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W pisz szukany w yraz lub frazę...

Szanowny Czytelniku
Używ anie praw idłow ej terminologii medycznej jest w arunkiem niezbędnym dla skutecznego komunikow ania się między lekarzami i
innymi specjalistami ochrony zdrow ia, ale co bardzo w ażne rów nież dla porozumienia między fachow cami a pacjentami. Niestety, osoby
zaangażow ane w ochronę zdrow ia zbyt chętnie posługują się żargonem medycznym próbując imponow ać pacjentom oraz sobie
naw zajem używ aniem skomplikow anych słów , zupełnie jakby w ierzyli, że w ypow iedzi niezrozumiałe dla otoczenia dow odzą ich
inteligencji. Ponadto uczestnicy komunikacji medycznej nierzadko używ ają terminów medycznych "na intuicję" - bez dogłębnej
znajomości ich znaczenia, co może prow adzić do nieporozumień, a niekiedy naw et niekorzystnie odbić na procesie leczenia. Pacjenci
próbując rozszyfrow ać zasłyszane terminy sięgają do internetu, gdzie można znaleźć treści najdziw aczniejsze - czasami naiw ne i
zabaw ne, czasami niebezpieczne. Roi się w sieci od w ypow iedzi anonimow ych lub sygnow anych przez różnej maści samozw ańcze
"autorytety", w tym naw iedzonych uzdraw iaczy, cynicznych sprzedaw ców "cudow nych remediów ", czasami też pacjentów
rozczarow anych medycyną akademicką... Oczyw iście, zdarzają się w internecie informacje rzetelne i w iarygodne, jednak czytelnik bez
przygotow ania fachow ego będzie miał spory problem z odróżnieniem ziarna od plew .

Moją próbą zmierzenia się z tą sytuacją jest Dermatopedia - dermatologiczna encyklopedia, w której osobiście autoryzuję zaw arte informacje. Nie roszczę sobie praw a do
nieomylności (każdą informację należy w eryfikow ać w innych w iarygodnych źródłach), zapew niam jednak o maksimum staranności i naukow ej rzetelności podczas opracow yw ania
haseł. W miarę możliw ości będę dodaw ał i aktualizow ał informacje zaw arte w Dermatopedii w nadziei, że przyczynią się one choć w skromnym zakresie do lepszego zrozumienia
terminów dermatologicznych przez fachow ców i laików , a przez to dobrze przysłużą się zdrow iu naszych Pacjentów .
Zapraszam Cię do skorzystania z zasobów Dermatologicznej Encyklopedii "dermatopedia.pl".
dr hab. med. Radosław Śpiew ak
profesor Uniw ersytetu Jagiellońskiego
specjalista dermatolog i w enerolog
specjalista alergolog

FOTOALERGIA
Fotoalergia (w yprysk
fotoalergiczny) jest odmianą
alergicznego kontaktow ego
zapalenia skóry (w yprysk
kontaktow y), w którym
reakcja chorobow a zachodzi
przy jednoczesnym zadziałaniu na skórę dw óch
czynników : alergenu oraz promieniow ania ultrafi
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MINIMALNA DAWKA
RUMIENIOWA

TANOREKSJA

Minimalna daw ka rumieniow a
(ang. Minimal Erythema Dose,
MED) jest w artością określaną
w testach medycznych
w ykonyw anych przez
specjalistę dermatologa w
celu określenia w rażliw ości skóry na
promieniow anie ultrafioletow e. Pod pojęciem
minimal

Tanoreksja to słow o
rozumiane jako "uzależnienie
od opalania" lub
"kompulsyw ne dążenie do
bycia opalonym", które
zdobyło sporą popularność w
mediach mimo sw ojej niepopraw ności (dosłow nie
ten angielsko-grecki zlepek należałoby rozumieć j
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NASZE SERWISY

POLECAMY

alergopedia.pl

alergologia.org

farmakopedia.pl

medukacja.biz

immunopedia.pl

alergolog.eu

kosmetopedia.pl

dermatolog.eu

MODUŁ REKLAMOWY
Miejsce na dow olną reklamę graficzną, tekstow ą lub inne informacje.

Serwisy dostępne już wkrótce!
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