
                                              Recenzja pracy zbiorowej

         „ABC atopowego zapalenia skóry, AZS w pytaniach i odpowiedziach”

                          pod redakcją prof. dr hab. Romana Nowickiego.

Atopowe zapalenie skóry (wyprysk atopowy) stanowi nie  tylko poważny problem 

medyczny, lecz ma także istotne znaczenie natury społecznej i  socjologicznej. Na takie 

ujęcie składa się m.in. zarówno narastająca wciąż częstość występowania jak i przewlekły 

i nawrotowy przebieg tej dermatozy. Przyjmuje się, iż atopowe zapalenie skóry dotyczy 

obecnie 2 – 10% dorosłych i 15 do 30% dzieci.

Mimo  dużego  zainteresowania  omawianą  dermatozą  w  poważnych  ośrodkach 

naukowych wiele problemów pozostaje wciąż jeszcze nie wyjaśnionych, a wyniki badań 

różnią  się  nierzadko  nie  tylko  w  zależności  od  kontynentu  lub  kraju  lecz  także 

makroregionu.  Fakt  ten  dotyczy  nie  tylko  zagadnień  epidemiologiczno-klinicznych, 

diagnostycznych,  profilaktyczno-terapeutycznych  lecz  przede  wszystkim 

etiopatogenetycznych. Nasze wiadomości pod tym względem są często fragmentaryczne i 

niekompletne.

Dlatego z dużą satysfakcją należy przyjąć pracę „AZS w pytaniach i odpowiedziach” 

przedstawioną  przez  zespół  pracowników  naukowo-dydaktycznych  Katedry  i  Kliniki 

Dermatologii,  Wenerologii  i  Alergologii  Gdańskiego  Uniwersytetu  Medycznego,  której 

redaktorem jest prof. Roman Nowicki. Niniejsza monografia jest pierwszym i oryginalnym 

tego typu opracowaniem w polskim wydawnictwie i spełnia niewątpliwie oczekiwania nie 

tylko dermatologów lecz także lekarzy różnych specjalności, którzy w swej pracy stykają 

się  z  chorymi  cierpiącymi na atopowe zapalenie skóry m.in.  alergologów, pediatrów,  a 

zwłaszcza lekarzy rodzinnych.

W  16  rozdziałach  pracy  przedstawiono  wszystkie  niezbędne  i  najważniejsze 

problemy  związane  z  atopowym  zapaleniem  skóry  oparte  zarówno  na  doświadczeniu 

własnym Autorów oraz piśmiennictwie rodzimym i zagranicznym. Jestem przekonany, iż 

liczba  rozdziałów  jest  właściwa,  a  ich  treść  odpowiednio  dobrana.  Zarówno  3  tematy 

główne (Co jest przyczyną AZS, jak rozpoznać AZS, jak leczyć AZS), jak i poszczególne 

rozdziały  formułowane  są  w  formie  pytań,  które  następnie  zostają  szczegółowo przez 

poszczególnych Autorów omówione. Takie oryginalne ujęcie podnosi niewątpliwie wartość 

merytoryczną  oraz  dydaktyczną  opracowania  i  umożliwia  Autorom  dokonania 



wszechstronnego  przeglądu  istotnych,  opartych  na  wynikach  badań  naukowych 

problemów związanych z atopowym zapaleniem skóry. 

Praca napisana jest w sposób przejrzysty i interesujący, co sprawia, że czyta 

się ją z wielką łatwością i przyjemnością. Jestem przekonany, iż monografia  „AZS w 

pytaniach  i  odpowiedziach”  pod  redakcją  prof.  Nowickiego  znajdzie  licznych 

czytelników  nie  tylko  wśród  lekarzy,  stykających  się  bezpośrednio  z  chorymi 

cierpiącymi na atopowe zapalenie skóry, ale również wśród studentów.

Twórcom monografii należne jest podziękowanie i gratulacje za tak owocny trud dla 

dobra chorego i polskiej myśli dermatologicznej.

                                                                   prof. Henryk Szarmach  


