
10.08.2017 Podgląd treści

http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia 1/2

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Kruszewski

Klinika Chorób Infekcyjnych
i Alergologii, WIM w Warszawie
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Egzaminy z alergologii

W sesji jesiennej 2011 r. do egzaminu specjalizacyjnego z
alergologii przystąpiło 26 lekarzy. Egzamin testowy zdało 25 osób,
a na egzaminie ustnym potknęły się 2 osoby. Test był o podobnej
skali trudności jak w poprzedniej sesji, kryteria zaliczenia również.
W wyniku egzaminów sesji jesiennej 2011 nowymi alergologami zostali:

 Wanda Balińska Miśkiewicz
 Adam Barczyk

 Agnieszka Blomberg
 Marcin Bukowczan

 Iwona Damps-Konstańska
 Jacek Gocki

 Anna Kacalak-Rzepka
 Agata Kalicka

 Katarzyna Kapeluszna
 Anna Klimczak

 Dominik Kordykiewicz
 Jolanta Kozłowska-Murawska

 Renata Król
 Beata Kubsik

 Marcin Kurowski
 Beata Lewandowska

 Krystyna Mach
 Marek Mikołajczyk

 Marek Niedoszytko
 Anna Nowicka

 Joanna Pawlak
 Grzegorz Porębski

 Oksana Wojas
 

Gratulujemy i witamy w gronie specjalistów alergologii.
 

Spotkania alergologów

Jak zwykle jesienią, również w 2011 w Krakowie w dniach 6-9 listopada odbyło się
kolejne, już XVII, Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w Alergologii i
Pneumonologii", którego organizatorem jest Profesor Ryszard Kurzawa. Wykładowcy
sesji inauguracyjnej, Profesorzy: Ryszarda Chazan, Tomasz Guzik, Jacek Imiela, Maciej
Kaczmarski i Zbigniew Bartuzi, prezentując wykłady zawierające niekiedy wątki bardzo
osobiste, świetnie wpisali się w konwencję i tradycję sesji otwierającej ,,Kurzawiadę” od
blisko 10 lat. Niektórych słuchacze nagrodzili ich owacją na stojąco.

 W Cancun w dn. 4-8 grudnia odbył się też Kongres WAO (World Allergy Organisation)
(fot. 1.). Na kongresie poruszono wszystkie istotne problemy współczesnej alergologii, ale
podobnie jak inne światowe spotkania w tym roku nie przyniósł on istotnego przełomu w
diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych. Warto podkreślić coraz większy udział
przedstawicieli polskich alergologów w spotkaniach WAO.

 Życząc czytelnikom pisma Alergia samych dobrych rzeczy w nadchodzącym roku 2012,
nie mogę zapomnieć o wyzwaniach, jakie ten tok przyniesie nam lekarzom w związku z
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wejściem w życie nowych regulacji prawnych, bardzo mocno ingerujących w nasze
codzienne praktyki. Oby wszystko skończyło się po naszej myśli.
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