Od redakcji
Szanowni Państwo
Kiedy świat wkroczył w drugą dekadę XXI wieku, razem z nim przekradł
się również do nas światowy kryzys.
A razem z kryzysem – otyłość i zespół
metaboliczny u dzieci (i nie tylko)
oraz przypadki grypy A/H1N1, jak
również – większe koszty leczenia.
To ostatnie wyzwanie może, niestety,
przyśpieszyć postępującą od lat erozję
naszego systemu fundowanej opieki
zdrowotnej i pogorszyć nastroje w nim
pracujących. Poprawy nastrojów należy się natomiast spodziewać u Kolegów zajmujących się również (lub
wyłącznie) nauką: powstał nowy,
państwowy system promocji nauki
(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki,
Komitet Polityki Naukowej), który
ma być przyjazny również naukom
medycznym. Należy mieć nadzieję, że
skorzysta na tym nasze kształcenie
ustawiczne, oczywiście przy udziale
Pediatrii po Dyplomie.
Obecny, lutowy numer przynosi
ważne informacje dotyczące dysplazji
oskrzelowo-płucnej. Temat omówiony obszernie przez Anitę i Vineet
Bhandari został opatrzony bardzo obszernym komentarzem prof. Grzegorza Lisa, znacznie poszerzającym
zakres prezentowanej w artykule wiedzy o tym niezwykle trudnym problemie towarzyszącym wcześniactwu.
O innym zagrożeniu piszą D. C. Dannaway i J. J. Mulvihill w przeglądowym artykule o poalkoholowym
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uszkodzeniu płodu. Komentująca tę
pozycję prof. Kożuchowska zwróciła
uwagę na zwiększanie się liczby dzieci spożywających alkohol, w tym
dorastających dziewcząt – przyszłych
matek. Tematykę neonatologiczną
uzupełnia jeszcze analiza kliniczna
przypadku wirusowego zapalenia
mózgu i mięśnia sercowego o etiologii
Coxsackie B1 u noworodka, opatrzona szczegółowym komentarzem
dr Lidii Ziółkowskiej. Nie jest to
jednak ostatni przekaz mówiący
o zagrożeniach dotyczących noworodka. Artykuł „O zakażeniu HIV”
porusza, między innymi, problem
wrodzonego zakażenia tym wirusem
(pisze o nim również komentatorka
– prof. Marczyńska), a w dziale „W skrócie” znajdziemy omówienie problemu
drgawek noworodkowych skomentowane przez prof. Kacińskiego.
O dylematach pediatrów-nefrologów i urologów wspieranych przez

specjalistów diagnostyki obrazowej
w rozpoznawaniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci z zakażeniem układu moczowego (ZUM)
przeczytamy w dziale „AAP Grand
Rounds”. Tam również warto zapoznać się z propozycją dotyczącą zapobiegania nawrotom ZUM, a także
z doświadczeniami w leczeniu dzieci
z przewlekłą chorobą nerek.
Bardzo potrzebny i od jakiegoś czasu oczekiwany artykuł o postępowaniu
w przypadku pokąsania dziecka przez
psa (ilustrowany zdjęciem groźnego
rottweilera) znajdziemy w „Ostrym
dyżurze pediatrycznym”. Nie mniej
pożyteczne informacje – przypominające o zbliżającym się razem z wiosną
problemie przypadkowych zatruć
roślinami i grzybami – otrzymamy
w dziale „W skrócie”. W tym dziale
znalazł się też artykuł o zapaleniu
wsierdzia zaopatrzony obszernym komentarzem dr Lidii Ziółkowskiej.
Nie wszystko można odpowiednio
Państwu zarekomendować jednym
tchem. Czekając na sugestie Państwa
dotyczące tematyki naszego wspólnego pisma, przesyłam serdeczne pozdrowienia.
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