Jedno z urologických úsloví tvrdí, že »každý člověk jednou zemře a každý má jednou za život infekci močových cest«. I když nevím, zda je to statisticky doložené, musím z mé padesátileté medicínské zkušenosti připustit, že to pravda být může.
Již proto je nutné monografii věnovanou této problematice uvítat. Zabývá se onemocněním, které je velmi časté a s nímž se setkávají jak praktičtí, tak někteří odborní lékaři.

Napsání knihy se ujala skupina 12 autorů, až na dvě výjimky urologů. Text monografie je rozdělen do 8 kapitol. První pojednává o nekomplikovaných infekcích močových cest (24 s.), druhá, jejíž autorem je pediatr, o infekci močových cest u dětí (30 s.), třetí je věnována komplikovaným infekcím urogenitálního traktu (32 s.). Čtvrtá kapitola informuje o sexuálně přenosných nemocech (46 s.), pátá o infekcích močových cest specifického, parazitárního a mykotického původu (66 s.). V šesté kapitole (38 s.) autoři představují nejčastější klinické obrazy infekcí močových cest. Sedmá kapitola přináší přehled možností antibiotické léčby (6 s.), ale text je zde nahrazen třemi přehlednými tabulkami. Textovou část knihy uzavírá osmá kapitola, která předkládá devět kazuistik nemocných s infekcemi močových cest.
Literatura je uváděna vždy za každou kapitolou, počet odkazů se mi zdál u některých kapitol nadměrný a uváděné prameny dosti staré (např. kap. 3 uvádí sice 273 odkazů, ale jen 13 z nich je po roce 2000). Knihu uzavírá seznam použitých zkratek a rozsahem přiměřený rejstřík.

Autoři se v monografii snažili podat ucelený přehled infekcí močových cest. Text je psán většinou dobrou češtinou, je srozumitelný a je doplněn řadou názorných tabulek a obrazů z různých zobrazovacích metod. Škoda, že se nepodařilo dodržet jednotnou strukturalizaci popisů jednotlivých nemocí. V každé kapitole autoři upozorňují na recentní změny v diagnostických postupech i léčbě a uvádějí doporučení standardizovaných postupů -guidelines - podle návrhů mezinárodních urologických společností.

Komu knihu doporučit? Souhlasím s autory, že bude vhodným doplněním knihovny především pro praktické lékaře, urology, gynekology i lékaře jednotek intenzivní péče.

