Problematika neuromuskulárních onemocnění představuje širokou oblast, na jejímž řešení se podílí řada odborností. Péče o nemocné s těmito onemocněními vyžaduje multidisciplinární přístup nejen zdravotnický, ale i psychologický, sociální a pedagogický. U neuromuskulárních chorob se často objevují i přidružené deformity páteře a ty pak mohou různou měrou ovlivňovat nejen aktuální kvalitu života, ale i jeho celkovou délku. Efektivní může být jen vzájemná spolupráce zdravotnických odborníků i organizací. Jen ty mohou společně vést ke kvalitním léčebným výsledkům a na dlouhou dobu stabilizovat zdravotní stav těchto nemocných.

Hlavním autorem a pořadatelem této knihy je MUDr. Martin Repko, Ph.D., z Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K spoluúčasti na přípravě knihy přizval devět dalších spolupracovníků, s jedinou výjimkou z brněnské lékařské fakulty.
Referovaná kniha je útlá, rozsahem málo přes 100 stran se řadí mezi nerozsáhlé. To však neplatí o jejím tématu. Odborný text je rozdělen do 8 samostatných kapitol. Po Předmluvě a Úvodu následují: Poznámky z aplikované funkční anatomie (páteř, obratle, meziobratlová ploténka, vazivový a svalový aparát, 4 s.), Základní patologie axiálního skeletu (fyziologická zakřivení páteře, deformity páteře a pánve, komplexní deformity, „windswept hip phenomenon“, 6 s.), Definice a klasifikační zařazení neuromuskulárních deformit páteře (klasifikace, Lenkeho klasifikace a klasifikace podle Scoliosis Research Society, 4 s.), Nejčastější typy neuromuskulárních deformit páteře (dětská mozková obrna, morbus Charcot-Marie-Toth, syringomyelie, spinální svalová atrofie a její klinické formy, artrogrypóza, svalová atrofie: jejich diagnostika a léčba, 18 s.). Uprostřed (proč až uprostřed?) je zařazena kapitola Vyšetřovací metody (klinické vyšetření, vyšetření páteře a dolních končetin, kloubní laxity, neurologické, paraklinické, funkční kardiopulmonální, zobrazovací metody - RTG, CT/HRCT, MR, kontrastní perimyelografie, kontrastní MR myelografie - a jejich speciální projekce). Poslední - osmou a nejdelší kapitolou (celkem 52 stran) - je Terapie neuromuskulárních deformit páteře (konzervativní terapie, rehabilitační péče, protetická péče, typy, principy a možnosti působení ortéz a péče o ně, psychologická hlediska a pedagogické aspekty práce, metody a cíle operační terapie, ošetřovatelská pooperační péče, protetická pooperační péče a péče o nemocného v sádrovém korzetu a kompenzační pomůcky).
Text je ilustrován 56 černobílými i barevnými obrázky (schémata, fotografie, obrázky zobrazovacích technik) vesměs velmi dobré kvality. Použitá literatura je uváděna za každou kapitolou a odkazuje se na ni také z textu. Poslední vročení citovaného pramene je z roku 2007. Stručný závěr, seznam použitých zkratek a rejstřík přiměřeného rozsahu knihu uzavírají.

Text je srozumitelný, logicky řazený. Jedinou výjimkou je zařazení Vyšetřovacích metod až jako předposlední kapitola. Kniha přináší skutečně komplexní pohled na danou problematiku, kterou téměř vyčerpává. Její výhodou je stručnost a věcnost.
Komu knihu doporučit? Tento titul jistě nepsali ortopedové jen pro sebe, i když z deseti autorů je sedm ortopedů. Cenné informace zde totiž najdou také pediatři, neurologové a rehabilitační pracovníci. Také jim je tato kniha určena.

