Od redakcji
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Kolejny, już ósmy Kongres Akademii
po Dyplomie Pediatria za nami.
W dniach 11-12 marca 2011 roku spotkaliśmy się na Torwarze w Warszawie.
Motywem przewodnim kongresu było
„Od objawu do rozpoznania i leczenia”. Omawianie poszczególnych problemów medycznych na przykładzie
konkretnych przypadków z uwypukleniem objawu, z powodu którego
zgłasza się dziecko, ma szczególną
przydatność dla każdego z nas. To
przecież nasza codzienna praktyka.
W tegorocznym programie kongresu
mieliśmy okazję prześledzić tok rozumowania diagnostycznego oraz proponowane postępowanie terapeutyczne
w wielu różnych sytuacjach klinicznych. Prelegenci przedstawili nam
scenariusze diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku zarówno bardzo
częstych objawów, np. kataru czy gorączki, jak i znacznie rzadziej występujących, takich jak utykanie czy
kołatanie serca. Wszystkie sesje miały
charakter autorski, były opracowane
przez zaproszonych przewodniczących. W każdym wystąpieniu przewidziano kilka pytań do zgromadzonych
uczestników; wszystkie sesje były interaktywne. Uczestnicy mieli więc okazję
do natychmiastowego sprawdzenia
swojej wiedzy i skonfrontowania swoich poglądów z wiedzą i poglądami
prelegenta. Na wszystkie pytania przekazane przez uczestników w trakcie
kongresu będziemy odpowiadać w kolejnych numerach Pediatrii po Dyplomie.
W tegorocznym programie uwzględniliśmy też jedną sesję niezwiązaną bezpośrednio z tematyką przewodnią
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kongresu. Magister prawa, dr med.
Justyna Zajdel, przedstawiła najważniejsze prawne aspekty naszego lekarskiego działania. Tematyka jest na tyle
ważna, że prawdopodobnie wrócimy
do niej przy innych okazjach. Młodszy
inspektor dr Mariusz Sokołowski,
rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, podzielił się z nami
informacją dotyczącą działań policji
w przypadkach maltretowania dzieci.
To wystąpienie również cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pani Elżbieta
Karasek, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka, zapoznała nas
z programem działania i osiągnięciami
Biura. W kolejnym dniu kongresu
dołączył do nas pan Marek Michalak,
Rzecznik Praw Dziecka. Jest wiele
zazębiających się obszarów działania
pediatrów, towarzystw naukowych
związanych z pediatrią i Rzecznika
Praw Dziecka. Warto połączyć siły
w celu zwiększenia skuteczności we
wszystkich działaniach na rzecz dzieci.

Jak na wszystkich poprzednich kongresach, zorganizowaliśmy specjalną
sesję „Pediatria po Dyplomie swoim
czytelnikom”, w czasie której przedstawiliśmy nowości w samym czasopiśmie
oraz nagrodziliśmy w Państwa imieniu najlepszych komentatorów i autorów najlepszego polskiego artykułu
w 2010 roku. Wręczyliśmy też nagrody
w konkursie „Sprawdź swoją wiedzę”
oraz wylosowaliśmy zaproszenia na nasz
kongres w przyszłym roku.
W czasie kongresu ukazał się
specjalny numer Medical Tribune zawierający wypowiedzi wykładowców,
przewodniczących sesji i uczestników kongresu. A w drugiej połowie
2011 roku oddamy w Państwa ręce
wydanie specjalne Pediatrii po Dyplomie
zawierające artykuły opracowane przez
wykładowców.
Chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim przewodniczącym
sesji, wykładowcom, uczestnikom
oraz dyskutantom. A szczególne podziękowania kieruję do 3 moich wspaniałych koleżanek, członkiń Komitetu
Naukowego Kongresu – doc. Teresy
Jackowskiej, dr Anny Turskiej-Kmieć
i dr Małgorzaty Wielopolskiej. To
również dzięki Nim ten kongres zakończył się sukcesem.
Przed nami kolejny kongres
w 2012 roku. Już zaczynamy przygotowania. Do zobaczenia.
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