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DOPALACZE - nowy specjalny serwis dla lekarzy

Powstał nowy, specjalny serwis dla lekarzy "Dopalacze". Są to w jednym miejscu zebrane 

wszystkie informacje i dyskusje lekarzy poświęcone diagnostyce i leczeniu zatruć oraz innych 

powikłań spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych tzw. "dopalaczy". W serwisie

lekarze wymieniają się doświadczeniami, oraz konsultują między sobą przypadki pacjentów po 

dopalaczach. Mogą też śledzić najnowsze doniesienia naukowe związane z opieką lekarską nad 

takimi pacjentami.

W serwisie "Dopalacze" lekarze mogą zasięgać porady u lekarzy z 72 specjalizacji medycznych, w tym 

również takich, którzy zajmują się pacjentami po dopalaczach na co dzień - toksykologami klinicznymi, 

psychiatrami pracującymi z uzależnionymi i innymi lekarzami-specjalistami.

Serwis "Dopalacze" znajduje się w największym portalu dla lekarzy www.konsylium24.pl, z którego 

korzysta już ponad 20,000 polskich lekarzy, pod adresem:

www.konsylium24.pl/dopalacze

Dzięki zebraniu w serwisie "Dopalacze" wspólnych doświadczeń tysięcy polskich lekarzy, którzy 

zajmowali się pacjentami po dopalaczach, którym udało się uratować takich pacjentów, a także tymi, 

którzy bezskutecznie zmagali się z toksycznym wpływem dopalaczy na organizm pacjenta i ponieśli 

porażkę - kolejni pacjenci mogą być leczeni szybciej i skuteczniej.



"Zjawisko <<dopalaczy>> jest zupełnie nowe w polskiej medycynie. O opiece nad takimi pacjentami nie 

ma mowy w trakcie studiów lekarskich. Istnieje bardzo mało profesjonalnych publikacji naukowych na 

ten temat. Dlatego wspólna wiedza i doświadczenie tysięcy lekarzy są bezcenne, gdy trzeba ratować 

pacjentów używających tych substancji. Pacjentów po dopalaczach, których ostatnio niestety tak wielu 

widzimy w naszych przychodniach i szpitalach. Aby pomóc w profesjonalnej walce z tą plagą 

stworzyliśmy właśnie serwis "Dopalacze" na Konsylium24.pl" - opowiada lek. Michał Feldman - opiekun 

Konsylium24.pl.

Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:

e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl 

tel. +48 502 338 470

www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla lekarzy. Ponad 20 000 lekarzy

pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać kilkadziesiąt problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich 

pacjentów. W serwisie toczą się również żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.

Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.

http://www.Konsylium24.pl/

