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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy Państwu ostatni numer Alergii w tym roku. To, że w polskiej medycynie dzieje sie źle 
widzimy wszyscy. Tylko istotne jest to, że ta diagnoza dotyczy organizacji polskiej medycyny i braku 
dla niej pieniędzy w Państwowej kasie. Zjazd członków PTA w Mikołajkach pokazał, że zarówno 
poziom wykładów jak i poziom wiedzy uczestników dobrze wróży naszym pacjentom. 

A w tym numerze polecam Państwu jak zawsze cykl dotyczący alergenów Profesora Krzysztofa 
Buczyłki. Profesor Cezary Pałczyński wraz z zespołem opisują  zewnątrzpochodne alergicz-
ne zapalenie pęcherzyków płucnych, które może być mylone z astmą.  O astmie ludzi starszych 
kontynuuje Profesor Jerzy Liebhart. O wpływie smogu na nasze geny pisze Profesor Aleksandra 
Szczepankiewicz. 

Spokojnego przyszłego roku życzę wszystkim Czytelnikom Alergii 

Urszula Samolińska Zawisza 
Redaktor Naczelny wraz z zespołem
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