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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO

Szanowne Koleżanki i Koledzy Alergolodzy, 
 członkowie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego!

Mija 2013 rok. W minionym czasie uruchomiliśmy nowy sposób
prowadzenia edukacji w środowisku alergologicznym w naszym
kraju. Spotkania Akademii Alergologii z udziałem znanych
alergologów jako wykładowców odbyły się we wszystkich oddziałach PTA. Każde
spotkanie trwało od 4-5 godzin i poświęcone było nieżytom nosa, astmie oraz swoistej
terapii alergenowej. Łącznie uczestniczyło w tych spotkaniach prawie 60% członków
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Uruchomiliśmy e-Akademię Alergologii, w ramach  której każdy z członków PTA mógł w
czasie rzeczywistym uczestniczyć w wykładach organizowanych w zakresie astmy.
Inicjatywa ta jest unikatowym osiągnięciem naszego Towarzystwa, możliwym do
zrealizowania przy współpracy z firmami Chessi i Media Medica.  Rozpoczęliśmy także
kampanię poświęconą anafilaksji . Przy współpracy z firmą Symposion przeprowadziliśmy
kilkanaście spotkań szkoły PTA. Także z firmami KIMZE i G-phrarma uczestniczyliśmy w
spotkaniach na terenie wszystkich województw naszego Kraju. Odbyły się dwie
konferencje organizowane przez PTA w Wiśle i w Serocku w hotelu Narwil.
Patronowaliśmy w Akademii Dermatologii i Alergologii w Ustce, oraz słynnej już
Kurzawiadzie. Łącznie PTA organizowało lub uczestniczyło w ponad 50 inicjatywach
szkoleniowych na terenie całej Polski.

Braliśmy udział w licznych spotkaniach z mediami przy okazji Dni Alergologii, Spirometrii
itp. Byliśmy obecni na międzynarodowych konferencjach, a także w komisji europejskiej i
parlamencie europejskim.

Podsumowując minione 12 miesięcy można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że choć
jesteśmy niewielkim środowiskiem, to należymy do najbardziej aktywnych towarzystw w
naszym kraju. Zastosowane narzędzia takie jak e-Akademia Alergologii są unikatowe i
jesteśmy w tym zakresie liderami wśród wszystkich towarzystw Polskich. W 2014 roku
będziemy kontynuować   powyższe inicjatywy. Jednak  szczególnie zależy mi na integracji
środowiska alergologów, czemu służyć ma Akademia Alergologii. Chciałbym, aby wzięli w
niej udział wszyscy alergolodzy w naszym kraju, dlatego już teraz proszę zarezerwować
w swoim kalendarzu miejsce  na te spotkania. Wykaz wszystkich aktywności naszego
środowiska można znaleźć na stronach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Staramy się, aby newslettery wysyłane systematycznie do każdego członka PTA miały
aktualne treści. Zostały one wzbogacone o najbardziej aktualne i ciekawe naukowe
doniesienia z literatury światowej alergologicznej, których skrót opracowuje prof.
Niedoszytko.

Jednak chyba najważniejszą sprawą i najbardziej przyszłościową jest podpisanie umowy
z wydawnictwem Elsevier, które umożliwi nam od pierwszych dni 2014 roku wydawanie
własnego, od dawna oczekiwanego czasopisma PTA „Alergologia Polska – The Polish
Journal of Allergology”.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali i uczestniczyli w wielu wydarzeniach
alergologicznych w naszym kraju organizowanych i patronowanych przez Polskie
Towarzystwo Alergologiczne.

 Kończąc ten krótki przegląd zrealizowanych i zamierzonych planów PTA, składam
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Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i
moc sukcesów i szczęścia w nadchodzącym 2014 roku.

 
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

 Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
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