Od redakcji
Szanowni Państwo,
Czytelnicy „Pediatrii po Dyplomie”
W bieżącym numerze „Pediatrii po
Dyplomie” znajdziecie Państwo wiele
interesujących artykułów. Chciałabym
zwrócić uwagę na niektóre z nich.
W ostatnich latach obserwuje się
wyraźny wzrost częstości rozpoznawania zaburzeń z kręgu autyzmu.
W artykule autorstwa L. Zwaigenbaum
i wsp. został przedstawiony przegląd
stanu wiedzy, metod wykrywania i postępowania interwencyjnego u dzieci
do 2 roku życia. To bardzo przydatny
materiał w codziennej praktyce lekarza
pierwszego kontaktu, bowiem od jego
umiejętności diagnostycznych może
zależeć skuteczność postępowania
terapeutycznego w tym bardzo ważnym okresie życia dziecka z autyzmem. Zwracam też uwagę na świetny
komentarz prof. dr hab. E. Pisuli
z Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Nietrzymanie moczu należy do stosunkowo częstych problemów urologicznych i dotyczy około 15-20% dzieci
5-letnich, 5-7% 10-letnich oraz 1-3%
dorosłych. Jest to niewątpliwie poważny
problem, przed jakim stają dzieci, ich rodzice i lekarze. Chociaż leczeniem tego
schorzenia zajmują się urolodzy i nefrolodzy, to rozpoznanie zależy przede
wszystkim od lekarza pierwszego
kontaktu. Warto więc zapoznać się z ciekawym artykułem K. M. Graham
i J. B. Levy „Moczenie mimowolne” oraz
z wyczerpującym komentarzem opracowanym przez dr K. Gadomską-Prokop
dotyczącym tego zagadnienia. Przedstawione metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego stanowią bardzo
przydatną wskazówkę praktyczną.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B dotyczy jednej trzeciej populacji na całym świecie, co stwarza
epidemiologicznie duże zagrożenie rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby,
marskości wątroby i raka wątrobowo
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komórkowego. W artykule A. R. Davisa
i P. Rosenthala oraz uzupełniającym
komentarzu prof. K. Wąsowskiej-Królikowskiej przedstawiono niezwykle
cenne informacje dotyczące epidemiologii, obrazu klinicznego, postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego oraz
zasad proﬁlaktyki tej choroby. Chociaż
wprowadzenie szczepień ustabilizowało liczbę zachorowań, to leczenie chorych dzieci nadal stanowi wyzwanie.
Gorąco polecam zapoznanie się z tym
materiałem.
Chciałabym też zwrócić uwagę
na artykuł M. R. Mercurio dotyczący
ograniczenia leczenia w okresie noworodkowym. To niezwykle trudna
etycznie sytuacja, przed którą staje neonatolog na oddziale intensywnej opieki.
Z komentarza prof. E. Helwich dowiadujemy się, że również w Polsce
prowadzona jest dyskusja nad tym zagadnieniem oraz że przez Zespół ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii
zostały opracowane „Rekomendacje
dotyczące postępowania z matką oraz
noworodkiem na granicy możliwości
przeżycia z uwzględnieniem aspektów
etycznych”. Nie tylko w neonatologii
zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne
jest uwzględnienie aspektu etycznego
przy kontynuowaniu lub wdrażaniu
coraz doskonalszych i dostępnych procedur medycznych. Będziemy kontynu-

ować takie rozważania w naszym nowym dziale „Etyka w pediatrii”.
W dziale „Ostry dyżur pediatryczny”
publikujemy nie tylko interesujące, ale
i bardzo ważne opracowanie autorstwa
dr A. Drosdzol-Cop i prof. V. Skrzypulec-Plinty dotyczące roli lekarza pediatry
w przypadku zgłoszenia się zgwałconego dziecka, ze zwróceniem uwagi
nie tylko na aspekty medyczne, ale też
i na konieczność podjęcia działań
prawnych. Zachęcam do lektury tego
artykułu.
„Pediatria po Dyplomie” od wielu
lat towarzyszy Państwu w codziennej
pracy klinicznej. Wszyscy, którzy bierzemy udział w redagowaniu tego
czasopisma dokładamy starań, aby dostarczać rzetelnej, aktualnej wiedzy dotyczącej chorób, z którymi spotykamy
się często u naszych pacjentów, ale też
nie pomijamy problemów rzadkich,
czasem kontrowersyjnych. Czujemy
Państwa poparcie dla takiej linii tematycznej naszego czasopisma. To nas
bardzo dopinguje do dalszych wysiłków. Korzystając z przywileju opracowania słowa wstępnego do tego
wakacyjnego wydania chciałabym
podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w powstawaniu kolejnych numerów, przede wszystkim dr Andrzejowi
Jędrzejczakowi, red. Marii Pawlinie,
komentatorom i tłumaczom oraz redaktorom i autorom artykułów w działach polskich. To przede wszystkim
dzięki Nim co 2 miesiące otrzymujecie
Państwo wartościowe pismo, pomocne
w pracy każdego lekarza zajmującego
się populacją wieku dziecięcego.
Okres wakacyjny się kończy. Życzę
więc radosnych powrotów z urlopów.
Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
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