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Szanowni Czytelnicy !
Tym razem wczesną wiosną oddaje Państwu do czytania nowy numer Alergii
i polecam wszystkie artykuły. Numer ten obfituje w opisy przypadków, które najczęściej uświadamiają nam, że alergologia to nie jest taka łatwa i nieskomplikowana dziedzina medycyny. Co nowego w alergii pokarmowej to temat artykułu
Profesora Zbigniewa Bartuziego. Edukuje nas na temat smogu Profesor Cezary
Pałczyński. Jeżeli Państwo uważają, że wiele wiecie na ten temat to lepiej przeczytać ten artykuł.
Analizę okresu pylenia za rok 2018, który był wyjątkowo ciepły i długi przedstawia nam jak co roku
Doktor Piotr Rapiejko.
Mam nadzieję, że sprawi Państwu przyjemność czytanie tego numeru w wolnych chwilach
owianych aromatem małej czarnej.
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