Publikace Milana Šamánka a Zuzany Urbanové Prevence aterosklerózy v dětském věku, vydaná nakladatelstvím Galén, pojednává o závažném onemocnění dospělého věku, jakým bezpochyby ateroskleróza a její pozdější komplikace je, ale také o možnosti ovlivnění příznivějšího vývoje při včasném záchytu v dětství.
Kniha obsahuje 220 stran odborného textu, chronologicky seřazeného a vycházejícího z úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, v současné době u nás i ve světě předčasně postihující populaci produktivního věku. Velmi srozumitelnou formou přibližuje teoretický základ primárních a sekundárních poruch metabolismu lipidů, zdůrazňuje vztahy k diabetu, nadváze, obezitě, tedy problematice v pediatrii stále častěji diskutované. Je doplněna konkrétními a instruktivními tabulkami i obrázky dle řazení kapitol. Publikaci uzavírá 114 zcela aktuálních citací naší a zahraniční literatury, uveřejněných v rozmezí let 1995-2001.
Autoři publikace - prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., spolu s doc. MUDr. Zuzanou Urbanovou, CSc., jsou nejen zárukou nejvyšší odbornosti v dané problematice, ale i krásného literárního projevu. Sám pan profesor je pak prvním dětským kardiologem u nás, který o ateroskleróze a její prevenci přednášel na odborných setkáních dětských kardiologů již na začátku 80. let minulého století. Tyto přednášky probíhají v ještě srdečnější atmosféře dosud v lázních Poděbrady. V průběhu let mimo dětské kardiology a dětské lékaře oslovil i početnou skupinu pedagogů, kteří podobně jako lékaři ovlivňují rodinu, a tak se tedy společně podílejí na výchově v rodině i ve škole.
Poslední dobou vyšla u nás celá řada publikací zaměřených na poruchy metabolismu lipidů, dětskou hypertenzi, obezitu, následné diety a prevenci, určených  k postgraduálnímu vzdělávání dětských lékařů. Žádná však nepodává tak komplexní pohled včetně psychosociálních rizikových faktorů, hodnocení tělesné aktivity, přístupů a behaviorálního  modelu. (Nechci se mýlit, ale domnívám se, že právě tento model je v odborné pediatrické literatuře zmiňován poprvé). Nikde dosud nebyla tak zdůrazněna nutnost a nezbytnost úlohy rodiny v prevenci a terapii.
Velmi vysoce hodnotím  uvedení všech laboratorních hodnot lipidového metabolismu u dětí dle věkových kategorií dětského věku (vývojové pediatrie). V našich zdravotnických zařízeních se při počítačovém hodnocení udávají dosud pouze hodnoty dospělých, které jsou odlišné, pro ne zcela orientované lékaře zavádějící, pro rodiče pak výrazně matoucí. Význam homocysteinu, vztah hyperhomocysteinémie a ischemické choroby také není dosud v centru zájmu pediatrů.
Publikace je určena široké pediatrické veřejnosti. Svým zaměřením, metodičností a uspořádáním, včetně jednoduché orientace, by měla být dle mého mínění především nepostradatelná v každodenní praxi praktického lékaře pro děti a dorost. Dětští lékaři jsou zvyklí pracovat s celou rodinou, vědí, jak se často vyplatí při cílené, věcné a odborné edukaci rodičů zjistit závažná onemocnění ostatních dospělých členů rodiny a ovlivnit tak alespoň částečně sekundárně tristní následky závažných onemocnění a jejich komplikací. To vše rádi rodiče podstoupí s vědomím pomoci vlastnímu dítěti a následně i sobě... V povědomí dětských lékařů je již nyní fakt, že primární prevence závažných civilizačních chorob, kam ateroskleróza bezpochyby patří, je doménou dětského věku, výchovy ke zdraví dětí, ale i celé rodiny. Pozitivní vliv na rodinu, ovlivnění životního stylu, výživy a aktivního pohybu mohou výrazně změnit kvalitu života dalších generací. Tento názor je nosným v celé publikaci a byl jistě záměrem autorů. Uvedená publikace rozhodně rozšiřuje znalostní spektrum dětského lékaře a ucelenou orientaci v uváděné problematice.
Jako dětský lékař a dětský kardiolog si pak pouze přeji, aby se podařilo prof. Šamánkovi a doc. Urbanové spolu s ostatními odborníky naší pediatrie realizovat tuto problematiku s takovými výsledky, jak se u nás prof. Šamánkovi podařilo realizovat péči o vrozené srdeční vady. Přeji si, aby v budoucnu platil obdobný a ve světě uznávaný Komplexní systém péče v primární prevenci aterosklerózy a jejich komplikací od ranného dětského věku realizovaný v rámci multidisciplinárního zdravotnického týmu se zapojením rodiny, pedagogů, psychologů, případně sociologů.

