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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

W 1999 roku ukazały się pierwsze trzy numery Alergii. Od tego momentu minęło już 
20 lat. Aż nie mogę w to uwierzyć. To, że udało mi się przez dwadzieścia lat wydawać to 
pismo to w dużej mierze zasługa Państwa, czyli Czytelników, bo chcieliście go czytać. 
Często szukaliście kolejnych numerów na stoiskach firmowych podczas wielu zjazdów  
i konferencji naukowych, na których numery były rozdawane. Jest to też przede wszystkim 

zasługa autorów artykułów, z których większość współpracuje z kwartalnikiem od wielu lat. A to zwłaszcza 
na Ich artykuły czekaliście, wypatrując na naszych alergologicznych spotkaniach nowych numerów Alergii. 

Za dowody sympatii pięknie dziękuje wszystkim Czytelnikom. Za chęć współpracy równie pięknie dzię-
kuje wszystkim Autorom. 

Jak co numer w tym miejscu zapraszam Państwa do przeczytania w wolny od pacjentów dzień wszyst-
kich artykułów nowego kwartalnika, najlepiej  przy porannej aromatycznej małej czarnej w promieniach 
słońca kończącego się lata 2019.

                             Z podziękowaniem za dwadzieścia lat współpracy
 Urszula Samolińska-Zawisza
            Redaktor Naczelny wraz z Zespołem

        od     r e d a k t o r a 
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Warunki przyjmowania prac do druku w kwartalniku „Alergia”
1.  Do druku przyjmowane są prace oryginalne (badania na pod-

stawie których powstały artykuły przeprowadzane muszą być 
zgodnie z Deklaracją Helsińską), poglądowe i kazuistyczne 
dotychczas niepublikowane .

2.  Prace będą opiniowane przez 2 recenzentów.
3.  Autor podpisuje umowę z Wydawnictwem potwierdzając 

oryginalność i autorstwo pracy, przekazując prawo własności 
Wydawnictwu i załącza zgodę współautorów pracy.

4.  Przyjmowane są prace w języku polskim z tytułem, streszcze-
niem (do 250 słów), słowami kluczowymi (3-6) w języku polskim 
i angielskim.

5. Autora prosimy o przesłanie prac e-mailem na adres  
alergia@alergia.org.pl lub na płycie CD w formacie programu 
Word (złożone czcionką 10 pkt). Wszystkie tabele i ryciny 
powinny być zatytułowane, ponumerowane oraz uwzględnione 
w tekście. Ilustracje i zdjęcia powinny być podpisane nazwi-
skiem autora lub należy podać źródło.

6 Piśmiennictwo nie powinno przekraczać 40 pozycji, ponumero-
wanych zgodnie z kolejnością umieszczenia w pracy.

7. Na końcu pracy powinien być umieszczony adres koresponden-
cyjny głównego autora.

8.  W pracy powinny być umieszczone nazwiska i tytuły naukowe 
wszystkich autorów wraz z danymi dot. miejsca pracy.

9.  Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji i skracania tekstów.

© Wydawnictwo Alergologiczne ZDROWIE. Kopiowanie (przedru-
kowywanie, oraz publikowanie w mediach elektronicznych) lub tłu-
maczenie na języki obce części lub całości tekstów bez pisemnego 
zezwolenia wydawcy jest całkowicie zabronione.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną.
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