Jen málokterá kniha se dočká čtyř vydání. Zpravidla to bývá dokladem jak její potřebnosti, tak její kvality. Pro Praktickou diabetologii autorského kolektivu 35 předních českých diabetologů pod vedením prof. MUDr. Terezy Pelikánové, DrSc., a prof. MUDr. Vladimíra Bartoše, DrSc., platí obojí. Tato publikace se dočkala předchozích vydání v letech 1996, 2000 a 2003. Čtvrté vydání, rozšířené a aktualizované, s vročením 2010, je z dosud vyšlých největší. Pro srovnání: druhé (rozšířené) vydání mělo menší rozsah (479 s.), menší formát i menší počet autorů (24).

Stejně jako v druhém vydání zůstává odborná část rozdělena do 7 různě obsáhlých částí s kapitolami řazenými podle desetinného třídění. Do první části Základní poznatky o diabetu (46 s.) byly zařazeny kapitoly o historickém přehledu, fyziologii glukoregulace, sekreci inzulinu, jeho účinku a inzulinové rezistenci, o glukagonu, inkretinech a o epidemiologii diabetu. Druhá část, Klasifikace a patogeneze diabetu (71 s.), se věnuje patogenezi diabetu 1. a 2. typu i ostatních specifických typů, genetickému vyšetření diabetiků a metabolickému syndromu. V třetí, nejobsáhlejší části nazvané Léčba diabetu (221 s.) jsou probrány všechny možnosti léčby a ovlivnění diabetu a při něm se vyskytujících změn (hypertenze, dyslipidémie, obezita aj.). Čtvrtou, nejkratší část Akutní komplikace diabetu (23 s.) tvoří pouze dvě kapitoly, seznamující s hypoglykemií a hyperglykemií. Zatímco čtvrtý oddíl monografie je nejkratší, následující pátý s názvem Chronické komplikace diabetu je naopak rozsahem nejdelší (181 s.). Byly sem zařazeny všechny klinicky významné orgánové a systémové komplikace (makrovaskulární i mikrovaskulární, srdeční, mozkové, oční, gastroenterologické, jaterní, kostní, kožní a další). V šesté části, Speciální problémy diabetu (139 s.), jsou probírány různé specifické situace u diabetiků, jako je infekce, těhotenství, předoperační příprava, enterální a parenterální výživa, transplantace orgánů, endokrinopatie, zvláštnosti péče o dětské diabetiky a další. Poslední, sedmá část (6 s.) se věnuje vzdělávacímu programu v oboru diabetologie a endokrinologie (cíl, požadavky, rozsah vědomostí, specializační vzdělávání, způsobilost k výkonu praxe aj.). Závěr knihy tvoří přehled literatury, seznam ilustrací, přehled použitých zkratek, informace o hlavních autorech a pečlivě vypracovaný rejstřík.

Text je psán pěknou češtinou, má velmi dobrou odbornou úroveň, nikde si neprotiřečí a neopakuje se. Informačně je kniha aktuální a hodnotná. Komu ji doporučit? Především klinickým i ambulantním diabetologům a odbornostně orientovaným internistům. Ale i lékaři jiných specializací, pokud se s diabetiky ve své praxi setkávají, najdou v knize poučení. Nepochybuji, že bude u čtenářů úspěšná.

