Autoři si jsou plně vědomi náročnosti práce lékaře první linie, především proto, že první rozvaha o diagnostice jakékoliv krevní choroby je téměř vždy na praktickém lékaři nebo na nespecializovaném internistovi. Laskavým přístupem ke čtenáři jej zbavují ostychu a obav z oboru, který je sám o sobě velice náročný právě pro rozmanitost příznaků a předpokládanou nutnost základních i odborných znalostí.

Publikace začíná didakticky - popisem příznaků, kterými se jednotlivé choroby mohou projevit, a uvedením základních vyšetřovacích metod (krevní obraz, vyšetření kostní dřeně, flow-cytometrické vyšetření, sonografie uzlin, CT mediastinálních a břišních uzlin, pozitronová emisní tomografie - PET), včetně jejich diagnostické výtěžnosti. Magnetická rezonance odhaluje infiltraci orgánu krevní malignitou daleko dříve, než by se prokázala na rtg snímku. Jedinečné a osobité jsou vstupy přímé řeči ilustrující sdělení pacienta lékaři v ordinaci: »Pane doktore, náhle mi otekla jedna noha« - asymetrický otok při hluboké žilní trombóze, časté onemocnění, u kterého nesmí chybět mj. také podezření na maligní onemocnění!).

Následující kapitoly jsou věnovány jednotlivým specifickým chorobám. Pokud jde o anémie, autoři zde seznamují pouze s anémiemi získanými (na vrozené poruchy odkazují na publikaci Jana Starého Dětská hematologie). Velkým poučením u každého krevního onemocnění jsou nejen uvedené projevy, příčiny, ale nutná vyšetření objasňující diagnózu, kterou může a také by měl provádět praktický lékař, včetně dalších vyšetření prováděných na specializovaném pracovišti. Kapitola je vždy doplněna diferenciální diagnostickou rozvahou. U každé diagnózy je uvedena terapie a prognóza, u některých onemocnění i profylaxe (trombotické komplikace).
V kapitole popisující poruchy funkce a počtu trombocytů je mj. zdůrazněno, že informace o funkci trombocytů lze získat jen speciálním vyšetřením. Praktický lékař musí vždy vycházet z podrobné anamnézy. U onemocnění krevního systému to platí zvláště.

Velkou pozornost věnují autoři leukémiím, maligním lymfomům, jejich histologické klasifikaci, rozmanitosti v diagnostice a následným postupům lékařů. U mnohočetného myelomu zjištěného při diferenciální diagnóze bolestí páteře a zařazeného WHO klasifikací do skupiny agresivních lymfomů je důležité upozornění, že nemoc je dobře léčitelná vysokodávkovanou chemoterapií s autologní transplantací! V kapitole je poukázáno i na obtížnost stanovení včasné diagnózy (bagatelizace obtíží, obtížné, téměř nemožné odlišení typu osteoporózy). Nejprůkaznější je magnetická rezonance, jak již bylo uvedeno.

Autoři také upozorňují na rizikové faktory zevního prostředí související se vznikem maligních krevních chorob (radioaktivní záření, benzen, elektromagnetické pole, agrochemikálie, dioxiny, dusičnany a dusitany). V tabulkách je zobrazen výskyt maligních chorob (i krevních) v České republice i v Evropě.
Nádorové onemocnění narušuje imunitu, nemocní s hematologickým onemocněním tak mají zvláště velké riziko infekčních komplikací. Příčiny náchylnosti k infekcím, projevy infekčních komplikací, vyšetření nemocného a možnosti terapie jsou uvedeny v samostatné kapitole. Dále je představen také význam C-reaktivního proteinu u dětí. Samostatná kapitola je věnována transfúzi a její indikaci. Závěr publikace tvoří rozsáhlá, systematicky řazená odborná literatura a rejstřík.

Učebnice záměrně neuvádí podrobnosti terapie hematologických onemocnění, které jsou uvedeny v knize Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob z r. 2004 a v publikaci Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí z r. 2001, ale zachycuje léčebné postupy a změny terapie optimální pro rok 2006. Text je srozumitelný, je doplněn četnými grafy, tabulkami a instruktivními obrázky. Je oživen vstupy pacientů a popisem jejich nejčastějších stesků.

Pro přehlednost textu, logické uspořádání a vysokou odbornost má tato publikace všechny předpoklady stát se neocenitelnou pomůckou při určování diagnózy právě v ordinacích praktických lékařů.

