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PRZEDSTAWIAMY KSIĄŻKĘ

Prezentowana publikacja, wspierana i finansowana przez Polskie Towarzystwo
Alergologiczne, jest kompleksowym poradnikiem adresowanym do tych, którzy na co
dzień opiekują się dziećmi i młodzieżą z astmą w środowisku rodzinnym i szkolnym.
Astma oskrzelowa jest chorobą, która niesie ze sobą obciążenia fizyczne i psychiczne w
życiu dziecka, jednak jej właściwa kontrola oraz zintegrowane działania opiekuńcze i
wychowawcze ze strony rodziców i nauczycieli mogą sprawić, że będzie ono
funkcjonować podobnie, jak jego zdrowi rówieśnicy. W medycznej części poradnika
zawarto podstawowe informacje na temat istoty, objawów i epidemiologii astmy, a także
zasad postępowania leczniczego. Omówiono ponadto specyfikę astmy u młodzieży oraz
mity i fakty w leczeniu dzieci z astmą.

 

W psychopedagogicznej części publikacji poddano analizie zjawisko choroby przewlekłej
w życiu i rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposoby radzenia sobie ze stresem wywołanym
chorobą. Osobny rozdział poświęcono problemom rodziny dziecka z astmą, zarówno w
kontekście zaangażowania rodziców w rehabilitację i wychowanie dziecka chorego, jak i
relacji ze zdrowym rodzeństwem. W poradniku omówiono ponadto zagadnienia osiągnięć
edukacyjnych i relacji rówieśniczych uczniów z astmą oraz podejmowania przez nich
aktywności fizycznej i uprawiania sportu. Publikacja zawiera polecaną literaturę naukową i
popularnonaukową oraz adresy organizacji i stowarzyszeń, działających na rzecz chorych
na astmę.

Niewątpliwą zaletą poradnika jest to, że został napisany przez specjalistów z różnych
dziedzin, którzy od lat pracują na rzecz dzieci i młodzieży z astmą i chorobami
alergicznymi. 

Autorzy:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Pediatra, pulmonolog, alergolog - Kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od ponad 25 lat zajmuje się naukowo i
praktycznie astmą wieku dziecięcego. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych i
szkoleniowych poświęconych astmie, aerozoloterapii i innym zagadnieniom
pulmonologicznym i alergologicznym.

Dr n. hum. Renata Zubrzycka

Pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Socjopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zajmuje się naukowo i praktycznie problematyką
psychopedagogicznych aspektów chorób alergicznych u dzieci.

Dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

Alergolog, specjalista chorób dzieci i chorób płuc, adiunkt w Katedrze i Zakładzie
Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyrektor Specjalistycznego
Centrum Medycznego ALERGOTEST w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe
obejmują: zaburzenia immunologiczne w chorobach alergicznych, swoistą
immunoterapię alergenową oraz rolę szczepień ochronnych u chorych na astmę i
choroby alergiczne.
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Dr hab. n. med. Radosław Gawlik

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii.
Pracuje w Katedrze i Klinice Chorób
Wewnętrznych, Alergologii, Immunologii
Klinicznej ŚUM w Katowicach oraz od 20 lat w
Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w
Zabrzu. Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół zagadnień:
immunoterapii swoistej, astmy, alergii i sportu
oraz alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
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