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Σημείωμα Σύνταξης
Στο σημερινό τεύχος του «Πνεύμονα» συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η ειδική αναφορά του περιοδικού στο «Σοβαρό
Ανθιστάμενο στη θεραπεία Άσθμα (SRA)”. Ήταν μια προσπάθεια της ομάδας σύνταξης του περιοδικού που ξεκίνησε
περίπου πριν από ένα χρόνο. Σκοπός της ήταν να παρουσιαστούν βιβλιογραφικά δεδομένα και απόψεις που αφορούν
το “SRA”. Ως συντακτική ομάδα αυτής της προσπάθειας σε συνεργασία με ειδικούς από την Ελλάδα στο αντικείμενο
προσκαλέσαμε να συμμετάσχουν στη προσπάθεια αυτή διακεκριμένοι ξένοι συνάδελφοι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το
περιοδικό που συνάδελφοι, όπως ο Peter Barnes, ο Chris Brightling, ο Kazuhiro Ito, ο Alberto Papi και η Marina Saetta,
συμμετείχαν σε αυτή τη προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και αυτούς αλλά και τους έλληνες συναδέλφους (με
αλφαβητική σειρά): Μ. Γκάγκα, Ελ. Ζέρβα, Π. Κατσαούνου, Ν. Ροβίνα, Ν. Σιαφάκα, Π. Στειρόπουλο και Ελ. Τζωρτζάκη,
που απέδειξαν για ακόμα μια φορά τις υψηλές δυνατότητες της Ελληνικής Πνευμονολογίας στο διεθνή χώρο.
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Letter from the Editorial Board
In the current issue of “Pneumon” a review series entitled “Severe Refractory Asthma (SRA)” is completed. This series
presented a detailed overview of this particular asthma phenotype. It was an idea of the editorial board which was
started a year ago. The main aim was to present valuable published data in regard with SRA. In collaboration with our
Greek colleagues we have invited a distinguished faculty of international experts. We have been honored to include
an impressive panel of distinguished guests like Peter Barnes, Chris Brightling, Kazuhiro Ito, Alberto Papi and Marina
Saetta. We would like to express our appreciation for their contribution. Finally, we would like to thank all the Greek
experts for their valuable contribution. One more time they managed to prove the high standards of the members of
Greek Thoracic Society. For ethical reasons we would like to mention them in alphabetical order: M. Gaga, P. Katsaounou,
N. Rovina, N. Siafakas, P. Steiropoulos. E. Tzortzaki, and E. Zervas,
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