Před několika lety se rozhodlo nakladatelství Galén otevřít novou řadu-knižnici a nazvalo ji podle záměru »Trendy soudobé...«. Měly by v ní být publikovány nejnovější poznatky různých specializací - tak jak v posledních letech obohatily vědní fond daného oboru. A tak jsme se již mohli setkávat s Trendy soudobé diabetologie (celkem 10 svazků), Trendy soudobé pediatrie (5 svazků), Trendy soudobé oftalmologie (3 svazky) a dalšími. V Trendech soudobé endokrinologie byla prozatím vydána jen jediná kniha - Endokrinní hypertenze (pořadatelem byl prof. MUDr. J. Marek, DrSc.).

Už proto je tedy vhodné tento nový titul přivítat. Mimoto se jeho problematika týká tak velkého počtu našich obyvatel, že se např. hyperthyreóza i hypothyreóza řadí mezi choroby masového výskytu. Již proto by měli být naši lékaři (nejen endokrinologové) informováni, jaké jsou současné léčebné postupy - na moderní a vysoce kvalifikovanou diagnostickou a léčebnou péči čeká přibližně 150 000 nemocných s hyperthyreózou, 500 000 nemocných s hypothyreózou a asi 500 nemocných s karcinomem štítné žlázy.

Kniha není nejtenčí, vždyť má plných 371 stran. Odborný text, rozdělený do 20 samostatných kapitol, provádí čtenáře - doslova »krok za krokem« - problematikou onemocnění štítné žlázy, její diagnostikou a léčbou. Vyjma »klasických« témat, jako Syndrom hyperfunkce (16 s.), Syndrom hypofunkce (14 s.), Záněty štítné žlázy (14 s.), byla zařazena i témata méně často publikovaná, např. Onemocnění štítné žlázy v graviditě, Vliv léků na štítnou žlázu, Kostní aparát a štítná žláza, Vztah štítné žlázy k obezitě aj. Tyto kapitoly jsou více než jen nevšedním obohacením obvyklého textu.

Ke zpracování této rozsáhlé problematiky si doc. MUDr. Z. Límanová, CSc., přizvala dvanáct spoluautorů, převážně lékařů-endokrinologů. Tak také bylo možné pojmout téma v opravdu širokém záběru a na vysoké odborné úrovni. Text je většinou psán pěknou češtinou, dobře se čte a bude se i dobře pamatovat. Je doplněn řadou zdařilých obrázků, převážně černobílých reprodukcí, ale tam, kde to bylo potřebné, i reprodukcí barevných. Složitější souvislosti pomáhají pochopit přehledné tabulky. Literatura je uváděna vždy za jednotlivými kapitolami, je převážně moderní a uvádí také práce českých autorů v našich časopisech.

Co napsat závěrem? Druhý svazek Trendů soudobé endokrinologie patří mezi kvalitní přehledy současné, oborově zaměřené problematiky. Určitě přispěje k lepší informovanosti nejen endokrinologů, ale i neprofilovaných internistů a praktických lékařů. A zcela jistě přispěje k modernizaci (tj. zlepšení) diagnostiky a léčby onemocnění štítné žlázy - a tím našich nejčastějších endokrinopatií.

