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        W     n u m e r z e

Szanowni Czytelnicy!

Przekazujemy Państwu jesienny numer kwartalnika Alergia 3/2020, w którym szczególnie 
polecam artykuł Profesora Michała Pirożyńskiego o terapii inhalacyjnej w okresie drugiej fali pan-
demii COVID-19. Profesor zwraca szczególną uwagę na problem przerywania terapii sterydami 
o działaniu miejscowym przez pacjentów. Wskazuje na procedury medyczne, które zwiększają 
ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pacjenta jak i personelu medycznego i opisuje postepo-

wania, które zwiększają bezpieczeństwo tych procedur dla pacjenta i dla personelu medycznego. 
Doktor habilitowany Anna Zalewska-Żmijewska w swoim artykule uwrażliwia czytelnika na możliwość zakażenia 

SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu wirusa z spojówkami. Podpowiada jak się zachować w okresie pandemii aby uniknąć 
zakażenia tą drogą. Różnicuje objawy zapalenia spojówek wywołanego coronawirusem i alergicznego zapalenia 
spojówek. 

Doktor habilitowana Edyta Krzych-Fałta zwraca szczególną uwagę na właściwą organizację Pracowni 
Spirometrycznej w celu ochrony badanych pacjentów przed zakażeniem. Opisuje procedury, które trzeba wdrożyć 
aby uniknąć zakażenia, zwłaszcza konieczność zastosowania jednorazowych filtrów.

Doktor Andrzej i Lucyna Dymek w swoim artykule opisują organizacje Poradni Alergologicznej w okresie pande-
mii w zależności od stopnia narażenia personelu na kontakt z pacjentem zarażonym SARS-CoV-2. 

W tym numerze znajdzie Państwo też cenione przez Was stałe pozycje jak opisy przypadków prowadzone przez 
Doktor Annę Zawadzką-Krajewską i genetyczne nowości opisywane przez Doktor Beatę Narożny.

Mam nadzieję, że przyda się Państwu wiedza, którą autorzy przygotowali dla Was w tym numerze.

 Urszula Samolińska-Zawisza
            Redaktor Naczelny wraz z Zespołem
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