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Szanowni Czytelnicy!

W 1999 roku ukazały się pierwsze trzy numery Alergii. Od tego momentu minęło już
20 lat. Aż nie mogę w to uwierzyć. To, że udało mi się przez dwadzieścia lat wydawać to
pismo to w dużej mierze zasługa Państwa, czyli Czytelników, bo chcieliście go czytać.
Często szukaliście kolejnych numerów na stoiskach firmowych podczas wielu zjazdów
i konferencji naukowych, na których numery były rozdawane. Jest to też przede wszystkim
zasługa autorów artykułów, z których większość współpracuje z kwartalnikiem od wielu lat. A to zwłaszcza
na Ich artykuły czekaliście, wypatrując na naszych alergologicznych spotkaniach nowych numerów Alergii.
Za dowody sympatii pięknie dziękuje wszystkim Czytelnikom. Za chęć współpracy równie pięknie dziękuje wszystkim Autorom.
Jak co numer w tym miejscu zapraszam Państwa do przeczytania w wolny od pacjentów dzień wszystkich artykułów nowego kwartalnika, najlepiej przy porannej aromatycznej małej czarnej w promieniach
słońca kończącego się lata 2019.
Z podziękowaniem za dwadzieścia lat współpracy
Urszula Samolińska-Zawisza
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem
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XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Historia Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Alergologów,
Pulmonologów i Immunologów Klinicznych w Kazimierzu Dolnym
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Aerobiologia medyczna
Ziarna pyłku zbóż: fakty i mity
Dr n. med. Piotr Rapiejko
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Jesienne spotkania z alergią
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

8

15

Diagnostyka
ALEX® - nowe narzędzie diagnostyczne
do diagnostyki molekularnej alergii IgE-zależnej
Dr n. med. Emilia Majsiak
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Alergeny Anisakis simplex
Lek. wet. Maciej Kochanowski
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Komentarz dotyczący artykułu „Alergeny Anisakis simplex”
Prof. nadzw. dr hab. n. wet. Tomasz Cencek
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Środowisko
Zmiany klimatyczne a alergia i astma
Prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński
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terapia
Stosowanie inhalatorów proszkowych jest proste, łatwe i przyjemne
Świat rzeczywisty kontra teoria
Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
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Diagnostyka
DPPA – co w trawie piszczy
Dr hab. n o zdr Edyta Krzych – Fałta
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GINA 2019 - nowy paradygmat leczenia astmy
Dr n. med. Rafał Dobek
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