Od redakcji
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
Mamy za sobą kolejny, już siódmy,
Kongres Akademii po Dyplomie
Pediatria organizowany przez Medical
Tribune Polska. Odbył się on
w dniach 26-27 marca 2010 roku
na Torwarze w Warszawie. Wzięło
w nim udział blisko 2 tysięce uczestników. Wiemy, że 75% słuchaczy stanowili pediatrzy a kolejnych 13%
było w trakcie specjalizacji. Dodatkowo 60% uczestników było członkami
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. A więc był to prawdziwy kongres
pediatrów dla pediatrów.
Kongres odbywał się pod hasłem
„Zapytajmy specjalistę”. Zadaliśmy
więc zaproszonym gościom, autorytetom w dziedzinie pediatrii, wiele pytań, szczególnie ważnych dla lekarza
praktyka. Jestem przekonana, że
udzielone odpowiedzi na te pytania
będą realną pomocą dla każdego z nas
w codziennej pracy przy łóżku chorego. Niektóre tematy, zwłaszcza dotyczące zakażeń, chorób wirusowych,
szczepień, antybiotykoterapii wzbudziły ogromne zainteresowanie. Napłynęło wiele pytań na piśmie,
a dyskusja na żywo po jednej z sesji
była bardzo burzliwa. Przypominam,
że na wszystkie pytania będziemy sukcesywnie odpowiadać na łamach „Pediatrii po Dyplomie”.
Ten kongres był dla nas – organizatorów – szczególnym wyzwaniem.
Po raz pierwszy zastosowaliśmy system interaktywnej dyskusji z całą salą.
Każdy z uczestników mógł odpowiadać na pytania prelegentów używając
pilota do głosowania. Ponadto, po raz
pierwszy w programie kongresu
wprowadziliśmy sesje autorskie.
Dotyczyło to czterech specjalności
– chorób metabolicznych, nefrologii,
www.podyplomie.pl/pediatriapodyplomie

hematologii i kardiologii. Przewodniczący tych sesji sami dobrali tematykę
wykładów i zaprosili prelegentów. Sami też zdecydowali o formie prowadzenia sesji.
Większość z Państwa, uczestników
kongresu, wypełniło ankiety, na podstawie których będziemy mogli określić jakie wykłady były najbardziej
interesujące, jaka forma prezentacji
wykładów i dyskusji zdobyła największe uznanie. Przywiązujemy ogromne
znaczenie do wszystkich ocen i uwag,
i zawsze je uwzględniamy przy organizacji kolejnych kongresów. Pierwsze
oceny oraz głosy z kuluarów wskazują, że kongres spotkał się z Państwa
uznaniem, co zachęca nas do dalszych
starań i działań w celu doskonalenia
formy naszych spotkań.
Jak co roku w programie kongresu znalazła się sesja „Pediatria po Dyplomie swoim czytelnikom”. Dla mnie
osobiście jest to zawsze ogromny
przywilej, że mogę wszystkich uczestników kongresu poinformować o bieżących sprawach czasopisma, które
cieszy się tak dużym uznaniem w środowisku pediatrów. Inną szczególną
przyjemnością zarówno dla mnie, jak
i dla całej redakcji, jest moment wrę-

czania nagród za najlepsze komentarze, najlepszy polski artykuł i dla laureatów konkursu „Sprawdź swoja
wiedzę”. W tym roku Redakcja przyznała też nagrodę specjalną za zasługi
edytorskie.
VII Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria przeszedł już do historii.
Tradycyjnie już w tym miejscu składam podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w jego organizacji.
Dziękuję moim znakomitym koleżankom, członkiniom Komitetu Naukowego – doc. Teresie Jackowskiej,
dr Annie Turskiej-Kmieć i dr Małgorzacie Wielopolskiej. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników
wydawnictwa, przede wszystkim Iwony Witek, Marii Pawliny, Agnieszki
Gołąbek, Pawła Lubickiego oraz Andrzeja Jędrzejczaka. Bez ich zapału,
kreatywności, profesjonalizmu i ciężkiej pracy ten kongres nie mógłby się
odbyć.
Przed nami VIII Kongres. Odbędzie
się on w dniach 11-12 marca 2011 roku, a hasłem będzie „Od objawu
do rozpoznania i leczenia”. Jednocześnie w czasie kongresu będziemy obchodzić jubileusz 15-lecia „Pediatrii
po Dyplomie”. Serdecznie zapraszam.
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