Drage pediatrinje in pediatri

Tokrat želimo z vami deliti veselo novico, da je po večih letih dela končno izšla knjižica:

"Bolj ali manj" NUJNA STANJA V PEDIATRIJI

Knjižica je plod skupnega dela skoraj 100 avtorjev. Obsega 21 poglavij različnih (bolj ali manj) nujnih
stanj s katerimi se pediatri vsakodnevno srečujemo. Knjižica je brezplačna, kar je zasluga vseh
specializantov, ki so pomagali pri iskanju sponzorjev, avtorjev, ki so pri projekti sodelovali brez
honorarja in seveda gospe Mihaele Jurčec, brez katere nam tudi tokrat ne bi uspelo. Da bi knjižica
čimprej in v čim večjem številu dosegla ciljno publiko – vse, ki se srečujemo z akutno bolnimi otroci,
smo se odločili, da jo pošljemo s tokratno izdajo revije Slovenska pediatrija (v kolikor je niste prejeli že
osebno). Ponosni smo, da je knjižica brezplačna in na voljo vsem. Odločili pa smo se, da zbiramo manjše
prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni zamenjala papirnato obliko knjižice. Prostovoljne
prispevke lahko, če želite, nakažete na »Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami«,
Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, TR: 03100-1012228080, sklic SI00 130-01 za knjižico urgentna stanja.
Kdor želi, lahko prispevke tudi osebno prinese na Pediatrično kliniko Minci Mramor.
Zaradi "človeškega faktorja" ob velikem številu ustvarjalcev se za vse morebitne napake že vnaprej
opravičujemo, veseli bomo, če nam najdene napake, komentarje, ideje... pošljete na email naslov:
nujna.stanja.v.pediatriji@gmail.com. Poslane komentarje bomo upoštevali pri pripravi mobilne
aplikacije.
Velika zahvala Veroniki in Mariji Osterman za estetsko oblikovanje, Petru Najdenovu, Denisu Bašu in
Matjažu Homanu za skrbno recenzijo, lektorjema Katarini in Jožetu Faganel za slovnično pravilnost
besedila, Orjani Velikonja za pregled literature in vsem sponzorjem, ki so nam finančno omogočili
zaključiti zadani projekt. Nenazadnje se seveda zahvaljujeva vsem avtorjem in urednikom, ki so pri
projektu sodelovali (našteti so v knjižici, povsem nenamerno pa je med njimi izpuščena Ivana Kadič).

Upava, da vam bo knjižica v pomoč pri bodočem delu.

Urednici Katarina Vincek in Minca Mramor

