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Predgovor
Okužbe pri novorojenčkih predstavljajo pomembno
poglavje v neonatologiji. Čeprav sodobna prenatalna in
perinatalna oskrba omogočata preživetje najbolj bolnim
in tudi nezrelim novorojenčkom, pa okužbe z različnimi
povzročitelji še vedno predstavljajo pomemben zaplet in
so pogosto vzrok za obolevnost in umrljivost novorojenčkov. Fiziološke značilnosti prenatalnega in perinatalnega
obdobja in značilnosti imunskega odziva se odražajo v
klinični sliki; v nekaterih primerih so klinični znaki okužbe prikriti ali celo odsotni, kljub temu pa ima bolezen
lahko dolgoročne posledice na otrokov razvoj. Procesi,
ki jih sproži okužba, tako še vedno predstavljajo izziv za
raziskovalce, ki iščejo zanesljive laboratorijske kazalce,
s katerimi bi dovolj zgodaj prepoznali okužbo. Na drugi
strani pa kot terapevtsko možnost raziskujejo zdravila in
postopke, s katerimi bi lahko vplivali na imunski odziv
novorojenčka, ki je v primerjavi z imunskim odzivom v
poznejšem življenjskem obdobju pomembno zmanjšan.
Monografija, ki je pred vami, predstavlja pregled pomembnejših kliničnih slik z najpogostejšimi povzročitelji
okužb novorojenčkov pred rojstvom, med porodom in v
prvih dneh po rojstvu. Namenjena je pediatrom, neonatologom, infektologom, specialistom družinske medicine,
ginekologom, študentom medicine in vsem drugim, ki se
z različnih zornih kotov ukvarjajo z boleznimi v obdobju
novorojenčka. Želimo, da jim bo koristila pri dodatnem
strokovnem izpopolnjevanju in jim bo v spodbudo za še
boljše delo z bolnimi novorojenčki.

Darja Paro-Panjan
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