Vydání nové krásné učebnice dětské chirurgie je záslužným činem dvou nakladatelství - Galén a Karolinum, hlavních autorů a pořadatelů, profesorů Kliniky dětské chirurgie Šnajdaufa a Škáby, a dalších 31 spoluautorů z Fakultní nemocnice v Praze-Motole a z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Rukopis knihy velmi pečlivě recenzovali prof. Hrodek, DrSc., a prof. Koutecký, DrSc.
Odborné lékařské veřejnosti a studujícím medicínských oborů se tak dostává velmi kvalitní publikace nejen vzhledem, ale především obsahem, který je na úrovni současných poznatků o diagnostice a léčbě chirurgických onemocnění dětského a adolescentního věku. Kniha je klasicky rozdělena do dvou kapitol, na chirurgii obecnou a chirurgii speciální, a na celkem 13 hlavních subkapitol doplněných vždy seznamem literárních zdrojů a odkazů. Text je provázen velmi bohatou a kvalitní obrazovou dokumentací ukazující v podobě kreseb a fotografií, včetně současných zobrazovacích technik, patologické nálezy a jejich chirurgickou nápravu.
V úvodní kapitole Obecné chirurgie je z pera nestora naší dětské chirurgie prof. Tošovského velmi kvalifikovaně podána historie a vývoj dětské chirurgie u nás. Další obecně zaměřené kapitoly jsou věnovány fyziologii novorozence, současným genetickým poznatkům a prenatálnímu vývoji, způsobům nutriční podpory a její aplikace včetně cévních přístupů a nejnovějším poznatkům v oboru imunologie. Nedílnou součástí jsou kapitoly popisující využití zobrazovacích metod v diagnostice a způsoby a vedení anestézie u dětí.
Speciální chirurgie zahrnuje neurochirurgii, hrudní chirurgii, břišní chirurgii s kompletním podáním diagnostiky a v současnosti užívaných léčebných postupů u vrozených vývojových a získaných vad a nemocí. Nechybí obsáhlá kapitola onkochirurgie s rozdělením podle jednotlivých orgánů, zahrnující diagnostiku, způsoby léčby a prognostické ukazatele, a rovněž obsáhlá kapitola dětské urologie.
Souhrnně řečeno, je to velmi pěkná kniha přinášející moderní názory na diagnostické a léčebné postupy v dětské chirurgii. Lze ji doporučit všem mladým lékařům, všem, kteří se s dětskými pacienty setkávají, a potřebné základní informace přináší lékařům chirurgických oborů vůbec, především chirurgie, gynekologie a urologie.
Členění a uspořádání textu a obrázků v jednotlivých kapitolách poskytuje velmi dobrý přehled pro čtení i zapamatování, a kniha tak bude velice užitečnou nejen jako učebnice pro studenty medicíny, ale také pro postgraduální studium, a to nejen v oboru dětská chirurgie.

