke zkušeným neurochirurgům, tuto skutečnost bere v potaz a nabízí všem zúčastněným profesím přehledný a zasvěcený pohled na danou problematiku.

Kniha je přehledně členěna podle klasického schématu, úvodní kapitoly se tedy zabývají historií, základní patofyziologií a klasifikací hydrocefalu. V části diagnostické jsou nejprve v obecném přehledu zmíněny užívané zobrazovací a další metody a jejich konkrétní význam pro jeho diagnostiku a léčbu. Dále autor zvlášť uvádí některé specifické klinické obrazy, mimo jiné zejména hydrocefalus novorozenců, posthemoragický hydrocefalus nezralých novorozenců a normotenzní hydrocefalus, kterým jsou věnovány samostatné kapitoly.

V části věnované chirurgické terapii hydrocefalu je jedna z kapitol zasvěcena »klasické«  otevřené operační technice, tedy přechodné zevní komorové a lumbální drenáži a drenážím trvalým - ventrikuloatriální a ventrikuloperitoneální, se zmínkou o méně často užívaných alternativách. Zvláštní kapitola charakterizuje endoskopické operační metody, zejména endoskopickou ventrikulostomii třetí komory.

Pro praxi důležité a skutečně přínosné jsou pak zvláště dvě další části knihy, z nichž první popisuje typy, funkci a vlastnosti dostupných ventilů používaných u jednotlivých typů drenáží, následující se potom zabývá komplikacemi drenážních operací. Nabízí přehled běžných i méně častých komplikací s jejich klinickými projevy a jejich diagnostiku a léčbu. Závěr knihy je věnován problematice odstranění shuntu, péči o nemocné s hydrocefalem a kvalitě jejich života.

Kniha je doplněna četnou a kvalitní obrazovou dokumentací z archivu autora a jeho pracoviště, podrobným rejstříkem a seznamem literatury.

Jak píše autor v úvodu monografie, kniha nenabízí vyhodnocení vlastního souboru z jeho pracoviště. Jde však o vzácně objektivní a souborný pohled na uvedené téma. Velká zkušenost a erudice autora vyplývá jak z jeho komentářů, tak z četných příkladů z praxe a uvedených kazuistik. Jestliže bylo cílem vytvořit čtivou, objektivní a všestrannou »...příručku nejen pro neurochirurgy, ale také pro lékaře jiných oborů, kteří by studiem rozsáhlého a nesourodého písemnictví ztratili mnoho drahocenného času...«, musíme konstatovat, že se mu tento cíl podařilo bezezbytku naplnit.

