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Szanowni państwo
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rzed nami nowy 2013 rok! Rok jak zwykle pełen nowych wyzwań i realizacji
tzw. postanowień noworocznych. Proszę więc przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności oraz spełniania wszystkich postanowień noworocznych od
całego zespołu redakcyjnego „Dermatologii po Dyplomie”. Niech ten rok będzie również
owocny dla polskiej dermatologii i wszystkich dermatologów.
Rok 2013 w naszym kraju obfitować będzie w wiele ważnych wydarzeń. Będzie to rok,
w którym będziemy korzystać z pierwszego programu terapeutycznego dla osób cierpiących
na łuszczycę, przeznaczonego wyłącznie dla dermatologii. Lata starań zostały uwieńczone
sukcesem; będziemy wreszcie mieli możliwość zapewnienia najnowszej terapii ciężko
chorym na łuszczycę. Pozyskanie programu lekowego podnosi też rangę dermatologii
wśród innych dziedzin medycyny w Polsce. Wiele razy na łamach „Dermatologii po
Dyplomie” zamieszczaliśmy artykuły dotyczące leczenia biologicznego różnych jednostek
chorobowych. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą nie tylko rozszerzenie wskazań
istniejących molekuł, ale również powstaną nowe molekuły przydatne w terapii kolejnych
schorzeń. Zapewniam Państwa, że sukcesywnie będziemy o tym informować, zamieszczając
w „Dermatologii po Dyplomie” najświeższe artykuły na ten temat.
W maju po raz pierwszy w Polsce zostanie zorganizowany zjazd Europejskiej Akademii
Dermatologii i Wenerologii (10th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology
and Venereology, Kraków, 23-26 maja 2013 r.; www.eadvcracow2013.org). Będziemy gościć
wybitnych europejskich i światowych ekspertów, jak również rzesze koleżanek i kolegów
ze wszystkich krajów Europy i nie tylko. Będzie to też okazja do zaprezentowania polskiej
dermatologii na arenie międzynarodowej. Zjazd europejskiej dermatologii w Krakowie
z pewnością będzie też wyjątkową okazją dla naszych dermatologów i lekarzy specjalizujących
się w dermatologii i wenerologii, aby pogłębić czy uaktualnić swoją wiedzę. Serdecznie
zapraszam Państwa do licznego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu dermatologicznym.
Żywię nadzieję, że zróżnicowana tematyka, a także wspaniałe wykłady eksperckie spełnią
Państwa oczekiwania, a o polskiej dermatologii będzie głośno przez wiele kolejnych lat.
Wracając do bieżącego numeru „Dermatologii po Dyplomie”, pozwalam sobie Państwa
szczególną uwagę skierować na artykuły o liszaju płaskim przełyku, toczniu rumieniowatym
noworodków i opryszczce w przebiegu ciąży. Wszystkie te prace łączy interdyscyplinarny
charakter, zwracający uwagę na konieczność współpracy pomiędzy dermatologami a lekarzami
innych specjalności. Pierwsze dwie prace dotyczą rzadkich jednostek chorobowych. Odnoszę
wrażenie, że wiedza dermatologów na temat liszaja płaskiego przełyku jest ograniczona.
Wynika to też z niewielkiej liczby opisanych przypadków. Zajęcie błony śluzowej przełyku
może jednak wystąpić i łączyć się z szeregiem konsekwencji medycznych. Dlatego też temat
ten uważam za istotny zarówno dla specjalistów, jak i osób kształcących się w dermatologii.
W pracy poświęconej zakażeniu wirusem opryszczki w czasie ciąży odnajdą Państwo też
szereg uwag praktycznych. Zmiana sposobu rozwiązania ciąży z porodu naturalnego na
cięcie cesarskie niejednokrotnie znacznie ogranicza rozprzestrzenienie się zakażenia na płód/
/noworodka. W trakcie lektury proszę poświęcić czas na wyjątkowo ciekawe komentarze
naszych ekspertów. Między innymi Pani Profesor Lidia Rudnicka zamieściła szereg cennych
uwag dotyczących procesu diagnostycznego łysienia plackowatego z wykorzystaniem
trichoskopii, przedstawiła też, czerpiąc z własnych prac i doświadczeń, pewne nowe teorie
patogenetyczne angażujące również grzyby z rodzaju Alternaria.
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