s z p al t a

p re z y d e n t a

pta

„Wisła w nowej odsłonie” 10-13 maja 2017, Konferencja
Szkoleniowa PTA
Prof. dr hab.
Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego

10

lat temu polscy alergolodzy spotkali się w Wiśle na pierwszej Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, a 13 maja tego roku zakończyliśmy dziewiątą edycję tego wydarzenia. Na pierwszy rzut
oka miała ona format podobny do tego co wszyscy uczestnicy popularnej, alergologicznej „Wisły” znają od
lat - ilość dni obrad, to samo miejsce i ta sama tematyka: prewencja, diagnostyka, terapia chorób alergicznych itd. Nadszedł
jednak czas by po tylu latach nadać najważniejszemu spotkaniu polskich alergologów nową jakość – „Wisła” miała być ta
sama, ale już nie taka sama.
Dziś, po zakończeniu IX Konferencji Szkoleniowej, mogę śmiało powiedzieć, że ten cel został osiągnięty. PTA zaprezentowało program naukowy będący odpowiedzią na najbardziej palące pytania i problemy polskiego środowiska naukowego.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się: sesja prezentującą postępowania w nadwrażliwości na leki - temat
ciągle niszowy, ale jakże ważny, sesje Sekcji Problemowych PTA - prezentujące najciekawsze, ale i najbardziej kontrowersyjne przypadki praktyki alergologicznej, sesja interaktywna - prawdziwa nowość umożliwiająca interakcję między wykładowcą
a publicznością na poziomie wcześniej niespotykanym na naszej Konferencji, certyfikowane warsztaty dedykowane immunoterapii.
W tym miejscu pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich wykładowców, którzy wznieśli się na wyżyny swoich
umiejętności dydaktycznych prezentując niekiedy po raz pierwszy treści obecne w polskiej nauce. Dowodem na ogromny
profesjonalizm i wykładowców jest także niezwykle wysoka frekwencja od początku do końca Konferencji, za co również
dziękuję wszystkim uczestnikom. Jak wszyscy wiemy Wisła ma wiele atrakcji, jednak dzięki zaangażowaniu wielu osób te
naukowe okazały się najważniejsze. Poziom wykładów, dynamiczna dyskusja oraz mobilizacja uczestników do kreowania
atmosfery naukowej Konferencji jest kluczem do jej powodzenia. Szczególnie cieszy fakt, że wielu uczestników to lekarze
rodzinni - lekarze, którzy są często na pierwszej linii rozpoznania
alergii. PTA już teraz podejmuje starania by rozszerzyć swoją ofertę
edukacyjną właśnie na tą grupę.
Warto jeszcze dodać, że zgodnie z wieloletnią tradycją zorganizowany został Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego.
Wśród nowości tegorocznej „Wisły” należy wymienić Strefę
Resuscytacji, gdzie każdy z uczestników Konferencji mógł przypomnieć sobie zasady skutecznej pierwszej pomocy, oraz Strefę
Eksperta, gdzie wykładowcy wyjaśniali zainteresowanym kwestie
budzące największe zainteresowanie i kontrowersje, a które nie
miały szansy zostać omówione po wykładzie.
Dzięki doskonałym kontaktom i współpracy międzynarodowej
naszego Towarzystwa z WAO oraz ACAAI udało się zorganizować
po raz pierwszy w Polsce World Allergy Training School z udziałem
sław światowej alergologii - prof. Elham Hossny (członkini władz
WAO) oraz prof. Richarda Webera (byłego Prezydenta ACAAI). Była
to ogromna szansa dla naszego Towarzystwa by pokazać znaczenie polskiego środowiska alergologicznego i rangę jednej
z największych europejskich konferencji alergologicznych, jaką bez wątpienia jest nasza „Wisła”.
Niezwykle miłym akcentem Konferencji było wręczenia nagród PTA: im. prof. M. Obtułowicza za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie alergologii w 2016 r. dla dr Anny Zaleskiej, zaś nagrodę im. prof. B. Romańskiego za najlepszą pracę
oryginalną w dziedzinie alergologii w 2016 zdobyła dr Paulina Kleniewska.
W czasie ceremonii zamknięcia ogłoszono także zwycięzcę w konkursie na hasło Konferencji PTA w Wiśle w 2018 r. została nim dr Bożena Dąbrowska-Borawska z hasłem: Wisła 2018 – Alergia – Wiem, Znam, Rozumiem.
Na koniec kilka statystyk - w IX Konferencji Szkoleniowej PTA wzięło udział ponad 1000 uczestników, 46 wykładowców
oraz 69 pielęgniarek w ramach Dnia Pielęgniarstwa Alergologicznego. Program naukowy zawierał 12 sesji plenarnych, 10
sesji Hot Topic oraz 4 sesje warsztatowe.
Na koniec mogę napisać jedno - kto był w tym roku w Wiśle wie, że trzeba tam być i za rok, a kto jeszcze nie był
niech już rezerwuje termin na X Konferencję Szkoleniową Wisła 2018 : Alergia – Wiem, Znam, Rozumiem.
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