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III Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego odbyła się w dniach 21-24 kwietnia 2010 roku w
Hotelu Gołębiewski w Wiśle i była jedną z największych
konferencji medycznych w Polsce w tym roku. Wzięło w niej udział
898 obecnych uczestników, 60 wykładowców, 162 przedstawicieli
z 38 firm i wystawców. Program III Konferencji Szkoleniowej PTA obejmował 13 sesji
plenarnych, 8 warsztatów szkoleniowych, 2 seminaria szkoleniowe, 2 sesje „hot topic”.
Uczestnicy Konferencji otrzymywali za udział punkty edukacyjne.

 Konferencja Szkoleniowa jest kontynuacją koncepcji cyklicznych spotkań
alergologicznych zainicjowanych w 2007 roku przez ówczesnego Prezydenta PTA, Prof.
Piotra Kunę. Hasło III Konferencji Szkoleniowej – „Choroby Alergiczne – od Pediatrii do
Geriatrii” odzwierciedla rosnące znaczenia alergii we współczesnej medycynie. Wzrost
liczby chorych na choroby alergiczne, bez względu na wiek i wykonywany zawód,
wymaga podejmowania kolejnych skutecznych działań, które poprawią jakość ich życia.
Temu celowi poświęcone są Konferencje Szkoleniowe PTA. Ich zaletą jest
interdyscyplinarność. Lekarze różnych specjalności – poza alergologami także
laryngolodzy, pulmonolodzy, dermatolodzy, pediatrzy, okuliści – mogą zapoznać się z
propozycjami sposobów leczenia chorób, z którymi stykają się w swojej codziennej
praktyce, poznać najnowsze osiągnięcia nauki dotyczące ich patofizjologii. Wśród
światowej sławy zagranicznych ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia
wykładu należy wymienić: Profesora Jana Lötvalla ze Szwecji, Prezydenta Europejskiej
Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), Profesora Ömer Kalayci, członka
Komitetu Wykonawczego Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Prof.
Annę Nowak Węgrzyn z USA, Dr Dave Singha z Wielkiej Brytanii.

 
Niestety, z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym spowodowanych pyłami wulkanicznymi,
część z zaproszonych zagranicznych gości nie mogła przybyć do Wisły.

 
Wśród najciekawszych tematów III Konferencji należy wymienić te, które są najbardziej
palącym problemem współczesnej alergologii – alergii na leki, alergii pokarmowej. Wykład
dotyczący tego zagadnienia przedstawiony przez prof. Annę Węgrzyn-Nowak z Nowego
Jorku wzbudził szeroką dyskusję uczestników. Bardzo ciekawe były prezentacje
omawiające m.in. powiązanie epidemii astmy i otyłości u najmłodszych chorych, wyboru
odpowiedniego rodzaju dyscypliny sportu dla chorych na astmę, cenne praktycznie
omówienie pozagenomowego działania steroidów, skuteczność immunoterapii swoistej w
leczeniu alergii. Szczególnie istotne były tematy związane ze współpracą pacjent-lekarz w
procesie leczenia chorób alergicznych. Wymagają one bowiem wiele samodyscypliny ze
strony chorego oraz zaufania do lekarza. Motywem przewodnim sesji „Chory i lekarz w
procesie leczenia – razem czy osobno?” był właśnie proces wzbudzenia zaufania u
pacjenta do metod leczenia jego choroby.

 
Nowością tegorocznej Konferencji PTA była formuła wideokonferencji. W ten sposób swój
wykład, bezpośrednio ze Szwecji, zaprezentował prof. Jan Lötvall, Prezydent Europejskiej
Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (EAACI), który w ostatniej chwili musiał odwołać
swój przylot do Wisły z powodu wspomnianych powyżej poważnych utrudnień w
komunikacji samolotowej.

 
Novum III Konferencji były również gorące tematy alergologii tzw. „hot topic”
koncentrujące się wokół tematyki wytycznych leczenia astmy, które stanowią dla lekarzy
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jedno z podstawowych narzędzi w jej diagnostyce i leczeniu. Dużym powodzeniem
cieszyły się także warsztaty szkoleniowe – wśród nich zwłaszcza warsztaty Sekcji
Młodych PTA, zorganizowane po raz pierwszy, w czasie których młodzi członkowie PTA
prezentowali swoje badania i osiągnięcia. Zainteresowanie wzbudził szczególnie wykład,
opisujący przypadki błędnego rozpoznania astmy. Również Sesje Sekcji Problemowych
działających w obrębie PTA stanowiły cenną merytorycznie część Konferencji, a wśród
nich Sesja omawiająca trudny problem diagnostyki niedoborów immunologicznych,
bardzo dydaktyczna Sesja Dermatologiczna i Sesja omawiająca zagadnienia alergii oczu.

Należy także wspomnieć, iż w trakcie III Konferencji wprowadzono możliwość zadawania
wykładowcy pytań przez uczestników w formie SMS-ów, które były odczytywane przez
przewodniczących sesji po zakończeniu wykładów. Umożliwiło to zadawanie pytań
dotyczących wykładu w trakcie jego trwania szerokiej liczbie słuchaczy.

Dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji cieszyło się stoisko Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego, które odwiedziło w ciągu całej Konferencji kilkaset osób.

Zdaniem uczestników III Konferencja Szkoleniowa była bardzo udanym przedsięwzięciem
Towarzystwa. Atrakcyjny program naukowy, a także towarzyski zadecydował o wysokiej
ocenie Konferencji przez jej uczestników. Bardzo dobra współpraca pomiędzy Polskim
Towarzystwem Alergologicznym a Biurem Organizacyjnym - firmą Altasoft miala istotny
wpływ na logistyczny sukces Konferencji. Kolejna , IV już Konferencja zaplanowana jest
na kwiecień 2011 roku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dotyczącym naszego Towarzystwa był 29 Congress of
the European Academy of Allergy and Clinical Immunology , który odbył się w dn.od 5 – 9
w Londynie. Kongresy organizowane przez to prestiżowe Towarzystwo zawsze cieszą się
dużym zainteresowaniem polskich alergologów. Tak też było w tym roku. Tym bardziej, że
członkiem Komitetu Naukowego Kongresu był prof.Marek Kowalski z UM w Łodzi . Prof.
Marek Jutel z UM z Wrocławia i prof.Marek Kowalski, prof. Marek Sanak z CMUJ zostali
uhonorowani zaproszeniem do przedstawienia wykładów w Sesjach Plenarnych, a
prof.Barbara Rogala i Piotr Kuna przewodniczyli Sesjom doniesień oryginalnych i w
przypadku Barbary Rogali połączonej z wygłoszeniem wykładu wprowadzającego.
Kilkanaście prac oryginalnych polskich autorów zostało zaakceptowanych do prezentacji.
Ten fakt również zasługuje na uznanie, świadczy bowiem o pozycji naukowej naszego
Towarzystwa. Szczególnie cieszy aktywność naukowa młodych alergologów, czego
wyrazem byłp powierzenie funkcji współprzewodniczenia Sesji Młodych dr Milenie
Sokołowskiej z UM w Łodzi i uzyskanie przez kilku autorów prac naukowych Grantów
Podróżnych.

W 2011 roku kolejny Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.
Już dzisiaj powinnyśmy zacząć myśleć jak jeszcze lepiej pokazać osiągnięcia polskiej
alergologii na forum międzynarodowym.
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