Od redakcji
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Przypadł mi w tym miesiącu miły obowiązek napisania wstępniaka do bieżącego numeru, w którym najczęściej
zachęcamy do zapoznania się z całością treści czasopisma. Tak jest również
tym razem.
Zawartość bieżącego numeru można podzielić na dwie części: w jednej
znajdują się publikacje, które pomogą
w codziennej diagnostyce i terapii,
druga część, którą chciałabym szczególnie polecić, zawiera kilka niezwykle ciekawych pozycji.
W pierwszej poruszane są problemy
dotyczące zadławienia dzieci i urazów
w sporcie – szczególnie w najbardziej
obecnie popularnym – grze w piłkę
nożną. W pierwszym artykule omówiono czynniki powodujące zadławienia, zwłaszcza wśród dzieci w wieku
do 3 roku życia, które badając świat,
narażone są na kontakt z przedmiotami i jedzeniem, które mogą być przyczyną zadławienia. Zwrócono uwagę
na konieczność powszechnego podejścia do tego problemu. W drugim
artykule omówiono urazy głowy, kolana, oczu, wstrząśnienie mózgu, a nawet wypadki śmiertelne. Uprawianie
sportu przez dzieci jest oczywiście
czymś pozytywnym, ale nie powinien
to być sport wyczynowy, gdzie „wyłowione” przez trenerów talenty ćwiczą
wiele godzin na granicy wytrzymało-
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ści organizmu dziecka. Rodzice podsycają ambicje dzieci, to samo robią
trenerzy. Sport tak, ale w okresie intensywnego rozwoju dziecka w ilości
umiarkowanej.
W tym zeszycie zaprezentowano
też kolejny artykuł dotyczący rozwoju
dziecka – w zakresie mowy i języka – przedstawiający kompleksowo
zagadnienia prawidłowego rozwoju
i oznaki zaburzeń, na które pediatra
winien zwrócić uwagę. Artykuł opatrzony został dwoma wyczerpującymi
komentarzami, znakomicie uzupełniającymi treść artykułu, a napisanymi
przez specjalistki zajmujące się na co
dzień tym zagadnieniem.

W drugiej części jedną z ciekawszych pozycji jest dział „Pytania do
specjalisty”, w którym głos zabierają
Rzecznik Praw Dziecka oraz rzecznik
policji. Podają oni informacje o tym,
co możemy zrobić dla naszych pacjentów w niektórych sytuacjach prawnych, do jakich organizacji i instytucji
społecznych możemy się udać. W tym
rozdziale poruszona została między
innymi sprawa leczenia sanatoryjnego, klimatycznego. Leczenie klimatyczne odgrywa pozytywną rolę w terapii dzieci, zwłaszcza w chorobach,
u podłoża których leży nieprawidłowa
czynność układu immunologicznego.
Leczenie to jest niedoceniane obecnie
przez pediatrów. Bardzo polecam zapoznanie się z tym działem.
Artykuł dotyczący problemów ortodontycznych u dzieci również wart
jest przeczytania, bo na ogół widzimy
dzieci z takimi problemami, ale nie
zawsze wiemy, kiedy należy dziecko
skierować do specjalisty.
Polecam Państwu ten bardzo ciekawy zeszyt i życzę miłej lektury.

Prof. dr hab. n. med.
Maria Korzon
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