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Medycyna jest nauką podlegającą ciągłym zmianom. W miarę uzyskiwania
nowych wyników badań i doświadczenia klinicznego należy dokonywać zmian
w doborze leków i sposobach leczenia. Autorzy i wydawca tej książki opierali się
na źródłach uznawanych za miarodajne, zapewniających informacje pełne i zgodne
ze standardami aktualnymi w okresie publikacji. Jednak wobec postępu wiedzy
medycznej ani autorzy, ani wydawnictwo nie mogą gwarantować, że zawarte tutaj
informacje nie zmienią się w przyszłości. Zachęcamy zatem Czytelników do
porównywania zawartych tu informacji z innymi źródłami. Czytelnik powinien
zwrócić uwagę na zalecenia zawarte w ulotkach informacyjnych dołączonych do
opakowań leków i mieć świadomość, że w przypadku niektórych leków ich użycie
w leczeniu z powodu PPHN jest zastosowaniem poza zarejestrowanymi wskaza-
niami.
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Opracowanie to stanowi praktyczny poradnik dotyczący leczenia
noworodka z PPHN. Założeniem autorów było zaproponowanie
algorytmu postępowania przydatnego na każdym etapie takiego leczenia.
Opisano leczenie optymalne oraz zaproponowano postępowanie w wa-
runkach ograniczonego dostępu do niektórych metod leczenia (ECMO,
iNO). Informacje dotyczące zagadnień takich jak epidemiologia czy
etiopatogeneza PPHN ograniczono do minimum niezbędnego dla
zrozumienia zasad leczenia. Zrezygnowano także ze szczegółowego
omawiania symptomatologii i rozpoznania, zwrócono jedynie uwagę na
najistotniejsze elementy procesu diagnostycznego. Algorytm wyposażono
w przewodnik, w którym omówiono najistotniejsze składowe poszczegól-
nych etapów leczenia. W wielu miejscach przewodnik kieruje czytelnika
do ogólnie dostępnych tekstów źródłowych. Skupiono się głównie na
tych, które są specyficzne dla postępowania w PPHN.
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