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РЕЦЕНЗИЯ
Появява се на бял свят изключително полезно четиво за нашите студен-

ти по медицина – новият учебник по педиатрия. Негови автори са автори-
тетни преподаватели от МУ – София. Те работят в три водещи софийски 
лечебни заведения – СБАЛБ „Проф. Иван Митев“, Клиниката по педиатрия 
към УМБАЛ „Александровска“ и Клиниката по детска онкохематология при 
УМБАЛ „Царица Йонна – ИСУЛ“. Ненапразно изреждам тези лечебни заве-
дения – именно в тях исторически са разкрити първите болнични струк-
тури за деца в нашата страна и започват своята преподавателска дей-
ност редица видни представители на педиатричната наука у нас, като 
проф. С. Ватев, проф. Л. Бакалова, проф. Б. Братанов, проф. Ш. Ниньо и мно-
го други. Традицията е важна! 

Този учебник по педиатрия за студенти се появява 20 години след учеб-
ника под редакцията на проф. Д. Бобев и доц. Е. Генев. За този период ме-
дицинската наука претърпя бурно развитие. В рутинната практика навля-
зоха диагностични методи и терапевтични технологии, някои от които 
тогава бяха в сферата на експерименталната медицина. Достатъчно е да 
се напомни за развитието на генетиката и нарастващото Ӝ значение за 
прецизната диагностика на редица заболявания, включително и за индиви-
дуализиране на лечението. Огромен напредък има в диагностиката и лече-
нието на редица онкологични и хематологични заболявния. Не мога да отми-
на и постигнатия напредък в диагностиката на редките болести, както и 
на тяхното лечение. В редица случаи ние вече разпознаваме заболяванията 
и проблемите преди детето да се роди, благодарение на методите на ан-
тенатална диагностика. Огромен напредък има и в диагностиката и лече-
нието на редица вродени малформации – белодробни и сърдечни. Няма как да 
изредя всички новости в медицината. Радостното е, че преобладаващата 
част от тези постижения на медицината са внедрени и в България и нуж-
даещите се българските деца имат достъп до тях. 

В учебника са оформени 19 глави, в които, в рамките на необходимото, 
са отразени всички новости в педиатричната наука. На високо ниво и съ-
щевременно синтетично са представени най-важните теми, за които е не-
обходимо студентът по медицина да е информиран. Важно е, че авторите в 
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отделни раздели се спират на скрининга и скринингови програми, както и на 
референтните стойности на лабораторните показатели в детската въз-
раст. Учебникът е богато илюстриран – над 50 таблици и 70 фигури, което 
значително улеснява читателя. 

Считам за особено важно, че във въвеждащите глави на учебника, в кои-
то се обсъждат проблемите на детското здравеопазване, значението на 
имунизациите, растежа и развитието на детето, храненето, водноелек-
тролитните и алкало-киселинните нарушения, както и принципите на те-
рапията в детската възраст, са ясно подчертани принципните разлики в 
диагностика и лечението в сравнение с възрастните пациенти. Напомня 
се, че детето не е просто „един малък човек“, а цяла вселена, която посто-
янно се движи, развива и преминава от една орбита в друга, всяка със свои-
те специфични характеристики.  

Бъдещият лекар обаче трябва да знае, че представеното в учебника не 
е възможно да се усвои, ако той не е придобил необходимите знания в дру-
гите изучавани медицински специалности – биохимия, обща патология, въ-
трешни болести и т.н. Нещо повече, авторите са предоставили информа-
ция за известни учебници по педиатрия от други държави и любознателният 
студент ще има възможност да получи и допълнителна информация от чуж-
ди автори. 

И така, след дългогодишно отсъствие на разположение на нашите сту-
денти – медици, е учебник по педиатрия. Надявам се това да им помогне в 
първоначалното натрупване на знания в една нелека област на медицина-
та. Пожелавам им успех в трудния път на знанието. 
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