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Монографија „Гнојне бубрежне инфекције“, аутора проф. др Мирослава Стојадиновића, обрађује тему која је
данас врло актуелна. Савремена популација је све старија, а болесници све чешће имају бројне хроничне
коморбидитете, што ствара услове како за пораст инциденце компликованих уринарних инфекција тако и за
њихов све тежи клинички ток и исход. Ескалација проблема бактеријске резистенције због недостатка новијих
лекова и нерационалне примене постојећих медикамената подрива терапијске напоре лекара и чини исход
лечења несигурним и неповољнијим. Ови чиниоци условљавају измену досадашњег обрасца у многим
аспектима настанка, развоја и исхода гнојних инфекција бубрега.

Монографија се састоји од укупно 9 поглавља у којима су описани клинички аспекти реналних супурација
као што су: анатомске одлике предела и околине бубрежних ложа, клиничке карактеристике компликованих и
ретропериотонеалних инфекција, микробиолошке карактеристике, дијагностички и терапијски поступак,
прогностички аспекти и, као посебно поглавље, ретроперитонеалне инфекције код деце. Неколико
карактеристика ову монографију битно одвајају од других, сличних књига на српском језику о датој теми, које
иначе нису честе. Прво, рукопис је циљано усмерен на реналне и периреналне супуративне колекције изазване
бактеријама а које по својој природи представљају потенцијално или per se компликоване клиничке ентитете.
Друго, најсавременија знања о етиологији, патогенези, третману и исходу ових инфекција су интегрисана у
јединствени матрикс на начин који одликује свакодневно клиничко промишљање и одлучивање лекара који се у
својој пракси срећу са овим обољењима. Треће, део о прогностичким чиниоцима и исходима гнојних инфекција
бубрега, на начин како је изложен, представља изразиту новину у домаћој а, делом, и међународној монографској
литератури. Најзад, изразито је значајно што је проблем гнојних уролошких инфекција и код деце посебно
описан. Аутор је приложио и већи број аутоцитата од којих су неки публиковани у научним часописима
респектабилог међународног ранга чиме је рукопис попримио квалитет монографије од националног значаја.

Монографија „Гнојне бубрежне инфекције“ је по актуелности одабране теме, начину структурисања
садржаја, новим научним чињеницама које доноси, техничком формату и презентованом литературом вредно и,
по одређеним карактеристикама, јединствено дело у домаћој научно-стручној литератури. Оно може да буде од
користи широком кругу потенцијалних читалаца. Студенти основне и, посебно, последипломске наставе, потом
афирмисани истраживачи фундаменталних и клиничких дисциплина и најзад лекари у амбулантној и болничкој
пракси представљају потеницајн заинтересовано читалаштво. Заинтересовани за области микробиологије,
фармакологије, урологије, инфектологије, педијатрије и хирургије и медицине засноване на доказима у области
уринарних инфекција могу свакако да у овој књизи нађу нове, валидне и корисне информације за свој
истраживачки и стручни рад.
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