Od redakcji
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Prezentując państwu kolejny zeszyt
„Pediatrii po Dyplomie”, z satysfakcją
podkreślam fakt, że porusza on wiele
ważnych – z punktu widzenia pediatry-praktyka – problemów klinicznych dotyczących rozwoju dziecka oraz o charakterze psychospołecznym i prawnym.
Wśród problematyki klinicznej
niezmiernie istotne jest różnicowanie
i diagnostyka ostrego bólu brzucha
u dzieci, któremu poświęcony jest artykuł A. Rossa i N.S. Leleiko, z wyważonym komentarzem J. Ryżko, podkreślającym wagę wywiadu i badania
przedmiotowego.
Artykuł S.A. Ringera zajmuje się
trudnym zagadnieniem, jakim jest diagnostyka kwasicy cewkowej. Wnikliwy
komentarz P. Sikory wyjaśnia dodatkowo niektóre mechanizmy związane
z utrzymaniem równowagi kwasowo-zasadowej.
E. Kowalska-Olędzka i L. Rudnicka
podkreślają umiejętność prawidłowej
oceny i różnicowania znamion melanocytowych oraz diagnostyki dermatoskopowej.
Ważny problem dotyczący szczepień osób z niedoborami odporności
porusza P. Tamma, a E. Bernatowska
w komentarzu uwzględnia także polskie standardy.
Artykuł J.E. Drutza poświęcony
różyczce uzupełnia E. Duszczyk o pro-

www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

gram stosowanych w Polsce szczepień
ochronnych.
B. Głowińska-Olszewska interpretuje wyniki doustnego testu tolerancji
glukozy, przypominając zasady różnicowania przygodnych hiperglikemii.
Na podkreślenie zasługuje artykuł
R.J. Gerbera i wsp. dotyczący rozwoju ruchowego dziecka, etapów
rozwoju jego zdolności lokomocji
i ruchów precyzyjnych.
Kilka artykułów dotyka aktualnych, po części drażliwych tematów,
wobec których pediatrzy muszą zająć
odpowiednie stanowisko. J. Wasserman
i wsp. zwracają uwagę pediatrów

na sytuację dziecka krzywdzonego,
zaś Komisja ds. Nadużywania Substancji Psychoaktywnych na nadużywanie alkoholu przez dzieci i nastolatków i związane z tym zagrożenia, co
rzeczowo komentuje J. Grygalewicz,
podkreślając nasilanie się w Polsce zjawiska nadużywania alkoholu.
Innym zagadnieniem zajmuje się
Rada ds. Zdrowia Publicznego ostrzegając przed nadmierną ekspozycją
na promieniowanie ultrafioletowe,
zwłaszcza w warunkach solarium.
Interesujące kwestie dotyczące
bezpieczeństwa farmakoterapii, polipragmazji i interakcji między lekami
porusza E. Kamińska, zaś prawnik
– J. Zajdel odpowiada na wiele nurtujących pediatrów pytań z pogranicza
postępowania pediatrycznego i aspektów prawnych.
Po zapoznaniu się z prezentowanymi artykułami będziecie mogli
Szanowni Państwo udać się na zasłużone wakacje.
Udanych wakacji zatem życzy
w imieniu Redakcji

Prof. dr hab. n. med.
Leszek Szewczyk
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