Jedná se o první vydání monografie skupiny autorů spolupracujících s hlavním autorem a pořadatelem, prof. MUDr. Michalem Andělem, CSc., z 3. LF UK v Praze, který je současně představitelem Diabetologického centra a II. interní kliniky ve FN Královské Vinohrady; publikace tedy zhodnocuje především zkušenosti získané v posledních deseti letech na tomto pracovišti.
Text vychází z fyziologického a patofyziologického základu, na kterém rozvíjí komplexní pohled na všechny aspekty moderní diabetologie, pojaté v širším kontextu, tedy včetně problematiky hypoglykémie, hyperlipoproteinémie, aterosklerózy, obezity, poruch metabolismu kyseliny močové, ale také problematiky vitamínů a stopových prvků.
Kniha odráží poslední poznatky vývoje oboru, není však publikací vědeckou. Je adresována široké lékařské veřejnosti, a proto obsahuje také informace o vyšetřovacích metodách a moderních trendech léčby. Monografie osvědčuje, že jejími autory jsou nejen zkušení lékaři, ale současně zkušení pedagogové. Text je psán velmi přehledně, koncizně a srozumitelně. Je natolik obsáhlý, aby do něj mohly být zaneseny poslední poznatky v oboru, ale na druhé straně je přiměřeně stručný, aby mohl oslovit širší lékařskou veřejnost.
Publikace poskytuje nejen solidní teoretický základ znalostí, nezbytných pro každého diabetologa, ale je vhodná rovněž pro internisty nebo praktické lékaře, pečující o diabetiky. A to zejména proto, že se autorům podařilo zúročit vlastní klinické zkušenosti, a tak publikace poskytuje i praktické návody využitelné v diagnostice a terapii diabetu, s ním souvisejících komplikací a přidružených onemocnění. Velmi oceňuji, že se zabývá také preventivními aspekty diabetu, obezity či hyperlipoproteinémie.
Je vhodné se zmínit nejen o tradičně pečlivé redakci, ale i přehledné výbavě publikace - monografie má 210 stran velkého formátu, obsahuje 47 převážně barevných obrázků, 65 přehledných tabulek, rejstřík.
Závěrem je možné shrnout: jde o velmi zdařilou a užitečnou publikaci, ve které se autorům podařilo podat komplexní pohled na zmíněné onemocnění, a to jak v rovině praktické, tak i teoretické, ale podařilo se jim zároveň tlumočit prudký rozvoj poznatků zvláště v diagnostickém a léčebném přístupu. Vřele proto doporučuji všem lékařům, kteří chtějí mít přehled o moderní diabetologii, aby si tuto monografii přečetli.

