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Zapewne zwróciliście uwagę, że zniknął dział Medycyna. Zamiast niego w ostatnich dniach
pojawił się nowy - qchniaON. Nie jest to przypadek, a nasze przemyślane działanie.
Obserwując komentarze pojawiające się pod artykułami tak zwanymi medycznymi, zaczęliśmy
się zastanawiać, czy to ma sens, a przede wszystkim: czy jest to bezpieczne? Były prośby o
porady co do leków, ich aplikacji, a nawet dawek! Uznaliśmy, że z troski o dobro naszych
użytkowników oraz gości odwiedzających damy-rade.org najwyższy czas powiedzieć stop.
Zachęcamy do konsultacji z naszymi ekspertami, bo jesteśmy pewni, że tam otrzymacie
wiarygodne i nie zagrażające zdrowiu i życiu wskazówki. A ponad wszystko prosimy o zdrowy
rozsądek, bo naprawdę łatwo zatracić się w poszukiwaniu zdrowia w necie. Szukajmy go u
specjalistów i najlepiej w bezpośrednim kontakcie.

Aby nie być gołosłownymi, podamy przykład Kasi Łukasiewicz, która leczyła swój paznokieć u
nogi telefonicznie (hahahhahaha!) :D Konsultacje odbywały się z zaprzyjaźnionym chirurgiem.
W dobrej wierze zapisał on antybiotyk, który z opisu sytuacji przez Kasię wydał mu się trafiony.
Skutek był taki, że dzień po zażyciu medykamentu trafiła z mega-uczuleniem do lekarza
rodzinnego. Okazało się, że poza uczuleniem lek był źle dobrany, ponieważ problem tkwił w
skórze, a nie w kości, czego chirurg nie był w stanie zobaczyć przez telefon :P  Cóż, nigdy
więcej telefonicznego leczenia, tak podobnego do internetowego.

Będąc odpowiedzialnymi ludźmi, kończymy więc przygodę z ?pseudo-medycyną? a zaczynamy
z prawdziwym zdrowiem ? qchniaON jest dla Was i dla nas nowym wyzwaniem. Wszystkie
teksty pochodzą od ludzi, którzy wiedzą o czym piszą. Temat karmienia i gotowania dla swoich
najbliższych uprawiają na co dzień, często od wielu lat. Niektórzy dopiero zaczynają i mają
szansę uczyć się od tych bardziej doświadczonych. Zapewniamy, że zdjęcia potraw są realnymi
posiłkami, a nie grafikami wyszukanymi w necie. To też ważne. Wychodzimy z założenia, że
autentyczność w działaniu popłaca. Mamy nadzieję, że nowe zmiany zainspirują Was do
włączenia się w naszą społeczność.

Dodatkowo zaś, z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy, że do grona naszych portalowych
ekspertów dołącza specjalistka w zakresie pediatrii i gastroenterologii, dr n. med. Agnieszka
Mroczkowska-Juchkiewicz
. Jej miejsce pracy to Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. 
Profesora Antoniego Gębali w Lublinie, Klinika Pediatrii, Oddział  Ogólnopediatryczny.
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Cieszymy się, że ta wybitna specjalistka, osoba z olbrzymim doświadczeniem, zgodziła się na
współpracę z nami. Dziękujemy!

Redakcja  
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