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1. Egzaminy z alergologii

W sesji jesiennej 2011 r. do egzaminu specjalizacyjnego z
alergologii przystąpiło 19 lekarzy. Egzamin testowy zdało 18 osób,
a na egzaminie ustnym potknęła się 1 osoba. Test był o podobnej
skali trudności jak w poprzedniej sesji, kryteria zaliczenia również. 

 W wyniku egzaminów sesji wiosennej 2011 roku nowymi
alergologami zostali: 

 
Zofia Buszman
Ewelina Cichecka
Marta Gruchała-Niedoszytko
Kamila Gumprecht
Barbara Krobicka
Ewa Legieć-Krzemień
Krystyna Lisowska-Meyer
Paweł Majak
Elżbieta Murawska-Waliszewska
Anna Nowosad
Katarzyna Olejniczak
Piotr Perkowski
Maciej Pietrzak
Dorota Sak-Rusek
Agnieszka Siemieniuk
Paulina Sobkowiak
Adam Wójcik

Gratulujemy i witamy w gronie specjalistów alergologii. 
 

2. Konferencja PTA i Walne nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów
PTA

W dniach 13-16.04. 2011 odbyła się w Wiśle Konferencja PTA – Choroby alergiczne w
codziennej praktyce lekarskiej. W sesji inauguracyjnej nawiązano do okrągłej rocznicy
100 lat immunoterapii alergenowej, której początki obecnie wiążące się z opublikowaną
przed 100 laty pracą Freemana i Noona (Freeman J, Noon L: Further observations on the
treatment of hayfever by hypodermic inoculations of pollen vaccine. Lancet 1911;2:814).
Konferencja była niewątpliwym sukcesem edukacyjnym naszego towarzystwa,
gromadząc ponad 1200 uczestników, którzy brali udział w sesjach i warsztatach. W
trakcie konferencji odbyły się też posiedzenia różnych sekcji PTA jak również posiedzenie
Krajowego Nadzoru w Dziedzinie Alergologii. 

 
Walne zgromadzenie delegatów PTA zwołano w celu uchwalenia zmian w
statucie, ale zaczęło się ono od miłej uroczystości nadania godności Członka
Honorowego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Profesorowi dr. hab. n.
med. Markowi Kowalskiemu. 

 Sylwetka Profesora i jego zasługi dla polskiej alergologii są powszechnie znane,
ale aby stało się zadość zwyczajom, przypomniała je w imieniu członków kapituły
Profesor Danuta Chmielewska-Szewczyk. 

 Gratulujemy Panu Profesorowi.
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Rozpowszechniony wcześniej projekt statutu uzyskał akceptację delegatów, którzy po
wprowadzeniu poprawek podjęli stosowną uchwałę. Osobiście uważam, że dużym
sukcesem wśród proponowanych zmian, było przyjęcie zapisu, porządkującego sprawę
czasopisma-organu naszego towarzystwa. Odpowiedni zapis upoważnia ZG PTA do
powołania, w określonym trybie, czasopisma-organu PTA. Tryb ten przewiduje m.in.
wybór redaktora naczelnego przez ZG PTA na 5-cio letnią kadencję. Przyjęte zapisy
przewidują również możliwość udzielania na określonych warunkach patronatu PTA
innym czasopismom. Do tej pory sprawa ta była nieuregulowana i spośród aż kilkunastu
czasopism o tematyce alergologicznej na naszym rynku kilka pretendowało do rangi
organu, a inne miały patronat lub innego rodzaju poparcie PTA. Niekiedy wiązało się to ze
znacznymi obciążeniami finansowymi ze strony PTA na rzecz tych czasopism. Mam
nadzieję, że nowe czasopismo będzie podejmowało nie tylko problematykę naukowo-
szkoleniową, ale również środowiskową przez co bardziej wpisze się w oczekiwania
środowiska alergologów i sympatyków alergologii. 
Zamknij Drukuj
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