od redaktora naczelnego

Drodzy państwo

W

itam bardzo serdecznie w nowym, 2012 roku, życząc Państwu przede wszystkim
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów na polu
zawodowym.
Rok 2012 zapowiada się w polskiej dermatologii bardzo interesująco. Po 2011 roku – roku
jubileuszu 90. lat Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – mamy kolejny, w którym
kluczowym wydarzeniem będzie również jubileuszowy, bo XXX, Zjazd naszego Towarzystwa.
Zjazd odbędzie we wrześniu (od 19 do 23) w Krakowie i już teraz wszystkich Państwa na
ten zjazd serdecznie zapraszam. Jestem przekonany, że zgromadzi liczne grono koleżanek
i kolegów, a tworzony obecnie program naukowy z pewnością spełni Państwa oczekiwania.
W bieżącym roku nastąpią również pewne zmiany w czasopiśmie „Dermatologia
po Dyplomie”. Reaktywowanie Sekcji Dermatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego, sukces sympozjum dermatologii dziecięcej w Jastrzębiej Górze
skłoniły nas do utworzenia sekcji dermatologii dziecięcej w „Dermatologii po Dyplomie”.
Jej redagowanie powierzyłem dr hab. Iwonie Flisiak, która została także wybrana
Przewodniczącą Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD. Do tej pory Pani Docent redagowała
dział Choroby infekcyjne. Przy okazji rozpoczynania kolejnego tomu naszego periodyku
pragnę serdecznie podziękować Pani Docent za dotychczasowe zaangażowanie w tworzenie
czasopisma. Dział Choroby infekcyjne od bieżącego roku redagować będzie moja koleżanka
z kliniki – dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź, która od szeregu lat zajmuje się zakażeniami
skóry, a ostatnio obroniła rozprawę habilitacyjną dotyczącą aspektów genetycznych zakażeń
dermatofitowych. Obu paniom życzę owocnej, miłej pracy i sukcesów.
W obecnym numerze Państwa uwagę kieruję na kilka bardzo ciekawych i istotnych
artykułów. Narastająca częstość nadwrażliwości na lateks staje się poważnym problemem
zawodowym naszego środowiska. Napisane przez ginekologów opracowanie przeglądowe
stanów przednowotworowych sromu zapozna Państwa z nowoczesną nomenklaturą
i przedstawi pogląd innej specjalności na leczenie szeregu schorzeń rozwijających się
w obrębie sromu. Proszę też nie przeoczyć pracy o leczeniu kiły u osób zakażonych HIV.
Coraz częściej mamy takich chorych, a brak jednoznacznych wytycznych terapeutycznych
z pewnością nie ułatwia codziennej pracy. Bardzo ciekawy artykuł wskazuje na dużą
skuteczność ustekinumabu w leczeniu łuszczycy, nawet przy niepowodzeniu wcześniej
stosowanej terapii preparatami anty-TNFα. Przemawia to za potrzebą stosowania coraz to
nowych leków o różnym mechanizmie działania.
Mam nadzieję, że spędzą Państwo miłe chwile z pierwszym tegorocznym numerem
„Dermatologii po Dyplomie”.
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