
V

  Przedmowa  IX

  Przedmowa do wydania polskiego

 

X

  Podziêkowania XI

  Autorzy  XII

 1 M³oda kobieta z nawracaj¹cym napadowym obrzêkiem warg i wysypk¹ 1

 2 M³ody mê¿czyzna z nawracaj¹cymi obrzêkami powiek i umiarkowan¹ pokrzywk¹ 4

 3 M³ody mê¿czyzna z ciê¿kim niedo¿ywieniem 7

 4 Starsza kobieta uskar¿aj¹ca siê na powtarzaj¹ce siê upadki 11

 5 Mê¿czyzna w podesz³ym wieku ze spl¹taniem o nag³ym pocz¹tku 15

 6 Starsza kobieta z nag³ym napadem zawrotów g³owy 19

 7 Kobieta w podesz³ym wieku z utrat¹ masy cia³a bez ustalonej przyczyny 22

 8 Mê¿czyzna uk¹szony przez ¿mijê 26

 9 M³oda kobieta u¿¹dlona przez skorpiona 29

 10 M³ody na wpó³ przytomny mê¿czyzna przywieziony do oddzia³u ratunkowego 32

 11 M³oda kobieta po przedawkowaniu paracetamolu (acetaminofenu) 35

 12 M³oda kobieta z bólem zlokalizowanym w klatce piersiowej 39

 13 Kobieta w œrednim wieku z wysypk¹ na twarzy, obrzêkiem stawów i hepatomegali¹ 42

 14 Mê¿czyzna z retencj¹ moczu 47

 15 M³ody mê¿czyzna z Bangladeszu z gor¹czk¹ niewiadomego pochodzenia 50

 16 M³ody mê¿czyzna z gor¹czk¹, ¿ó³taczk¹ i wysypk¹ plamicz¹ 55

 17 Hinduski rolnik z wysok¹ gor¹czk¹ 60

 18 Kobieta w podesz³ym wieku z biegunk¹ o nag³ym pocz¹tku 64

 19 M³ody mê¿czyzna pochodzenia hinduskiego skar¿¹cy siê na nocny suchy kaszel 
  i nasilaj¹c¹ siê dusznoœæ 68

 20 Gor¹czka u mê¿czyzny zaka¿onego ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci (HIV) 72

 21 M³oda kobieta z bolesnoœci¹ sromu i dyzuri¹ 77

 22 Mê¿czyzna z wysiêkiem z cewki moczowej 80

 23 Mê¿czyzna z zaparciami, bólem podczas defekacji i krwawieniem z odbytu 83

Spis treœci

#I_XVI_Wstepy_Przyp-klin-Davidsona.indd   5 2010-05-20   15:43:54



VI

 24 M³oda kobieta z up³awami 86

 25 Hiponatremia ujawniona u starszego mê¿czyzny  
  przebywaj¹cego na oddziale neurochirurgicznym 89

 26 M³ody mê¿czyzna, u którego przypadkiem stwierdzono hipokaliemiê 92

 27 72-letni mê¿czyzna z dusznoœci¹ 96

 28 Kurcze miêœniowe i os³abienie miêœni u m³odego mê¿czyzny 101

 29 M³ody mê¿czyzna z krwiomoczem i nalanym wygl¹dem twarzy 104

 30 Mê¿czyzna z bólem w klatce piersiowej, krwiopluciem i obrzêkami nóg 108

 31 Farmer w œrednim wieku z bólem i obrzêkiem koñczyny dolnej  
  i ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek 111

 32 M³ody mê¿czyzna z uogólnionym obrzêkiem 115

 33 Mê¿czyzna ze œwie¿ym i ostrym bólem w klatce piersiowej 119

 34 56-letni mê¿czyzna z dusznoœci¹ wysi³kow¹ 123

 35 M³ody mê¿czyzna z nadciœnieniem têtniczym 127

 36 M³ody mê¿czyzna z nag³¹, przemijaj¹c¹ utrat¹ przytomnoœci 131

 37 M³oda studentka z napadowym ko³ataniem serca 135

 38 M³ody ch³opiec ze stwierdzon¹ niesinicz¹ wrodzon¹ wad¹ serca  
  i przed³u¿aj¹c¹ siê gor¹czk¹ 139

 39 M³ody mê¿czyzna z bólami stawów i gor¹czk¹ 143

 40 M³ody mê¿czyzna z nag³ym bólem w klatce piersiowej i dusznoœci¹ 147

 41 Starszy mê¿czyzna z postêpuj¹c¹ dusznoœci¹ i kaszlem 150

 42 Biznesmen z bólem w klatce piersiowej 155

 43 Kobieta w œrednim wieku z krwiopluciem i gruŸlic¹ w wywiadzie 158

 44 Mê¿czyzna w œrednim wieku z pojedynczym cieniem okr¹g³ym,  
  widocznym w radiogramie klatki piersiowej 161

 45 Oty³y mê¿czyzna w œrednim wieku, chrapi¹cy w czasie snu i z sennoœci¹ dzienn¹ 166

 46 M³ody mê¿czyzna z gor¹czk¹ i bólem w prawej czêœci klatki piersiowej 170

 47 M³ody mê¿czyzna z obrzêkiem szyi, obustronnym wytrzeszczem  
  oraz os³abieniem si³y miêœni proksymalnych 174

 48 M³oda kobieta z obrzêkiem szyi, nadwag¹ i chrypk¹ 178

 49 30-letnia kobieta z zatrzyman¹ miesi¹czk¹ 182

 50 Kobieta w podesz³ym wieku z hiperkalcemi¹ 185

 51 Mê¿czyzna w œrednim wieku ze skurczami miêœni 188

#I_XVI_Wstepy_Przyp-klin-Davidsona.indd   6 2010-05-20   15:43:54



VII

 52 M³oda kobieta z przyrostem masy cia³a, brakiem miesi¹czki,  
  zmêczeniem i os³abieniem miêœni 191

 53 M³oda kobieta ze zmêczeniem, brakiem apetytu, utrat¹ masy cia³a  
  i hiperpigmentacj¹ skóry 195

 54 Kobieta w podesz³ym wieku z nawracaj¹c¹ samoistn¹ hipoglikemi¹ 199

 55 Oty³a kobieta w œrednim wieku ze œwie¿o wykryt¹ hiperglikemi¹ 202

 56 Kobieta z cukrzyc¹ typu 1, kaszlem i dusznoœci¹ 206

 57 Mê¿czyzna w œrednim wieku z niew³aœciwie kontrolowan¹ cukrzyc¹ 
  oraz niegoj¹cym siê owrzodzeniem stopy 210

 58 Mê¿czyzna w œrednim wieku z dysfagi¹ 214

 59 Mê¿czyzna w œrednim wieku z wymiotami krwi¹ 217

 60 Ch³opiec z przewlek³¹ biegunk¹ 220

 61 M³oda kobieta z zaparciem 224

 62 Kobieta z przewlek³ym bólem brzucha 228

 63 M³oda ciê¿arna kobieta z gor¹czk¹ i ¿ó³taczk¹ 232

 64 Mê¿czyzna z nasilaj¹c¹ siê ¿ó³taczk¹ oraz spl¹taniem 235

 65 Mê¿czyzna z ¿ó³taczk¹, spl¹taniem i wzdêciem brzucha 238

 66 Mê¿czyzna w œrednim wieku, pochodz¹cy z Afryki Subsaharyjskiej, z wymiotami,  
  brakiem apetytu, utrat¹ masy cia³a oraz bólem brzucha 242

 67 65-letnia kobieta cierpi¹ca na niedokrwistoœæ i makrocytozê 245

 68 Mê¿czyzna w œrednim wieku z podwy¿szonym stê¿eniem hemoglobiny 248

 69 35-letnia kobieta z leukopeni¹ 252

 70 M³oda kobieta z guzem szyi 255

 71 M³ody mê¿czyzna z Bangladeszu z gor¹czk¹ i masywn¹ splenomegali¹ 258

 72 30-letnia kobieta z nadmiernym krwawieniem miesi¹czkowym 262

 73 Kobieta z ma³op³ytkowoœci¹ po operacji stawu biodrowego 266

 74 Kobieta z nadp³ytkowoœci¹ po planowym zabiegu operacyjnym 269

 75 Kobieta z odczynem poprzetoczeniowym 273

 76 Starsza kobieta z ostrym zapaleniem stawu 276

 77 30-letnia kobieta z bólem wielostawowym 280

 78 Starsza kobieta z bólem okolicy lêdŸwiowej 284

 79 M³oda kobieta z powtarzaj¹cymi siê poronieniami i udarem mózgu 287

 80 40-letni mê¿czyzna z ostrym bólem g³owy 290

Spis t reœci

#I_XVI_Wstepy_Przyp-klin-Davidsona.indd   7 2010-05-20   15:43:55



VIII

 81 47-letnia kobieta z przewlek³ym bólem g³owy 294

 82 M³oda kobieta z drêtwieniem i utrat¹ czucia w obrêbie palców 297

 83 49-letni mê¿czyzna przyjêty do szpitala w stanie œpi¹czki 300

 84 Kobieta z napadem drgawek 305

 85 M³oda kobieta z postêpuj¹c¹ utrat¹ wzroku w prawym oku 308

 86 Mê¿czyzna z nag³ym pora¿eniem 311

 87 M³oda dziewczyna ze zmieniaj¹cym siê znamieniem 315

 88 Dziecko nieprzerwanie drapi¹ce siê 319

 89 M³oda kobieta z rozlan¹ wysypk¹ ze z³uszczaniem 322

 90 Starsza kobieta cierpi¹ca na ³uszczycê z wypuk³ymi zmianami typu plamicy 325

 91 Starszy mê¿czyzna z niegoj¹cym siê wrzodem koñczyny dolnej 329

 92 Mê¿czyzna ze zmianami pêcherzowymi na skórze 332

 93 M³ody ch³opak z licznymi ogniskami hipopigmentacji 335

  Dodatek

  Wartoœci prawid³owe parametrów morfologicznych i biologicznych 339

  Karty ryzyka sercowo-naczyniowego 346

  Skorowidz 349

#I_XVI_Wstepy_Przyp-klin-Davidsona.indd   8 2010-05-20   15:43:55


