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To trudny dla świata medycyny czas a przyszłość niepewna. W takiej atmosferze praca nie
sprawia nam przyjemności, która była źródłem naszej siły. Bo przecież wszyscy pracujemy bardzo intensywnie zarówno przy pacjencie jak nad uzupełnianiem naszej wiedzy. Pacjent stał się
teraz bardziej nieufny, często przerywa leczenie pod wpływem sprzecznych wiadomości o zagrożeniach związanych z Covid – 19, których jest pełno w internecie i mediach.
My też jesteśmy pełni niepokoju …. Astra-Zeneca właśnie wstrzymała badania trzeciej fazy nad szczepionką
przeciw wirusowi wywołującemu SARS-CoV-2. Nowa strategia walki z pandemią opracowana przez MZ wielu z nas
niepokoi. Musimy być jednak optymistami a Profesor Michał Pirożyński w swoim artykule podpowiada nam jak wybrać
inhalator w dobie pandemii dla pacjenta z astmą. Ten sam Autor przedstawia nowe leki dopuszczone przez CHMP
od lutego do lipca 2020. Profesor Zbigniew Bartuzi przypomina nam o chorobie refluksowej przełyku i jej powikłaniach uwzględniając rolę pepsyny w patologii tej choroby. Doktor Anna Zawadzka Krajewska, jak co numer opisuje
Państwu kolejny ciekawy przypadek trudny diagnostycznie, jeszcze trudniejszy do terapii u swoich małych pacjentów.
Nieoceniony talent dydaktyczny i duża wiedza Pani Doktor sprawia, że często wracacie Państwo do jej opisów przypadków przy trudnościach w postawieniu diagnozy w swoich gabinetach.
Polecam jak zawsze przeczytanie wszystkich artykułów z Alergii przy porannej kawie, w wolny jesienny dzień,
mam nadzieje jeszcze słoneczny i ciepły.
Urszula Samolińska-Zawisza
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem
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