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PuŁriikacja podejrrrując zagadnienie pielęgniarstiva pedia'
trycznego * z naciskiem na neuropediatrię * wvpełnia lukę,
ktora ocl dawna istnieje r,r' polskiei literatnrze przeclmiotu.
Fierwsza część oprac0\Ą'ania, składaj4ca się z trzech rozdzia-
t w, przedstawia zagadnienie case study r,r' pielęgniarstrvie
pediatrycznym oraz omawia wybrane aspekty rliagnozv i far-
makoterapii dzieci ze schorzeniami neiłrol*gicznymi. Część
druga, zawierająca sześć rozdział lv, skupia się na praktyce.
Zaprezemtowano tu zastoso.l,l.anie metody case stud'v trĄ/ przv-
padkach lronkretn,v-cłł schorzeri, nt. iir. FAS, lrdaru niedo.
krwiennegl ttv zespclłu Guillaina.Barrego. Czytelnik rrra
n:ożliwość zapoznania się z prakt1'cznym zastosot+'aniem
technilq gr*macleenia i zapisu danvch o pacjencie sraz z tbr-
mutawanienr diagnoz pielęgniarskich. Publikacja zrr.raca jed.
n*cześnie ult'agę} Ze samo określenie diagnoz.v klinicenej jest
11ię1gystafCzaiące bez d*głębnego poznania i zroz*łrrienia
potrzeb dziecka. Ponar{to drrzą wartością pozycii jest tvska.
zanie rodzinJ'', a lr' szczegÓlrrości rndzicÓw choreg<r ctziecka,
iako ivymagających rÓwnież prof.esjonalnej pclmocy i lvspar.
cia. I(siążtria spełni zr"lakornicie sw*ją roię nie tyi}t* wśr cl
prakt}drujących pielęgniarek i potoźrrych, ale takze w pr*-
cesie kształcenia i rlokształcania się specjalisti:w z dzieciziny
pielęgniarstwa'

Publikacja jest adreselwana clo pielęgniarelE i pieięgnia rzy, da
studentÓtv pielęgniarstwa oraz do osÓb pracnjąr:ych w zcsptl-
łaclr terapeutyczrrycłr na ocldziałaclr neurologii i neurocirirur-
gii' lvfi:że być takze c1o pewrrego stopnia przvd.atirq łekturą
dla opiekun rv cloniow'vclr pacjentÓw, il więc przertre wszyst-
kim dla człclnk rv ic|r rodzin. {Jzęść pierr,vsza publikacji oma-
wia probierny ilielęgniarskie rv chcrobaclr uic.ładir nerrrlclwcgo
leczanł-ch zacłloll'altrczrr. \\r kolein'.vch rozdziałach tej części
przeanalizol{ano sytuar:ję pacjent w: pcl udarze mr1zp1it, z, pa^

daczk4, ze stwarrlIrienier:l rozsiiił:ym, z chorcbq Alzheimerir,
z t:lrortlŁr4 lrarkinsona, z nliirstenią, ze stt.ardnietiieIrr zalrikrł-
1{y6 5..'.'tlym oraz z itiekcią ośro<trkowego ukłaclu nerlvo-
Wego. Częśc druga natomiast l<oncentrrrje się rra prtlblemach
pielęgiriarskii:h w chorobaclr rikładtr nerwowego leczcłnycir
operircl.jnie, takich jak nl. in. uraz czaszkowo-mrizgor,vy, gr,iz
ttlilzg u, krwalv ierr ie po clpaj ę czylr lr'kolve, n ie dotno ga krę go _

stupa czy wodogłowie' Kazda z części va:zyna się: g.1 rrnrÓ-
n'ienia zagadniefi kiinicznych przedstalvian,vch schorzen.
Następnie przeclrodzinry d* przedstałr.ienia diłrgnozv ple-
1ęgniarskiej, interr,l"encji pielęgniarskich łrraZ ich itziisild.
t'łieniłi w łrclniesienitt dir każclej z prez.entarvanyclr chorÓb.
Opracolt.anie jest tloskonati,m nirrzęclziem r'v praktyce profe-
sjclnalneg* pielęgnort'airia pacjentÓlv z tak poważnynri schn-
rzeni a m i upośledzaj ącymi istotne cZynno6.' żYciorvr:"
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