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Szanowni Państwo,
Wprowadzamy do naszego czasopisma nowy dział pt „Ostry dyżur pediatryczny”. Jest
on adresowany przede wszystkim do lekarzy pediatrów pracujących w izbach przyjęć,
szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale mamy nadzieję, że będzie stanowił ciekawą i potrzebna lekturę dla wszystkich lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
Zachęcamy do lektury.
Praca lekarza w warunkach ostrego dyżuru jest wyjątkowa. Sympatyczni bohaterowie
serialu „Ostry dyżur”, pracujący w warunkach świetnie wyposażonej izby przyjęć szpitala amerykańskiego udowadniają, że w ich działaniach liczy się zarówno ilość, jak i jakość, a wspólnym mianownikiem ich pracy jest konieczność podejmowania szybkich
i trafnych decyzji. Nie osiągnie się tych wyników bez systemu stałych szkoleń, dlatego zachęcam do lektury nowego działu Pediatrii po Dyplomie p.t. Ostry dyżur pediatryczny.
Zgodnie z naszymi założeniami, punktem wyjścia do omówienia kolejnych problemów medycznych jest objaw lub zespół objawów chorobowych, z jakimi pacjenci zgłaszają się do izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie podejmowana jest
wstępna diagnostyka, stawiane pierwsze rozpoznanie oraz wdrażane początkowe leczenie przed podjęciem ostatecznej decyzji o hospitalizacji lub dalszym leczeniu ambulatoryjnym.
Nie znajdziecie tu Państwo szczegółowych informacji na temat poszczególnych jednostek chorobowych, a zakres przedstawianych działań diagnostyczno-leczniczych będzie się koncentrował raczej na odpowiedzi na pytanie „co dalej z pacjentem?” W cyklu
nie zabraknie artykułów z dziedzin ratownictwa medycznego, ostrych chorób zakaźnych, urazów i zatruć u dzieci. Do komitetu redagującego zaprosiliśmy pediatrów z różnych dziedzin, jednocześnie lekarzy praktyków: dr hab. n. med. Annę Klukowską
(hematolog, Warszawa), dr hab. n. med. Ewę Toporowską-Kowalską (gastroenterolog,
Łódź), dr n. med. Artura Mazura (endokrynolog, Rzeszów). Zachęcamy do wspólnej lektury i nauki, oczekujemy także propozycji interesujących Państwa tematów.
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