
12.08.2017 Podgląd treści

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

Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii

Egzaminy z alergologii

W sesji jesiennej 2010 r. do egzaminu specjalizacyjnego z alergologii przystąpiło 27
lekarzy. Egzamin testowy i praktyczny zdali wszyscy, na egzaminie ustnym potknęły się 2
osoby. Test był średnio trudny, zaliczało zdobycie 72 na 120 pkt. Zdający uzyskali
punktację w przedziale 106-73 pkt. (średnio 89,5 pkt). W wyniku egzaminów nowymi
alergologami zostali:

• Agnieszka Aloszko (Gdańsk)

• Stanisława Bazan-Socha (Kraków)

• Anna Biełous-Wilk (Wrocław)

• Barbara Bieńkiewicz (Łódź)

• Monika Bobrowska-Korzeniowska (Łódź)

• Izabela Bogus-Buczyńska (Łódź)

• Elżbieta Borowiak (Poznań)

• Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)

• Sławomir Grabicz (Gdańsk)

• Małgorzata Kałużna (Koszalin)

• Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)

• Anna Lewandowska-Polak (Łódź)

• Agnieszka Majcher (Lublin)

• Bożena Małek (Koszalin)

• Aleksander Obtułowicz (Kraków)

• Iwona Poziomkowska-Gęsicka (Szczecin)

• Anna Poznalska (Białystok)

• Małgorzata Różańska-Kudelska (Białystok)

• Renata Rubinsztajn (Warszawa)

• Agnieszka Siemieniuk (Warszawa)

• Katarzyna Szczęch (Gdańsk)

• Wojciech Szmagierewski (Wrocław)

• Sławomir Tokarski (Warszawa)
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• Joanna Wittych-Długosz (Łódź)

• Joanna Zawierucha (Kraków)

Gratulujemy i witamy w gronie specjalistów alergologii.

Od pewnego czasu toczy się dyskusja, aby test z alergologii miał charakter
ogólnoeuropejski. Podobno gdzieś rozpoczęły się jakieś działania w tym zakresie.
Zdający egzamin, których pytałem, co sądzą na ten temat, w głosowaniu nie wyrazili
entuzjazmu wobec tej inicjatywy. Egzamin taki byłby bardzo kosztowny (1 książka testów
kosztuje od 300 do 400 ). Ktoś musiałby pokrywać te koszty jak i koszty całej
organizacji, ale na pewno nie zdający. W obecnym stanie prawa, tak organizowany, nie
przez CEM, test nie mógłby być uznany za egzamin państwowy. Dodatkowo test ten nic
nie zmienia w dotychczasowym, pełnym uznawaniu naszej specjalizacji w Europie. Być
może jest to czyjś kolejny pomysł na zarobienie pieniędzy.

Oczekuję informacji o refundacji glikokortykosteroidów wziewnych.

Standardy w alergologii. Część I. II wydanie

W trakcie tegorocznej ,,Kurzawiady” w Krakowie udostępniono II wydanie Standardów w
Alergologii. Część I. Obecne wydanie, w formie książkowej, zostało poprawione i
znacznie rozszerzone o nowe rozdziały omawiające problemy typowe dla alergologii,
m.in. leki przeciwhistaminowe, leczenie omalizumabem, edukację itp. – liczy sobie 204
strony. Tą drogą składam wszystkim autorom podziękowania za pracę nad ich
opracowaniem.

Wszystkim Czytelnikom ,,Alergii” 
 życzę zdrowych i wesołych 

 tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia 2010 
 i wielu sukcesów 

 w Nowym 2011 Roku
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