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W jesiennym wydaniu naszego kwartalnika proponujemy Państwu artykuły o zróżnicowanej 
tematyce. Mamy nadzieję, że lektura okaże się ciekawa i przydatna w codziennej praktyce 
lekarskiej.

Jako pierwszy prezentujemy artykuł pt.: „Aktualne możliwości w leczeniu mukowiscydozy – co lekarz 
pediatra wiedzieć powinien”. Praca została przygotowana przez wybitne specjalistki w tej dziedzinie. Temat 
ważny i nie ulega wątpliwości, że mukowiscydoza jako złożona, wieloukładowa choroba wymaga zaanga-
żowania szerokiego grona specjalistów. Wszystkich, którzy chcieliby bardziej szczegółowo zgłębić to zagad-
nienie, z radością informujemy, że właśnie ukazała się w naszym wydawnictwie książka pod redakcją prof. 
Doroty Sands. Zachęcamy do lektury.

Jednym z częstych powodów zgłoszenia się rodziców do przychodni czy szpitalnego oddziału ratunkowego 
(SOR) jest ostra biegunka infekcyjna z wymiotami lub bez wymiotów. W bieżącym wydaniu przedstawiamy 
opis przypadku klinicznego oraz omówienie aktualnych zaleceń dotyczących leczenia tego schorzenia.

Kolejny temat dotyczy kolki niemowlęcej, która stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich w pierwszych 
miesiącach życia dziecka. Dzięki artykułowi dowiemy się m.in., że możliwych jest co najmniej pięć przyczyn 
kolki. U każdego niemowlaka mogą się też na siebie nakładać różne schorzenia. Dlatego należy przede wszyst-
kim dążyć do określenia rzeczywistej przyczyny bólów brzucha i na tej podstawie zastosować odpowiednie 
leczenie. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc maluszkowi z kolką.

Pozostając w tej tematyce, proponujemy Państwu artykuł dotyczący zakażeń rotawirusami u dzieci. Infekcja 
rotawirusowa jest jedną z najczęstszych przyczyn ostrej biegunki u dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, do 
5. roku życia. Rotawirusy poprzez swoją charakterystykę w bardzo łatwy sposób się rozprzestrzeniają, pro-
wadząc do kolejnych zakażeń, zwłaszcza wśród domowników (rodzeństwa), w żłobkach, przedszkolach czy 
na oddziałach szpitalnych. Warto zaznaczyć, że od 2021 roku w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce 
jako szczepienie obowiązkowe widnieje właśnie to przeciwko rotawirusom.

Kolejny artykuł omawia temat bardzo aktualny i istotny, jakim są zachowania agresywne u dzieci. Agre-
sja ujawniana przez młodych ludzi od lat znajduje się w centrum zainteresowania psychologów, rodziców 
i nauczycieli. Wielu opiekunów szuka pomocy u lekarzy pediatrów, oczekując skutecznej pomocy i interwencji. 
Wczesne rozpoznanie patologicznych zachowań agresywnych otwiera możliwości wdrożenia szybkiej pomocy, 
a tym samym prowadzi do zmniejszenia objawów i łagodzenia ryzyka długoterminowych negatywnych kon-
sekwencji. Nieoceniona wydaje się tu rola pediatry jako lekarza pierwszego kontaktu.

W niniejszym numerze nie mogło zabraknąć również opisu przypadku klinicznego, dlatego polecamy Pań-
stwu ciekawy artykuł dotyczący czaszkogardlaka.

Na koniec proponujemy Państwu artykuł z działu prawnego dotyczący bardzo aktualnego i trudnego tematu, 
jakim jest opieka pediatryczna nad dziećmi z Ukrainy.

Wakacje za nami, mamy nadzieję, że udało się Państwu wypocząć i zdobyć siły na kolejne wyzwania zawo-
dowe i jesienne wieczory, oczywiście przy lekturze naszego czasopisma.
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