		 Wstęp

Niniejsza publikacja jest rozszerzoną wersją książki
Case-Based Haematology. W obecnym wydaniu dodaliśmy dwa rozdziały dydaktyczne, trzy nowe przypadki,
test wielokrotnego wyboru oraz kwestionariusz samooceny, które pomogą w ocenie własnej wiedzy. Chcielibyśmy, aby książka przede wszystkim skłaniała do myślenia. Mam nadzieję, że pożytek będą z niej mieli nie tylko
czytelnicy zainteresowani hematologią, ale również
wszystkimi innymi dziedzinami medycyny.
Podstawą praktyki medycznej jest wciąż uważne słuchanie i obserwacja. Niniejsza książka jest próbą podpowiedzi, jak robić to dobrze, jakie zlecać badania i jak interpretować ich wyniki. Warto pamiętać, że Denis Burkitt,
posługując się jedynie prostymi metodami słuchania
i obserwacji, był w stanie dokonać przełomowego odkry-

cia, które doprowadziło do opisania pierwszego znanego
nowotworu wywoływanego przez czynnik zakaźny. Burkitt nie mógł zlecić wykonania skomplikowanych badań
ani analizy DNA. Wszystko, co miał, to oczy i uszy.
Nikt nie oczekuje, że czytelnik będzie znać odpowiedzi na wszystkie pytania, zwłaszcza w pierwszych dwóch
rozdziałach. Mam jednak nadzieję, że zachowa tę książkę po zakończeniu studiów medycznych i będzie do niej
wracać w przyszłości.
Zawód lekarza jest szczególny i bardzo interesujący.
Liczę na to, że dzięki niniejszej książce studenci medycyny będą lepszymi lekarzami, pnącymi się po szczeblach
kariery zawodowej – dokądkolwiek ich ona zaprowadzi.
Shaun McCann
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		 Podziękowania

Chciałbym podziękować moim współpracownikom,
E.C., O.S. i R.F, oraz wielu innym kolegom za ich pomoc.
Szczególnie zbowiązany jestem dr. Ronanowi McDermotowi, prof. Seanowi O’Briainowi, prof. Donaldowi Weir,
dr Corrinie McMahon, Davidowi O’Brienowi oraz
dr. Emerowi Lawlorowi. Dziękuję również dr Ruth Gilmore i dr Aileen Patterson za uważną lekturę i wiele cennych wskazówek. Autorem ilustracji do książki jest mój

wieloletni przyjaciel James Cogan, ale wdzięczny jestem
przede wszystkim pacjentom, którzy ze szczerą chęcią
zgodzili się na wykorzystanie ich zdjęć.
Do opracowania podręcznika zachęcił mnie mój
dawny szef, a obecny przyjaciel, prof. Harry Jacob z Univeristy of Minnesota, gdzie zdobywałem swoją wiedzę
z dziedziny hematologii. Wobec niego i jego współpracowników mam ogromny dług.
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Jak korzystać z książki

Starannie opracowana seria Przypadki kliniczne ma
w zamyśle stanowić uzupełnienie doświadczenia klinicznego oraz ułatwić uporządkowanie wiedzy podczas nauki. Każda z książek została podzielona na trzy części:
Część 1. Podstawy, Część 2. Przypadki oraz Część 3. Samoocena.
Część 1 to zwięzłe podsumowanie podstawowych informacji, historii i badań, a także najważniejszych diagnoz w danej dziedzinie. Część 2 zawiera opis licznych
przypadków, z którymi można spotkać się na szpitalnym
oddziale lub na… egzaminach. Forma pytań i odpowiedzi ułatwia analizę każdego z przypadków. Wraz z rozwojem wydarzeń ujawniane są kolejne informacje, takie
jak wyniki badań, a każdy przypadek kończy się przydatnym podsumowaniem, w którym omówiono najważniejsze kwestie. Część 3 umożliwia sprawdzenie swojej

wiedzy za pomocą różnego rodzaju metod (test wielokrotnego wyboru, test wyboru z rozszerzonymi odpowiedziami oraz kwestionariusz samooceny), które opracowano na podstawie praktyki klinicznej.
Mamy nadzieję, że korzystanie z naszej książki będzie
przyjemnym doświadczeniem zarówno dla osób czytających samodzielnie, jak i dla tych, którzy będą analizować
ją w grupie.

Oświadczenie
Staraliśmy się, aby pacjenci opisani w serii jak najbardziej przypominali osoby z krwi i kości, z ich objawami
i zmartwieniami. Wszystkie imiona i nazwiska są całkowicie fikcyjne, a wszelkie podobieństwa do prawdziwych
osób (żyjących lub zmarłych) są przypadkowe.
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