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Letters
Szanowna Redakcjo,
Czasopismo Annals of Parasitology prezentuje nie tylko prace dotyczące parazytologii sensu stricto, ale
także mykologii lekarskiej i weterynaryjnej. Artykuły publikowane na łamach czasopisma docierają do licznego grona naukowców zainteresowanych tematyką grzybic człowieka i zwierząt. W związku z tym, chcielibyśmy poinformować czytelników Annals of Parasitology, że 28 września 2014r. na zjeździe Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w Spale, z inicjatywy mykologów zajmujących się badaniami grzybów potencjalnie chorobotwórczych została powołana Sekcja Mykologii Medycznej.
W skład Zarządu nowo powstałej Sekcji weszli: przewodniczący – dr Paweł Krzyściak (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), zastępca przewodniczącego – prof. Maria Dynowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), sekretarz – dr Katarzyna Góralska (Uniwersytet Medyczny, Łódź)
oraz członek zarządu – dr Tomasz Jagielski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa).
Najważniejszym zadaniem Sekcji jest integracja środowisk zajmujących się szeroko pojętą mykologią
medyczną, od lekarzy i diagnostów laboratoryjnych, po biologów i farmakologów. Sekcja chciałaby wspierać działania naukowe poprzez tworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych, organizację szkoleń i warsztatów tematycznych oraz konferencji celem wymiany doświadczeń.
W imieniu wszystkich członków Sekcji chcielibyśmy zachęcić czytelników Annals of Parasitology do aktywnego włączenia się w działalność Sekcji Mykologii Medycznej Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Mykologicznego można znaleźć na stronie: www.ptmyk.pl

W imieniu Zarządu Sekcji Mykologii Medycznej
Sekretarz
dr Katarzyna Góralska
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K. Góralska

Dear Editors,
The journal Annals of Parasitology presents not only works on parasitology in the strict sense, but also
the medical and veterinary mycology. Articles published in the journal come to the large number of
researchers interested in the subject of fungal infections in humans and animals. In this regard, we would like
to inform Readers of the Annals of Parasitology, that the 28 September 2014 at the Congress of the Polish
Mycological Society in Spala, on the initiative of conducting research mycologists of potentially pathogenic
fungi, Section of Medical Mycology was established.
The Management Board of the newly created Section members are: Chairman – Dr. Paweł Krzyściak
(Jagiellonian University, Cracow), Deputy Chairman – Prof. Maria Dynowska (University of Warmia and
Mazury, Olsztyn), Secretary – Dr. Katarzyna Góralska (Medical University, Lodz) and Member of the Board
– Dr. Tomasz Jagielski (Warsaw University, Warsaw).
The most important task of the Section, is the integration of communities involved in widely understood
medical mycology, from medical doctors and laboratory diagnosticians, to biologists and pharmacologists.
Section would like to support the scientific actions through the creation of interdisciplinary working groups,
organizing training and thematic workshops and conferences to exchange experiences.
On behalf of all members of the Section we would like to encourage Readers of the Annals of
Parasitology to become actively involved in the activities of the Section of Medical Mycology of the Polish
Mycological Society.
Information on the Polish Mycological Society can be found at: www.ptmyk.pl

On behalf of the Management Board of the Section of Medical Mycology
Secretary
Dr. Katarzyna Góralska

