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Szanowni Państwo

P

rzed Państwem listopadowy numer „Dermatologii po Dyplomie”, zawierający szereg
bardzo ciekawych artykułów i komentarzy naszych ekspertów. Przy opracowywaniu
i wybieraniu poszczególnych prac do kolejnych numerów naszego pisma zawsze
szczególną uwagę poświęcaliśmy chorobom przenoszonym drogą płciową, które w Polsce są
integralną częścią szeroko pojętej dermatologii. Zagadnień wenerologicznych nie zabrakło
również w listopadowym wydaniu „Dermatologii po Dyplomie”. Praca, którą zamieściliśmy,
wydaje się szalenie istotna z klinicznego punktu widzenia. Przełamuje bowiem utarty pogląd
i wskazuje, że rozpoznanie kiły układu nerwowego, przy bardzo istotnych argumentach
klinicznych, może być możliwe nawet bez dodatnich odczynów krętkowych w płynie
mózgowo-rdzeniowym. Szczerze zachęcam do lektury tego artykułu, jak również bardzo
dojrzałego i wyważonego komentarza dr hab. Agnieszki Serwin. Pozwolą Państwo, że
przy tej okazji złożę też serdeczne gratulacje Pani Docent z powodu objęcia funkcji
Przewodniczącej Sekcji Wenerologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Wybór nowej przewodniczącej został dokonany podczas XXX Zjazdu PTD we wrześniu br.
w Krakowie. Zdaję sobie sprawę, że przed Sekcją Wenerologiczną w obecnej kadencji stoi
wiele ważkich wyzwań. Pragnąłbym przede wszystkim, aby wspólnie z Zarządem Głównym
PTD zostały opracowane nasze wytyczne leczenia chorób przenoszonych drogą płciową oraz
abyśmy powrócili w przyszłości do monotematycznych sympozjów naukowo-szkoleniowych
poświęconych tematyce chorób przenoszonych drogą płciową.
Państwa uwagę kieruję również na pracę podsumowującą i porządkującą obecny stan
wiedzy na temat stosowania metotreksatu w dermatologii. My, dermatolodzy, metotreksat
stosujemy w wielu różnorodnych wskazaniach o bardziej lub mniej ugruntowanych
dowodach naukowych. Z pewnością metotreksat jest jednym z kluczowych leków u chorych
na łuszczycę czy łuszczycowe zapalenie stawów (łuszczycę stawową). W przestawionym
artykule odnajdą Państwo szereg praktycznych uwag dotyczących między innymi
monitorowania leczenia metotreksatem, wskazań do wykonania biopsji wątroby itp. Proszę
też zwrócić uwagę na możliwość podawania metotreksatu podskórnie, lek bowiem dostępny
jest obecnie w bardzo wygodnych ampułkostrzykawkach, które umożliwiają pacjentowi
aplikację w domu.
Proszę również nie pominąć pracy rozważającej argumenty za autoimmunologicznym
tłem przynajmniej podtypu pokrzywki przewlekłej czy artykułu dotyczącego współczesnych
poglądów na temat skórnej karcynogenezy.
Mam nadzieję, że obecny numer „Dermatologii po Dyplomie” spełni Państwa oczekiwania
i uprzyjemni długie listopadowe wieczory.
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