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Z wiosną oddajemy Państwu kolejny numer Alergii. Tym razem sporo
o alergii zawodowej, chociaż właśnie dowiedziałam się, że w Polsce zamykany jest kolejny Instytut Medycyny Pracy. O alergii zawodowej, zawodowym
nieżycie nosa, napisał wybitny znawca tej dziedziny medycy Profesor Cezary
Pałczyński. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo przygotować pacjenta, u którego podejrzewacie alergię zawodową, do dalszej diagnostyki w instytucji do tego powołanej. Jaki druk wypełnić
i gdzie skierować. O alergii zawodowej pisze również Doktor Piotr Brewczyński. Bardzo przystępnie
o inhalatorach, ich mechanizmach i historii napisał Profesor Michał Pirożyński. O kofaktorach reakcji alergicznej, zwłaszcza w przypadku alergii pokarmowej, często kończącej się wstrząsem anafilaktycznym napisała dość obszerny artykuł Doktor Natalia Ukleja-Sokołowska. Co łączy choroby
autoagresyjne z IgE to kolejny artykuł, który napisał Profesor Bernard Panaszek .
Będzie miło spotkać się z Państwem jesienią na zjeździe poświęconym immunoterapii, organizowanym co dwa lata przez Profesor Barbarę Rogalę, w pięknej o tej porze roku Wiśle.
Zapraszam do przeczytania całego numeru w wolne wiosenne przedpołudnie, może tym
razem przy herbatce z wiosennych ziół.
Urszula Samolińska-Zawisza
Redaktor Naczelny wraz z zespołem
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Warunki przyjmowania prac do druku w kwartalniku „Alergia”
1. Do druku przyjmowane są prace oryginalne (badania na podstawie 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, streszczeniem (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 nazwiskiem autora lub należy podać źródło.
6 Piśmiennictwo nie powinno przekraczać 40 pozycji, ponumerowanych zgodnie z kolejnością umieszczenia w pracy.
7. Na końcu pracy powinien być umieszczony adres korespondencyjny 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.
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