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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

Redakcja Alergii została zaproszona na spotkanie poświęcone zmianom klimatu 
organizowane przez Ambasadę Francji w Warszawie. Wykłady specjalistów z zakresu 
pediatrii i interny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowego Instytutu 
Medycyny o wpływie zanieczyszczeń środowiskowych na zdrowie dzieci i dorosłych 
Polaków były uzupełnione przez wystąpienia przedstawicieli Warszawskiego Ratusza  

i szefa inicjatywy społecznej pod nazwą Alarm Smogowy. Było to spotkanie, które wyraźnie pokazywało, 
że dużo się dzieje w świadomości społecznej polaków na temat zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz jak  
i w pomieszczeniach zamkniętych. Bardzo ciekawe było zestawienie teorii z prezentacją firm francuskich, 
które mają już spore osiągnięcia w tym temacie. Wiele urządzeń, przez nie produkowanych sprzedawanych 
w Europie i Azji, nieznanych na rynku polskim przydało by się nam nie tylko w salach szpitalnych, na salach 
konferencyjnych czy w naszych gabinetach alergologicznych, ale też w naszych domach. Dominowały 
urządzenia do badania stężeń zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i służące do badania ilości cząste-
czek PM 10 i PM 2,5. Były prezentowane urządzenia filtrujące powietrze. Mnie najbardziej urzekł mały robot, 
który na prezentowanym filmie poruszał się po pomieszczeniu pełnym ludzi omijając ich zgrabnie. Mierzył 
wszelkie zanieczyszczenie i w razie potrzeby nasilał działanie części związanej z oczyszczaniem powietrza.  
Przyjaźnie kolorowymi lampkami bawił przechodniów. Koszt tego robota to najbardziej trudna do przyswo-
jenia wiadomość. A na razie zapraszam Państwa do zapoznania się z nowym numerem Alergii, w którym 
polecam artykuły przez autorów napisane w języku polskim i angielskim Profesora Michała Pirożyńskiego  
i Krzysztafa Kowala. Mam nadzieję, że w tej wersji pomogą Państwu w lepszym opanowaniu języka  
angielskiego. 

 Urszula Samolińska-Zawisza
            Redaktor Naczelny wraz z Zespołem
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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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