První vydání Praktické nefrologie z pera prof. MUDr. Vladimíra Teplana, DrSc., vyšlo v roce 1998 a bylo již několik let vyprodáno. Nejen tato skutečnost, ale i fakt, že od té doby (8 let) zaznamenala nefrologie u nás takový rozvoj jako jen málo jiných oborů, vedl nakladatelství Grada Publishing k plánu vydat druhé vydání tohoto úspěšného titulu. Profesor Teplan se tohoto náročného úkolu znovu ujal. Nechtěl ale pouze obsah bývalé monografie dílčím způsobem modernizovat, ale rozhodl se celý text zcela přepracovat a rozšířit. K naplnění tohoto nemalého úkolu si přizval dalších 29 přímých spolupracovníků: jsou mezi nimi jak naši známí nefrologové, tak i specialisté jiných (hraničních) oborů. Jako spoluautory označil pracovníky oddělení zobrazovacích metod (6). Ti poskytli knize převážnou část obrázků. Škoda, že ne všechny mikrofotografie jsou barevné, že často schází informace o barvení a/nebo zvětšení či popisky obrázků.

Knihu tvoří 20 kapitol (různého rozsahu) postihujících téměř celou nefrologii. Tvoří je klasická - nefrologická témata: Dědičná a vrozená onemocnění ledvin, Glomerulopatie, Arteriální hypertenze a ledviny, Ischemická choroba ledvin, Tubulointersticiální nefritidy, Urolitiáza, Tumory, Diabetická nefropatie, Akutní selhání ledvin, Chronická renální insuficience, Mimotělní metody nahrazující funkci ledvin (dal bych přednost spíše označení »očišťující metody« - protože dialýza, IRRT, CRRT všechny funkce ledvin zcela nikdy nenahradí - nebo se mýlím?), Transplantace ledvin, Akutní intoxikace a nefrotoxické poškození ledvin.
Do knihy byly zařazeny také kapitoly pojednávající o diagnostice renálních onemocnění, o poruchách metabolismu vody a iontů (natrium, kalium, magnesium, fosfor), poruchách metabolismu kyseliny močové a poruchách kostního metabolismu. Nebyly opomenuty ani choroby ledvin a močových cest v dětském věku.

Kniha probírá problematiku »praktické nefrologie« v plném rozsahu. Je psána přehledně, přes velké množství autorů se text nepřekrývá ani si neprotiřečí. Většinou se podařilo udržet i vnitřní strukturaci jednotlivých kapitol. Kniha je dosti bohatě ilustrována, 163 obrázků černobílých i barevných (poměr 1 : 3) to naznačuje (i když 143 obrázků je v prvých 10 kapitolách knihy).
Literatura je uváděna vždy za jednotlivými kapitolami, bohatý je seznam zkratek i rozsáhlý, pečlivě vypracovaný rejstřík, v němž se bude dobře hledat.

Co napsat závěrem? Na náš knižní trh se dostává velmi potřebná publikace důležitého oboru. Už dlouho skutečně chyběla. Má výbornou kvalitu, široký záběr a přináší řadu aktuálních informací. Skutečně představuje moderní, současnou nefrologii.
Komu ji doporučit? Samozřejmě všem nefrologům a urologům, ale mnoho cenných informací přináší i nespecializovaným internistům a chirurgům. Kniha by také měla splnit zadání autorů - a proto by ji měli číst i praktičtí lékaři.

