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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy Państwu ostatni numer w tym roku, a rok był szczególny, przepojony naszym 
lękiem o najbliższych i o siebie. Był też bardzo ciężki psychicznie i fizycznie dla tych z Nas, którzy 
byli bezpośrednio zaangażowani w nierówną walkę o życie pacjentów na oddziałach covidowych.

O COVID-19 wiemy już trochę, leku jeszcze nie ma, szczepionka czeka u drzwi Unii 
Europejskiej a tym czasem w Anglii pojawiła się nowa mutacja SARS-CoV-2, o której mówi się 

coraz głośniej, że jej zakaźność jest większa o 70 %. Szkocja zamknęła granicę z Anglią. Eurotunnel zamknięto. Kraje 
Unii zawiesiły połączenia lotnicze z Anglią. Niemcy notują rekordową ilość zakażonych i podobnie jak inne kraje Unii 
Europejskiej wprowadzają wyjątkowe restrykcje dla ludności. A w Polsce w szpitalach na oddziałach pediatrycznych 
jest przyjmowanych coraz więcej dzieci, u których rozpoznawany jest PIMS-TS. Obszernie w tym numerze o tym 
zespole, diagnostyce i terapii napisała dla Państwa Doktor habilitowany Violetta Opoka-Winiarska. O ważności akcep-
tacji przez pacjenta inhalatora dla przebiegu terapii wziewnej w okresie wzmożonej zachorowalności na schorzenia 
wirusowe, napisał Profesor Michał Pirożyński. Immunomodulacyjne działanie witaminy D w chorobach obturacyj-
nych płuc to temat artykułu napisanego przez Profesora Bernarda Panaszka. Temat, który dla Państwa przygotowała 
Profesor Ewa Cichocka-Jarosz to najnowsza wiedza o postępach w leczeniu astmy u dzieci. 

Życząc Wam i Waszym najbliższym zdecydowanie więcej szczęścia, zdrowia i wiary w naukę w Nowym Roku 
2021, zapraszam w wolnych chwilach przy filiżance małej czarnej do przeczytania nowego numeru.
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