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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Egzaminy z alegologii
W sesji jesiennej 2010 r. egzaminy specjalizacyjne z alergologii,
do których planuje przystąpić ok. 30 lekarzy odbędą się w terminie
16-22.11.2010 r. Egzamin testowy odbędzie się 16.11. 2010 r. a
egzamin ustny, poprzedzony egzaminem praktycznym, w dniu
22.11.2010 r. Mam nadzieję, że podobnie jak w sesji wiosennej
2010 r., wszyscy przejdą przez egzaminacyjne sito z wynikiem
pomyślnym.
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Po ukazaniu się nowego rozporządzenia w sprawie umiejętności lekarskich (w alergologii
nie przewidujemy ich powołania), w wielu środowiskach trwa dyskusja nad kolejnymi,
nowymi i dalej idącymi propozycjami Ministerstwa Zdrowia gruntownej reformy
kształcenia lekarzy. Obejmują one tak kontrowersyjne propozycje jak skrócenie czasu
studiów lekarskich do 5-ciu lat, wprowadzenia w 6 roku ,,praktyki zawodowej”, likwidację
stażu podyplomowego, Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz wprowadzenie tzw.
modułowego systemu specjalizowania się. Wg aktualnych projektów, specjalizację z
alergologii można by otwierać po 2-letnim module podstawowym z chorób wewnętrznych i
pediatrii oraz po uzyskaniu specjalizacji z dermatologii i otolaryngologii (5 lat). Zatem
dermatolog i laryngolog dochodziłby do tej specjalizacji znacznie dłużej. Dyskutuje się
wiele szczegółowych rozwiązań, ale obecnie nie są one jeszcze rozstrzygnięte.
W Polskim Towarzystwie Alergologicznym powstał pomysł organizowania europejskiego
testowego egzaminu specjalizacyjnego z alergologii. Jego koszt to kilkaset euro na osobę
(jako egzamin niepaństwowy nie byłby finansowany przez państwo, być może osobiście
przez zdającego?, przez PTA?). Egzamin praktyczny i ustny odbywały by się na
dotychczasowych zasadach. Należałoby też podjąć starania aby taki niepaństwowy
egzamin został uznany na gruncie prawa za część Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego (wymaga to zmiany rozporządzenia o specjalizacjach). Niewiele to
dawałoby lekarzom, ponieważ obecnie nasz egzamin i nasza specjalizacja nadawana w
systemie państwowym, a nie korporacyjnym, jest uznawana we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Jedyne, moim zdaniem, korzyści, to mniej pracy dla Centrum Egzaminów
Medycznych i to, że adresatem skarg na wady testu byłby inny podmiot, dziś jeszcze
trudno powiedzieć jaki.
Program lekowy i refundacja leków
W Ministerstwie Zdrowia reaktywowano prace nad programem leczenia omalizumabem.
Program jest poprawiany aby spełniał nowe stale zmieniające się przepisy regulujące
wymogi formalne. Nie jest jasne kiedy zostanie on zaakceptowany do wdrożenia przez
Ministra Zdrowia.
Prawdopodobnie w chwili czytania tego tekstu dostępne będą nowe listy refundacyjne. Z
niepokojem oczekuję informacji o refundacji glikokortykosteroidów wziewnych.
Nowe stanowiska
Grupy eksperckie PTA zakończyły prace nad:
,,Standardy w alergologii. Część I.” - jest to II wydanie (poprzednie w 2003 r.),
poprawione i znacznie rozszerzone o nowe rozdziały omawiające problemy typowe
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dla alergologii, m.in. leki przeciwhistaminowe, leczenie omalizumabem, edukację
itp. Standardy ukażą się w listopadzie 2010 r. w wydaniu książkowym.
Stanowiskiem Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w
sprawie próby prowokacyjnej z żywym owadem w alergii na jad owadów
błonkoskrzydłych. W stanowisku opisano m.in. wskazania, przeciwwskazania i
zasady wykonywania tej próby. Zostanie ono opublikowane na łamach jednego z
czasopism.
Stanowiskiem Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w
sprawie programu terapeutycznego leczenia omalizumabem ciężkiej astmy
alergicznej. W tym stanowisku ustalono jak długo powinno trwać leczenie tym
lekiem u chorych odpowiadających na leczenie omalizumabem. Również zostanie
ono opublikowane na łamach jednego z czasopism.
Wszystkim kolegom uczestniczącym w tworzeniu i opracowywaniu tych tekstów składam
podziękowanie.
Konsultanci wojewódzcy
W niektórych województwach trwa akcja oceniająca pracę dotychczasowych
konsultantów wojewódzkich i podejmowane są decyzje o przedłużeniu kadencji lub
wyborze nowych osób na to stanowisko. Aktualne dane w tym zakresie można znaleźć na
odpowiednich stronach Urzędów Wojewódzkich.
Zamknij
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