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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO

Szanowni Czytelnicy!

Mija kolejny rok w życiu każdego z nas, kolejny obfitujący
w liczne konferencje i sympozja. Jest to okres
działalności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
Towarzystwa, które poprzez aktywność swoich członków
jest postrzegane jako bardzo prężna organizacja.
Ważnym tego przejawem był udział Towarzystwa w Kongresie WAO ( World Allergy
Organization ) w Cancun, który odbył się w grudniu mijającego roku. Polskie Towarzystwo
Alergologiczne jest liczącym się członkiem tej organizacji. Wystarczy wspomnieć, że
zorganizowany w kwietniu przez PTA, w ramach World Allergy Week, Tydzień Alergii
połączony z rozpropagowaniem polskiej wersji White Allergy Book spotkał się z
olbrzymim aplauzem Prezydenta i Zarządu WAO. Dumni jesteśmy również, że członkiem
Zarządu WAO ( Board Officer ) jest nasz Kolega, prof. Marek Kowalski, który obok prof.
Marka Jutela ( member- of-large, EAACI ) i ostatnio wybranego na członka GARD prof.
Piotra Kuny reprezentują polską alergologię w prestiżowych organizacjach
międzynarodowych.

 W atmosferze nadchodzących Świąt przygotowujemy się do wydarzeń 2012 roku, do
których należy konferencja Polastmy zaplanowana na kwiecień, konferencja Alergii,
Astmy i Immunologii mająca się odbyć w maju, Kongres EAACI w czerwcu. Należy
również zauważyć oryginalne w swojej koncepcji Sympozjum Medicus Krezus Ma Casus,
które odbędzie się w Łodzi na początku marca jak również Spotkanie Sekcji Allergii
Pokarmowej PTA w Bygdoszczy i Sekcji Dermatologii w Ustce. Robocze Spotkanie Sekcji
Immunoterapii Alergenowej zaplanowane na styczeń nowego roku na pewno wzbudzi
zainteresowanie wielu alergologów.

 We wrześniu odbędzie się przewidziany statutem Towarzystwa Kongres PTA połączony z
Walnym Zebraniem i wyborem nowych władz PTA. 

 Towarzystwo szczyci się sprawną działalnością organizacyjną na różnych szczeblach
działania. Jednak nie tylko ten aspekt warunkuje wartość PTA. Składa się na nią również
w dużej mierze wymierna aktywność naukowa wielu z nas promujących naukę polską
znajdującą się w obszarze zainteresowań alergologii na arenie międzynarodowej. Jest
bowiem wiele cennych publikacji naszych członków w rozpoznawalnych na świecie
czasopis mach, które wnoszą istotny wkład w rozwój alergologii. Te dokonania wzmacniają
bardzo istotnie pozycję naszego Towarzystwa.

  Dzieląc się z P.T. Koleżankami i Kolegami tymi informacjami i garścią końcoworocznych
refleksji przekazuję Wszystkim jak najlepsze Życzenia miłych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia i dużo szczęścia w Nowym Roku.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala 
 Prezydent Polskiego Towarzystwa 

 Alergologicznego

Zamknij Drukuj

javascript:;

