Předmluva
Učebnice Angličtina v pediatrii je napsána pro pediatry, studenty medicíny a ošetřovatelství, dětské sestry
a pečovatele, kteří plánují v budoucnosti studovat či pracovat v anglicky mluvících zemích a/nebo potřebují číst
originální texty v angličtině. Učitelé si mohou vybrat z textů ke čtení a různých typů užitečných cvičení podle
jazykové úrovně (od základní к pokročilé) a odborných zájmů svých studentů.
První lekce se zabývají těhotenstvím, předporodní péčí, porodem a péčí o dítě v prvních týdnech života
(kojení, krmení z lahvičky, zavádění pevné stravy, podávání léků). Pojednávají také o spánku, mytí, koupání
a přebalování. Další lekce jsou zaměřeny na zdraví dítěte (podchlazení, přehřátí, zvracení, teplota, hospitalizace)
a infekční nemoci (nachlazení a chřipka, plané neštovice, černý kašel, problémy se zrakem a sluchem, infekce
v ústech a hrdle). V následujících lekcích najdeme informace o bolesti žaludku, kožních problémech, problémech
s vylučovacím a pohlavním traktem a informace o bezpečnosti dítěte (první pomoc, kardiopulmonální resuscitace,
dušení, tonutí, popáleniny a opařeniny, silné krvácenO.
Dále se můžeme dovědět o dítěti ve společnosti, anamnéze a vyšetřování, dětském vývoji a jeho klíčových
bodech a rovněž o vývojových problémech a dětech se zvláštními potřebami. Pojednává se o celkových problémech
učení (postižení sluchu, zraku) či urgentních stavech u dítěte (ošetření vážně zraněného dítěte, anafylaxe).
Poslední lekce popisují životní podporu novorozence, postup resuscitace, poranění u novorozenců, která se hojí
spontánně, zdravotní problémy předčasně narozených a charakteristiky gastrointestinálních poruch. Hovoří se také
o růstu a pubertě.
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Druhý svazek obsahuje tato témata:
Lekce 1- Pylorická stenóza; akutní apendicitida; syndrom dráždivého střeva; dehydratace; malabsorpce; infekce
a imunita. Lekce 2 - Závažné život ohrožující infekce; specifické bakteriální infekce; běžné virové infekce; infekční
mononukleóza; déle trvající horečka; HIV. Lekce 3 - Alergie; potravinová alergie a intolerance; respirační poruchy;
vynětí krčních a nosních mandlí; základní ošetření akutní obstrukce horních cest dýchacích; astma. Lekce 4 - Jiné
příčiny akutní dechové nedostatečnosti; cystická fibróza; srdeční poruchy; poruchy ledvin a močového traktu;
neúplné vyprazdňování měchýře; enuréza; hematurie; dialýza. Lekce 5 - Poruchy pohlavní; akutní inguino-skrotální
stavy; poruchy jater; cystická fibróza; cirhóza a portální hypertenze. Lekce 6 - Maligní onemocnění; radioterapie;
leukémie; nádory mozku; sarkomy měkkých tkání; hematologické poruchy; klinické manifestace srpkovité anemie;
krvácivé poruchy. Lekce 7 - Duševní zdraví dětí a dospívajících; rané vztahy; strategie pro léčbu odmítání potravy;
neposlušnost, vzdor a záchvaty vzteku; problémy středního dětství; antisociální chování. Lekce 8 - Nástup
problému; chronický únavový syndrom; zneužívání drog; dermatologické poruchy; atopický ekzém; infekce
a zamoření hmyzem. Lekce 9 - Diabetes a endokrinológie; problémy s kontrolou cukrovky; poruchy štítné žlázy;
muskuloskeletální poruchy; kulhavost. Lekce 10 - Neurologické poruchy, příčiny záchvatovitých poruch; motorické
poruchy, neurokutánní syndromy; medicína dospívajících; komunikace s mladými lidmi; vliv chronických stavů;
chování ohrožující zdraví. Lekce 11 - Perspektivy ošetřování dětí; dokumentace ošetřovatelské péče; rizikové faktory
poranění v dětství, klíčové body péče zaměřené na rodinu; výběr vhodné ošetřovatelské diagnózy a užití určujících
charakteristik; sociální, kulturní a náboženské vlivy na podporu zdraví dítěte. Lekce 12 - Domácí péče v rodině;
stádia vývoje řeči; bezpečné hračky; stres v dětství. Lekce 13 - Vlivy dědičnosti na podporu zdraví dítěte a rodiny;
komunikace a posouzení zdraví dítěte a rodiny; posouzení problémů se spánkem u dětí; přehled tělesných systémů;
zahájení kompletního posouzení rodiny, složení rodiny. Lekce 14 - Zhodnocení vývoje dítěte; provedení fyzického
vyšetření; atraumatická péče; anamnéza stravování; záněty očních víček; různé vzorce dýchání; efektivní poslech;
změny charakteru stolice u novorozenců; seznam pediatrických symptomů. Lekce 15 - Podpora zdraví novorozence
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