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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

 Oddajemy Państwu pierwszy numer w tym roku spóźniony z powodu pandemii. To był  
i nadal jest trudny okres dla Nas. Lęk i obawy o nasze rodziny dominują nad i tak obarczonym 
odpowiedzialnością za naszych pacjentów dniem codziennym. Od II wojny światowej pierw-
sze takie doświadczenie dla naszego środowiska, widoczne w mediach, zniekształcone przez 
internet, może mieć przełożenie na decyzje młodego pokolenia przy wyborze zawodowej drogi 

życiowej. Negatywne reakcje części obywateli naszego kraju, przepełnione nieusprawiedliwionym lękiem przed zara-
żeniem się od lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych zwłaszcza pracujących na pierwszej linii frontu walki 
z koronawirusem, źle świadczą również o edukacji społeczeństwa.

Ale wartym zauważenia jest, także bardzo widoczne, zjawisko masowych zbiórek funduszy na rzecz zakupu 
środków ochronny osobistej dla pracowników służby zdrowia, powszechne szycie maseczek czy inne inicjatywy 
społeczne. A może prawda o Nas widoczna będzie dopiero przy nadejściu drugiej fali epidemii jesienią? Oby się te 
przewidywania nie spełniły. 

W tym numerze Profesor Michał Pirożyński, którego artykuł mogliście od kwietnia przeczytać na stronie interne-
towej kwartalnika, jako zwiastun numeru, napisał kilka prawd o leczeniu astmy w okresie pandemii. Bardzo polecam 
artykuł Doktor Natalii Ukleja-Sokołowskiej o wykonywaniu doustnych prób prowokacyjnych przy podejrzeniu alergii 
pokarmowej.

Mam nadzieję, że zainteresują Was również pozostałe artykuły w tym numerze, czego sobie i Wam życzę. 

 Urszula Samolińska-Zawisza
            Redaktor Naczelny wraz z Zespołem
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