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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO
Ostatni raz  spotkałam się z Państwem Drogie Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Czytelnicy niniejszego czasopisma redagowanego od wielu
lat z dużym powodzeniem przez dr n. med. Urszulę Samolińską-
Zawiszę, pod koniec ubiegłego roku.

 Rok ten zakończył się ważnym wydarzeniem również dla naszego
środowiska. Polskie Towarzystwo Alergologiczne było patronem
medialnym Kongresu WAO (World Allergy Organisation), który odbył się w grudniu 2011 roku w
Cancum. Do takiej roli zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów tego Kongresu. To duże
wyróżnienie, sukces Towarzystwa. Pozwolę sobie również zauważyć, że otrzymałam wraz z dr
hab. med. Krzysztof Kowal, w czasie tego Kongresu nagrodę 2011 WAO Presidential Reognition &
Collaboration Awards w uznaniu aktywności naszego Towarzystwa z obszarze alergologii.

Jako laureaci wyróżnienia znaleźliśmy się  w międzynarodowym gronie wybitnych przedstawicieli
światowej alergologii. Z przyjemnością dzielę się z Państwem tą wiadomością.

 Nagrodę tę postrzegam  jako wyraz uznania dla prężności naszego Towarzystwa, które jest bardzo
dobrze oceniane na arenie międzynarodowej.

 Ze szczególnie dużą satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że nasz Kolega, Profesor Marek Jutel
został wybrany przez Executive Committe EAACI w dniu 25 lutego 2012 r. na stanowisko
przewodniczącego  Scientific Program Committee EAACI. To wyraz uznania tej prestiżowej
organizacji dla znanego nam wszystkim dorobku  naukowego Kolegi. Serdecznie gratulujemy.

 
Towarzystwo nie ustaje w swojej aktywności. Aktualnie dyskutujemy o problematyce astmy w
Wiśle w ramach programu Polastma.

 W scenerii budzącej się do życia wiosny  przygotowujemy się do kolejnego Kongresu PTA, który
odbędzie się w Ossie koło Warszawy, a jest organizowany zgodnie z nową wersją statutu PTA
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przez prezydenta – elekta Profesora Bolesława Samolińskiego. Będzie to ważne wydarzenie
naszego Towarzystwa, które odbędzie się w 30 rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego.

Zanim spotkamy się w Osie, aby święcić tę rocznicę i wybrać nowe władze Towarzystwa, wielu z
nas weźmie udział, niektórzy aktywny, w Kongresie EAACI w Genewie. Pragnę również
poinformować, że realizując uchwałę ostatniego Walnego Zebrania pracujemy nad ostatecznym 
powołaniem czasopisma  „Alergologia polska”. Nieustannie odbywają się pod patronatem PTA we
wszystkich dużych miastach w Polsce Konferencje edukacyjne dotyczące palących problemów
alergologii, zgodnie z zasadą repetitio mater studiorum est. Bo też nie tylko prowadzenie badań
naukowych, ale dobra praktyka kliniczna wymaga stałego zgłębiania tajników wiedzy medycznej i
możliwie jak najdoskonalszego rozumienia fenomenu patofizjologii zjawisk biologicznych jakimi są
alergie. Mam nadzieję, że te spotkania, przynajmniej częściowo pełnią  taką rolę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
 Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala 
 Prezydent Polskiego Towarzystwa 
 Alergologicznego
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