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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO
Szanowni Czytelnicy!
Minęło 3 lata, od czasu, kiedy Walne Zebranie PTA wybrało
skład Zarządu Głównego i na mocy wyboru z 2006 roku w
czasie Kongresu PTA, zorganizowanego przez Katedrę i
Klinikę Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, powierzyło mojej osobie funkcję Prezydenta naszego
Towarzystwa. To prestiżowe, ale przede wszystkim bardzo odpowiedzialne zadanie.
Odpowiedzialne, bo wymagające nie tylko utrzymania dotychczasowych osiągnięć
Towarzystwa, ale również dodanie kolejnych.
Czy tak się stało?
Do sukcesów i pozytywnych działań Towarzystwa zaliczyć można:
ogólnopolską kampanię medialną opartą na EAACI European Declaration on
Immunotherapy z udziałem prezydenta EAACI, prof. Cezmi Adkisa,
zorganizowanie kampanii medialnej w 2011 i 2012 roku z okazji Światowego
Tygodnia Alergii ogłoszonego przez World Allergy Organization,
Joint Session PTA/EAACI w trakcie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Postępy
w alergologii i pneumonologii 2010”, której wykładowcami byli: prof. Omar Kalayci i
Antonella Muraro, członkowie Komitetu Wykonawczego European Academy of
Allergology & Clinical Immunology,
zorganizowanie III i IV Konferencji Szkoleniowej PTA, nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Delegatów PTA w kwietniu 2011 roku,
udział w organizacji GARD (Global Aliance for Respiratory Diseases) w 2011 roku w
Warszawie i EAACI/GALE2N Summer School Dermatitis&Eczema w Krakowie,
patronat medialny PTA nad World Allergy Congress 2011,
rozwinięcie i zaciśnięcie współpracy międzynarodowej między PTA a organizacjami
międzynarodowymi; World Allergy Organization- m.in. tłumaczenie i
rozpropagowanie „White Allergy Book”, EAACI – m.in. tłumaczenie i
rozpropagowanie European Declaration on Allergen Immunotherapy, promocja tych
organizacji i ich przedsięwzięć na stronie internetowej PTA. Nagroda Prezydenta
WAO , prof R. Lockeya dla prof. B. Rogali i dr hab. K. Kowola za wkład
wniesiony w działania na rzecz podnoszenia rangi światowej alergologii,
rozpoczęcie działań mających na celu wprowadzenie w Polsce Europejskiego
Egzaminu Specjalizacyjnego z Alergologii (przeprowadzenie ankiety nt. opinii
młodych członków PTA dotyczącej tego egzaminu, udostępnienie pytań
egzaminacyjnych on-line, rozmowy z instytucjami odpowiedzialnymi za egzamin
specjalizacyjny w Polsce, udział w dyskusji dotyczący tego zagadnienia w czasie
spotkania z władzami EAACI),
modernizacja strony internetowej PTA (m.in. stworzenie wersji anglojęzycznej),
zwiększenie komunikacji z członkami PTA – systematycznie wysyłane newslettery,
reaktywacja forum dyskusyjnego i stworzenie platformy edukacyjnej,
poprawa komunikacji z oddziałami regionalnymi PTA – organizacja spotkań z
Przewodniczącymi OR PTA,
reorganizacja personalna Biura PTA, obniżenie kosztów działalności Towarzystwa
przy jednoczesnym wzroście wpływów,
przeprowadzenie remontu pomieszczeń Biura i uregulowanie ich statutu prawnego i
……
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Jeżeli nie oceniać tych faktów w kategorii sukcesów, to na pewno należy uznać, że ta
kadencja ZG PTA, dzięki pracy wielu P.T. Koleżanek i Kolegów i integrujących działań
aktualnego składu Biura PTA, bardzo zaangażowanego w pracę na rzecz dobra
Towarzystwa, była dobrym okresem w historii Towarzystwa.
Czy można było więcej, lepiej?
Pewnie tak, ale historia PTA nie kończy się dzisiaj.
Towarzystwo ma wiele osiągnięć na polu zwiększania świadomości społecznej dotyczącej
problemu alergii, postępu w leczeniu tych chorób, konieczności stałego doskonalenia
postępowania z chorymi na choroby alergiczne.
PTA powinno być jeszcze bardziej aktywne zarówno w obszarze działań promocyjnych
jak i promowania działań współpracy naukowej, co w efekcie przełożyć się może na
podnoszenie standardu i skuteczności leczenia chorych.
W Ossie, w czasie Kongresu zorganizowanego przez prezydenta-elekta prof. Bolesława
Samolińskiego, odbędzie się pod jego przewodnictwem, walne zebranie na którym
wybrany zostanie nowy Zarząd PTA. Życzę nowym władzom, aby Kongres PTA w Ossie
odbywający się w uroczystej atmosferze świętowania 30 lat istnienia naszego
Towarzystwa jak i cała kadencja Zarządu zakończyły się sukcesem.
Niniejszą wypowiedzią żegnam się z P.T. Czytelnikami tej szpalty czasopisma „Alergia”
kończąc swoją pracę w PTA na stanowisku prezydenta Towarzystwa. Jednocześnie
dziękuję dr n. med. Urszuli Samolińskiej za zaproszenie do wypowiedzi na łamach
redagowanego przez Nią czasopisma.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala
Prezydent Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego
Zamknij
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