Kdo sleduje naši zdravotnickou literaturu (každý týden vycházejí 2 knihy!), potvrdí, že zejména kardiologická literatura poslední doby je bohatá. Jen málokterý obor se může pochlubit takovým počtem monografií, jako kardiologie. Blíže zjistíme, že většina titulů je věnována ischemické chorobě srdeční a hypertenzi. Jistě právem - když už nic jiného, pak 52 tisíc zemřelých ročně v České republice na kardiovaskulární příčiny si tento zájem zaslouží. Ostatní témata se pak zdají být »ve stínu« těchto dvou onemocnění.

V době, kdy jsem studoval na lékařské fakultě, se o ischemické chorobě srdeční ani mnoho nemluvilo, ani nepsalo. Pochybující odkazuji na Diagnostiku a terapii nemocí vnitřních prof. J. Pelnáře - nejprestižnější dílo interní medicíny v polovině minulého století. Tato kniha obsahuje rozsáhlé kapitoly věnované chlopenním vadám. A o těch byla v poslední době vydána jen jedna monografie (J. Veselka, T. Honěk, J. Špatenka a kol.: Získané chlopenní vady srdce; Medcor Europe, 2000) - od té doby již podobný titul nevyšel.

A přece chlopenní vady »nevymřely«. Jen se změnila jejich incidence, postižení chlopní, typ vady a jejich léčba. Skutečnost, že nyní monograficky vyšlo zpracování dvou nejčastějších získaných chlopenních vad, je nutno jen přivítat. Úkolu se s nepochybným úspěchem ujal prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc., z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, v této problematice jistě jeden z nejpovolanějších. Jako spoluautory k napsání publikace si vybral 12 spolupracovníků-kardiologů.

Kniha je rozdělena do 10 odborných kapitol: Chlopenní vady v současnosti (7 stran), Etiologie chlopenních vad (20 stran), Diagnóza (52 stran), Léčba chlopenních vad (24 stran), Změna indikačních kritérií k operaci (6 stran), Novinky v operační léčbě chlopenních vad (38 stran), Perkutánní chlopenní intervence (18 stran), Protézová endokarditida: prevence a terapie (5 stran), Transplantace srdce (7 stran), Pooperační sledování (6 stran). Jedenáctou kapitolou je Slovo závěrem (2 strany). Knihu uzavírá seznam zkratek a podrobný rejstřík.
Publikace je bohatě ilustrována, barevné obrázky jsou velmi dobré kvality, přehledné tabulky a schémata usnadňují orientaci v komplikovanějších úsecích a vztazích. Literatura (domácí i zahraniční), uváděná za každou kapitolou, je vesměs moderní a aktuální.

Knihu je možno pochválit. Přináší informace k aktuální problematice chlopenních vad a činí to způsobem zasvěceným, v přiměřeném rozsahu a na velmi dobré odborné úrovni. Poučení v této monografii najdou jak kardiologové, tak odborní internisté, ale rovněž praktičtí lékaři. Ocenit je třeba i nakladatelství Galén za pečlivost zpracování knihy.

