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Szanowni państwo!

W

ostatnim czasie polska dermatologia poniosła niepowetowaną stratę.
Niespodziewanie, nagle odszedł od nas wybitny naukowiec, klinicysta
i dydaktyk prof. dr hab. n. med. Wiesław Gliński. Pan Profesor był wieloletnim
prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownikiem Kliniki Dermatologii
w Warszawie, pełnił wiele ważnych, zaszczytnych funkcji. Między innymi był dziekanem,
a następnie prorektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem krajowym
ds. dermatologii i wenerologii. Prof. dr hab. Wiesław Gliński aktywnie współtworzył
„Dermatologię po Dyplomie”, zawsze chętnie i z dużą merytoryczną rozwagą, jako wybitny
ekspert, przygotowywał komentarze do zamieszczanych artykułów. Będzie nam brakować
Jego samego, Jego wiedzy i mądrości, Jego życzliwości i uprzejmości. Zdaję sobie sprawę, że
wraz z odejściem prof. Wiesława Glińskiego kończy się pewna epoka dermatologii polskiej,
pozostaje luka, pustka, którą nie łatwo będzie wypełnić. Cześć Jego pamięci!
W bieżącym numerze „Dermatologii po Dyplomie” mają Państwo możliwość zapoznania
się z komentarzem prof. Wiesława Glińskiego do artykułu dotyczącego biomarkerów
atopowego zapalenia skóry. To pewnie jedna z ostatnich publikacji Pana Profesora. Proszę
zwrócić szczególną uwagę na wnikliwość analizy oraz własny trafny i krytyczny stosunek
Profesora do zamieszczonych w pracy informacji. W omawianym artykule poruszono
szereg ważkich problemów, mogących mieć znaczenie w nowoczesnym podejściu do
kontrolowania zmian u chorych na atopowe zapalenie skóry. Pewnym uzupełnieniem
tej publikacji jest praca podsumowująca współczesny stan wiedzy o roli i skuteczności
emolientów w atopowym zapaleniu skóry.
Zachęcam Państwa również do poświęcenia nieco czasu na zapoznanie się
z możliwościami terapeutycznymi i nowościami klasyfikacyjnymi rzadkiego guza –
fibrosarcoma protuberans. Częste podróżowanie, ruchy migracyjne, możliwości szybkiego
dalekiego przemieszczania się sprzyjają rozwojowi zakażeń, niekiedy nawet o egzotycznym
charakterze. Te zmiany z pewnością stanowią wyzwanie dla klinicysty. W obecnym numerze
zamieściliśmy ciekawy artykuł o chorobach przenoszonych drogą płciową związanych
z podróżowaniem.
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