od redaktora naczelnego

Szanowni państwo

p

rzed Państwem kolejny, majowy numer „Dermatologii po Dyplomie”. Znajdziecie
w nim artykuły zarówno obejmujące wiedzę nauk podstawowych, jak i wiedzę
typowo praktyczną, kliniczną. Z wielką radością witam na łamach naszego
pisma prof. dr hab. Jerzego Kruszewskiego, konsultanta krajowego ds. alergologii,
który zgodził się przygotować komentarz do artykułu o zespole hiper-IgE. Z Panem
profesorem Kruszewskim środowisko polskiej dermatologii współpracuje od wielu lat.
Jestem przekonany, że stanowisko eksperta innej dziedziny niż dermatologia da Państwu
szerszy pogląd na omawiane zagadnienie. Jako komitet redakcyjny będziemy dążyć do
tego, aby w przyszłości coraz częściej korzystać z wiedzy ekspertów innych dziedzin
medycyny przedstawiając na łamach „Dermatologii po Dyplomie” interdyscyplinarne
aspekty chorób skóry.
Oprócz wyżej wspomnianego artykułu szczególną uwagę Państwa kieruję na całościowo
przygotowany materiał o ropniach mnogich pach. Jest to niewątpliwie schorzenie
wyjątkowo uciążliwe dla pacjenta, niejednokrotnie wymagające skojarzonego leczenia
zachowawczego i chirurgicznego. Od wielu lat w ośrodku wrocławskim, w którym
dysponujemy oddziałem chirurgicznym i wyspecjalizowaną kadrą lekarską, zajmujemy się
badawczo i, przede wszystkim, leczniczo chorymi z hydradenitis suppurativa. Jesteśmy
otwarci na współpracę, chętnie obejmiemy opieką medyczną wszystkich chorych, których
Państwo nie mają możliwości skutecznie leczyć. Kolejny ciekawy artykuł to praca o indukcji
schorzeń autoimmunologicznych podczas leczenia inhibitorami TNFα. Wieloletnie już
doświadczenia z tą właśnie grupą leków uwidaczniają istotne działania niepożądane,
których znajomość jest konieczna przy prowadzeniu takich chorych. Szczególnie istotna
wydaje się odpowiednia interpretacja badań laboratoryjnych oraz algorytm postępowania.
Zamieściliśmy również artykuł o rzadkim schorzeniu, jakim jest rak z komórek Merkla.
Jest to niewątpliwie jednostka chorobowa niespotykana codziennie w Państwa praktyce.
Rak z komórek Merkla, jako bardzo agresywny, wymaga szczególnego postępowania
terapeutycznego, obejmującego, według najnowszych wytycznych, wycięcie chirurgiczne
połączone z radioterapią.
Pozwolę sobie również przypomnieć i ponownie zaprosić Państwa do uczestnictwa
w najważniejszym tegorocznym wydarzeniu dermatologicznym, jakim jest XXX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (Kraków, 19-22 września 2012 r.).
Życzę miłych chwil z lekturą obecnego numeru „Dermatologii po Dyplomie”.
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