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Przedmowa
„Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia” – to pierwszy na
polskim rynku wydawniczym podręcznik, w którym treści dostosowane są do standardów kształcenia studentów pielęgniarstwa. Podstawą do zaproponowanej zawartości
tematycznej była analiza standardów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz doświadczenie kliniczne i dydaktyczne autorów.
Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo,
pielęgniarek pracujących na oddziałach dla dzieci, w środowisku nauczania i wychowania oraz w podstawowej opiece zdrowotnej. Treści zawarte w podręczniku mogą być
pomocne dla innych osób sprawujących profesjonalną opiekę w procesie terapii dzieci.
Publikacja zawiera opis postępowania pielęgniarskiego w wybranych chorobach, zaburzeniach i stanach zdrowia populacji wieku rozwojowego. W każdym rozdziale uwzględniono specyfikę choroby, jej rozpoznanie, metody leczenia oraz wybrane diagnozy
i interwencje pielęgniarskie. Przedstawiono również zagadnienia związane z reakcją
pacjentów na hospitalizację, wpływem choroby na rozwój dziecka oraz przygotowanie
dziecka i rodziców do samoopieki.
Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawiono specyficzne
problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego w kontekście hospitalizacji jako sytuacji trudnej dla dziecka i jego opiekunów, zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży
oraz podstawy pielęgniarskiej oceny stanu zdrowia dziecka.
Druga część omawia zagadnienia dotyczące wybranych chorób wieku rozwojowego,
począwszy od chorób i stanów zagrażających życiu i zdrowiu wcześniaka i noworodka,
poprzez choroby alergiczne, skóry, układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego, dróg
moczowych, choroby nowotworowe, choroby krwi oraz choroby reumatyczne. Omówiono
ponadto próchnicę zębów i choroby przyzębia u dzieci oraz zakażenia HCV, HBV i HIV
u dzieci i młodzieży, leczenie żywieniowe i leczenie bólu.
Trzecia część publikacji poświęcona została wybranym zaburzeniom rozwoju dzieci
i młodzieży takim jak zaburzenia somatyczne, wady postawy, zespół nadpobudliwości
ruchowej i zespół Aspergera. Każdy rozdział napisany został przez specjalistów – lekarzy,
pielęgniarki, psychologa, pedagoga, dietetyczkę. Zawiera treści dotyczące epidemiologii, etiologii, objawów, diagnostyki i leczenia poszczególnych chorób oraz przygotowania
dziecka do wybranych zabiegów diagnostycznych, opieki w trakcie i po zabiegu, diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Każdy rozdział kończą pytania sprawdzające wiedzę
zawartą w rozdziale.

Ważnym atutem publikacji jest jej zakres tematyczny, który stanowi o statusie
podręcznika jako podstawowego do nauki przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.
Autorzy mają nadzieję, że podręcznik będzie pomocny również dla pielęgniarek
pracujących w oddziałach pediatrycznych, środowisku nauczania i wychowania, podstawowej opiece zdrowotnej oraz dla innych osób sprawujących profesjonalną opiekę
nad dziećmi, np. dla pracowników socjalnych, psychologów, logopedów, pedagogów
i innych terapeutów.
Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Krajowy konsultant w dziedzinie
pielęgniarstwa pediatrycznego
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