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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO

Szanowni Członkowie PTA
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Ruszyła e-Akademia Astmy Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego
Przy współpracy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego powstało nowe
przedsięwzięcie naukowe – e-Akademia Astmy. Jest to skierowany do lekarzy cykl
interaktywnych comiesięcznych szkoleń obejmujących tematykę alergologii. Wykłady
poprowadzą największe autorytety polskiej alergologii. Program realizowany będzie w
przestrzeni wirtualnej na żywo, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zadać pytanie
wykładowcy. Oprócz poszerzenia i aktualizacji stanu wiedzy, istnieje możliwość zdobycia
punktów edukacyjnych. Jest to najnowsze przedsięwzięcie edukacyjne prowadzone w
Polsce, a PTA jest jedynym jak na razie towarzystwem naukowym, które wykorzystuje tę
niezwykle ciekawą możliwość komunikacji dla celów prowadzenia wykładów
interaktywnych.
Już pierwszy wykład odbył się 28 maja 2013 roku. Wzięło w nim udział 128 alergologów.
Temat spotkania był „Wprowadzenie do Akademii Astmy. Atopia, alergia, astma – o czym
pomyśleć na początku?”. Zapraszamy do udziału.
A oto zaplanowane następne:
Prof. Jerzy Kruszewski
• Dlaczego nasza edukacja, prowadzona od lat, jest nieskuteczna?
(zagadnienia: Czy kontrola astmy dla lekarza i dla pacjenta zawsze znaczy to samo komu dać czerwoną kartkę? Astma Action Plan - czy ktoś jeszcze o tym pamięta?
Samokontrola w astmie. Tylko lek przyjęty działa – rola edukacji w leczeniu chorych na
astmę.)
Prof. Piotr Kuna
• Jak leczę astmę – czyli dlaczego moi chorzy na astmę dobrze ją kontrolują?
(zagadnienia: Monoterapia a „compliance”? Terapia skojarzona – skuteczność, którą
obserwuję w mojej praktyce – badania „real – life”. Czy można skutecznie leczyć
długoletnią astmę? Jak mam postępować w zespole nakładania astma/POChP? Czy, jak,
kiedy i dlaczego należy zmniejszać dawki leków stosowanych w astmie? Niedoleczamy
czy przeleczamy – gdzie jest złoty środek?)
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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Prof. Barbara Rogala
• Astma a ciąża, a cukrzyca, a choroby układu sercowo-naczyniowego
(zagadnienia: Astma a ciąża. Astma a inne choroby towarzyszące. Depresja, niepewność,
poczucie mniejszej wartości – co powinniśmy wiedzieć, aby zadbać o dobre
samopoczucie chorego na astmę?)
Prof. Ryszard Kurzawa
• Astma u dzieci - co zrobić, gdy potwierdzamy rozpoznanie?
(zagadnienia: GINA pediatryczna. Codzienna praktyka - jak rozmawiać z matką o tym, że
jej dziecko jest chore na astmę? Dobieranie odpowiednich dawek leków. Bezpieczeństwo
steroidów.)
Prof. Michał Pirożyński
• Co to znaczy skutecznie inhalować lek?
(zagadnienia: Nowe formulacje leków a poprawa efektów leczenia. W czym nam
pomagają aerozole superdrobnocząstkowe, a czego się obawiamy, przepisując je
pacjentowi? Inhalatory w leczeniu astmy – czym leczymy teraz, a czym będziemy leczyć
w przyszłości? Czy mój lekarz ma czas, aby nauczyć mnie skutecznej inhalacji?)
Prof. Rafał Pawliczak
• Kontrowersje w leczeniu procesu zapalnego w astmie
(zagadnienia: Strategie leczenia astmy – która najskuteczniejsza i jaką dobrać do mojego
pacjenta? Proces zapalny w drobnych drogach oddechowych. Rodzaje leków – ich
skuteczność w różnych grupach chorych.)
Prof. Andrzej Emeryk
• Jak skutecznie leczyć chore na astmę dziecko lekami wziewnymi?
(zagadnienia: Postać farmaceutyczna leku ma znaczenie. Inhalatory w leczeniu astmy –
czym leczymy teraz, a czym będziemy leczyć w przyszłości? Jak upewniam się, że
dziecko przyjmuje lek skutecznie? Czy mój lekarz ma czas, aby nauczyć mnie skutecznej
inhalacji?)
Prof. Krzysztof Buczyłko
• Astma a alergia
(zagadnienia - Nowoczesna diagnostyka alergologiczna. Rola alergenów
środowiskowych. Diagnostyka różnicowa chorób alergicznych.)
Dr n. med., mgr prawa Justyna Zajdel
• Jak aktualne regulacje prawne wpływają na pracę specjalisty?
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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(zagadnienia: Czy aktualnie obowiązujące nas standardy leczenia astmy pomagają nam,
czy nas obciążają? Standardy leczenia a aktualna praktyka, a wymogi prawne. NFZ a
praktyka lekarska.)

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Instrukcja logowania
Na zakończenie podaję instrukcję zalogowania się do systemu w celu wysłuchania
wykładu. Na koniec każdego wystąpienia można zadawać pytania i natychmiast otrzymać
odpowiedź:
Instrukcja udziału w wykładzie:
1. Należy wysłać zgłoszenie z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, numerem
telefonu i NPWZ na adres biuro@mediamedical.pl
2. Dla uczestnika utworzone zostanie konto e-mail o adresie w formacie
imie.nazwisko@e-akademiaastmy.pl
3. Informacja o utworzeniu konta i hasło zostaną przesłane na adres podany podczas
rejestracji.
4. Dalsza komunikacja będzie się odbywała wyłącznie poprzez konto e-mail w domenie
e-akademiaastmy.pl
5. Następnie zostanie wysłana wiadomość z danymi dostępowymi do strony http://eakademiaastmy.pl, na której znajdują się informacje dotyczące Akademii oraz
harmonogram i archiwum wykładów.
Poprzez tę stronę, po każdym wykładzie z programu e-AA, będzie można również
wypełnić test, którego poprawne wypełnienie umożliwia przyznanie uczestnikowi
określonej liczby punktów edukacyjnych.
6. Udział w wykładach na żywo będzie natomiast możliwy poprzez platformę
internetową Adobe Connect. Przed każdym wykładem uczestnik otrzyma e-mail z
odnośnikiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego, w którym odbędzie się wykład.
Podczas wykładu możliwe będzie zadawanie pytań poprzez wbudowany w aplikację czat.
Udział w e-AA możliwy jest również poprzez smartfony oraz tablety z Androidem lub iOS.
Do tego celu należy pobrać darmową aplikację Adobe Connect Mobile, która dostępna
jest na Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Zamknij

http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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