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ВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият сборник „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юноше-
ската възраст“ обобщава по прекрасен начин разнообразната научно-практическа 
тематика на Четвъртата национална педиатрична конференция, проведена под на-
слов „Клинични и терапевтични предизвикателства в педиатричната практика“ в 
гр. Несебър.

Отпечатани са в пълен обем изнесените доклади от водещи наши специалисти 
в областта на педиатрията, които отразяват съвременните аспекти на профи-
лактиката, диагностиката и терапията на многобройните заболявания при различ-
ните възрастови групи деца, които понастоящем имат много сериозно медицин-
ско значение в световен мащаб. Във всички случаи е направен задълбочен анализ на 
възникването на заболяванията в детската възраст и на терапевтичните подхо-
ди за лечението им.

Изнесените доклади акцентират върху диагностиката и лечението на редица 
често срещани заболявания при децата – неврологични при новородени, изискващи 
интензивно лечение и свързаните с това изследвания, на ендокринната система 
и влиянието на ендокринните дизраптори върху тиреоидната хомеостаза, пубер-
тетното развитие и мъжката репродуктивна система, влажната кашлица и пер-
тусис, коремните болки, неонаталната жълтеница, очните заболявания „червено 
око“ и очен тортиколис, туберозната склероза, ранния неонатален сепсис, различ-
ните видове атаксии, острия гломерулонефрит, демиелинизираните заболявания др. 

Основни акценти се поставят на молекулярно-генетичните техники за диагно-
стика на редките болести, даващи информация за типа на генните дефекти и ри-
ска от поява на конкретно заболяване, микрочиповия скрининг при пациенти със 
синдромна краниостеноза. 

По традиция специално място е отделено и на различни клинични случаи от прак-
тиката – хипонатриемията при кърмачета с различни етиологични причини, диаг-
ностицирането и лечението на синдром на Драве, диференциалната диагноза при 
спленомегалия.
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Големият клиничен опит и познанията на авторите, безспорни и утвърдени спе-
циалисти у нас и известни в чужбина в своята област, осигуряват комплексно и 
критично обсъждане на различните проблеми и извеждане на алгоритми за лечение-
то на децата, очертаващи основните насоки в педиатрията, което ще бъде без-
спорно от особена полза за практикуващите педиатри в тяхната ежедневна рабо-
та. Особено добро впечатление прави и широкото участие на млади специалисти, 
което говори за така желаната приемственост. Детайлното познаване на съвре-
менните методи за диагностика и лечение на различните видове заболявания, как-
то и основните причини за тяхното възникване могат много сериозно да намалят 
броя на заболелите деца и да осигурят тяхното развитие. За постигането на тези 
цели е необходимо обединяването на голям брой специалисти с оглед екипното ле-
чение на тези заболявания. 

Вторият акцент на включените материали касае актуални проблеми на съвре-
менната фармацевтична наука и практика. Въвеждането на индивидуализираната 
медицина осигурява лечение, съобразено с индивидуалните особености и нужди на 
конкретния пациент по време на всички етапи на лечебния процес – профилакти-
ка, диагностика, лечение и последващи действия – т.е. осигуряване на подходящо-
то лекарство в точната доза и в точното време. Разгледани са особеностите на 
инсулиновите помпи, използвани в педиатрията, като възможност за оптимизиране 
на лечението на диабет при децата

Участието на педиатри и фармацевти при дискутирането на разглежданите 
проблеми дава възможност за мултидисциплинарен подход при очертаването на на-
соките за разрешаването им.

Представеният сборник е написан на издържан академичен, но същевременно 
разбираем научен език и е отлично онагледен със схеми, фигури и снимки. Изклю-
чително богатата информация в различни области на съвременната педиатрия 
представлява отлично помагало не само за широк кръг педиатри, но и за лекари от 
различни специалности, общопрактикуващи лекари, фармацевти, специализанти и 
студенти, както и за всички интересуващи се от профилактиката, диагностиката 
и лечението в детско-юношеската възраст.

Проф. Николай Ламбов, дфн


