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Књига Акутно оштећење бубрега у клиничкој пракси припремљена је тако да обухвата практично сва стања
која у клиничкој нефрологији могу имати елементе акутног тока, са значајнијим поремећајем функције бубрега
или без тога, укључујући и стања која могу довести до акутне бубрежне слабости. Ова књига, која обједињује
податке на једном месту, систематизује их на јасан и разумљив начин, са прегледним шематским приказима,
омогућава читаоцу потпуну, брзу и лако доступну информацију о клиничком току, дијагностичким процедурама
и терапијским препорукама које су у складу са актуелним водичима добре праксе у клиничком раду. Јасне и
концизне реченице су посебан квалитет рукописа и задовољавају критеријуме високих стандарда савремене
уџбеничке литературе. Посебан квалитет представља упоредни приказ резултата до којих се дошло у претходним
релевантним клиничким студијама, на основу којих се по правилу и утврђују дијагностичке и терапијске
смернице које радне групе предлажу као стандардне препоруке. 

Захваљујући прецизним дијагностичким критеријумима и обухватнијем приступу, примарно бубрежним
поремећајима који су одговорни за поремећај функције других зависних органских система, сведоци смо
непрекидног пораста интереса мултидисциплинарних тимова за овај специфични вид поремећаја функције
бубрега. Њега и данас у поједним формама, захваљујући удруженим системским поремећајима, карактерише
висока смртност, непотпуни опоравак и висока инвалидност болесника. Управо су то разлози који упућују на
потребу мултидисциплинарног приступа болесницима који у основи имају примарно бубрежно обољење са
пратећим компликацијама на другим органским системима, као и озбиљне импликације примарно небубрежних
поремећаја на функцију бубрега. 

Рукопис, упркос очигледно рационалном приступу у предочавању довољно познатих чињеница, обиман и у
актуелној верзији представљен је на близу 500 страница, са више од сто педесет табела и близу стотину
шематских приказа са минималним „преклапањима“ у садржају, обезбеђује добро разумевање суштине поруке
коју аутор предочава читаоцу. Две трећине цитата датира из последњег петогодишњег периода, што уз чињеницу
да је углавном реч о референтној светски цитираној литератури, додатно препоручује овај рукопис. Књига
Акутно оштећење бубрега у клиничкој пракси, аутора доц. др Дејана Петровића, монографија је вредна широком
кругу читалаца, а посебно онима који су у свом стручном и истраживачком раду усмерени ка областима
нефрологије, интерне и ургентне медицине.
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