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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

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 bar-
dzo intensywnie zarówno przy pacjencie jak nad uzupełnianiem naszej wiedzy.  Pacjent stał się 
teraz bardziej nieufny, często przerywa leczenie pod wpływem sprzecznych wiadomości o zagro-
żeniach 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 powikła-
niach 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 przy-
padków 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

        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.

 

4 CHMP - NOWE REjESTRACjE
Sprawozdanie z pracy Committee for Human Medicinal Products (CHMP) 

od lutego do lipca 2020  
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński 

TERAPIA

6 Wybór inhalatora w dobie pandemii Sars-CoV-2 
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

 OPIS PRZyPADKU  14 Eozynofilowe zapalenie przełyku
Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska 

GENETyKA NOWOśCI17 Postępy w badaniach genetycznych GWAS w astmie i chorobach alergicznych  
Dr n. med. Beata Narożna

NIEDOBORy ODPORNOśCI20 Diagnostyka alergii u pacjentów z niedoborami odporności 
– opis przypadku pacjenta z pierwotnym zaburzeniem produkcji przeciwciał 

- pospolitym zmiennym niedoborem odporności 
Dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran  

TERAPIA24 Geraniol – naturalne rozwiązanie w walce z roztoczami
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Skalicka-Woźniak 

DIAGNOSTyKA I TERAPIA27 Choroba refluksowa przełyku – problem diagnostyczny i leczniczy
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi 

DIAGNOSTyKA I TERAPIA35  Celiakia a alergia na pszenicę 
- jeden czynnik sprawczy, różna manifestacja kliniczna 

Dr n. med. Emilia Majsiak 

PATRON KWARTALNIKA

1, 2, 3


