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Szanowni Państwo

B

ieżący numer „Dermatologii po Dyplomie” ukazuje się w okresie wakacyjnym. Część
z nas już wypoczywa, dla niektórych dopiero nadejdzie czas wakacji. Mam nadzieję, że
niezależnie od tego, na jakim etapie wakacyjnego wypoczynku Państwo się znajdujecie,
lektura „Dermatologii po Dyplomie” będzie stanowiła cenne uzupełnienie wiedzy.
Niezmiernie wartościowy wydaje się zamieszczony w obecnym numerze artykuł dotyczący
współczesnego podejścia do patogenezy łuszczycy, zwracający szczególną uwagę na koncepcję
podkreślającą kluczową rolę zapalenia przyczepów ścięgnistych w rozwoju zjawisk patofizjologicznych w przebiegu tej dermatozy. Wydaje się, że nowa era leczenia biologicznego w łuszczycy, a także traktowanie tej jednostki jako choroby sprzyjającej rozwojowi zespołu metabolicznego, powinien skłaniać dermatologów do zgłębiania wiedzy i być może modyfikacji podejścia
do leczenia systemowego. Kolejnym artykułem, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę
jest praca Berneburga i Surbera dotycząca ochrony przeciwsłonecznej u dzieci. Jest to zagadnienie niezwykle ważne i niestety niedoceniane przez społeczeństwo, a także niektórych lekarzy. Istnieją wciąż niesłuszne mity o „zdrowym, bo opalonym dziecku”, konieczności uzupełniania niedoborów witaminy D przez kąpiele słoneczne czy braku wskazań do stosowania
kremów ochronnych z filtrami w najmłodszej wiekowo grupie dzieci. Autorzy artykułu, opierając się na szeroko cytowanym piśmiennictwie, skutecznie obalają część mitów, jednocześnie
kończą artykuł praktycznymi radami i wskazówkami.
O wadze problemu nadmiernego korzystania z naturalnego promieniowania UV, a także
emitowanego przez sztuczne promienniki, świadczą podejmowane próby nawiązania współpracy z Polskim Towarzystwem Dermatologicznym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, a także nawiązana współpraca przez nasze Towarzystwo z Polskim Związkiem Solaryjnym. Możemy mieć nadzieję, że uda się wkrótce wprowadzić w Polsce regulacje prawne
uniemożliwiające korzystanie z solariów przez osoby niepełnoletnie.
Zachęcam również Państwa do zapoznania się z pozostałymi artykułami, dotyczącymi m.in.
aktualnej wiedzy na temat patogenezy atopowego zapalenia skóry bądź wpływu dymu tytoniowego na układ immunologiczny.
Mam nadzieję, że lektura bieżącego numeru „Dermatologii po Dyplomie” sprawi Państwu
wiele przyjemności.
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