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W sesji jesiennej 2013 roku w wyniku egzaminów nowymi
alergologami zostało 22 kolegów:

Klinika Chorób Infekcyjnych
i Alergologii, WIM w Warszawie

Magdalena Celińska-Lewenhoff
Hanna Danielewicz
Betata Dolik
Justyna Dolny
Marzena Funkowicz
Ewa Jankowska
Andrzej Jaworek
Monika Jędrzejczyk-Czechowicz
Iwona Komorowska-Kulińska
Zdzisława Kicler
Joanna Lewczuk
Wlżbieta Maciorkowska
Marcel Mazur
Joanna Morawiecka-Branek
Barbara Ochojska
Agnieszka Pampuch
Małgorzata Sacha
Aleksandra Semik-Orzech
Monika Ścibor
Monika Świerczyńska-Krepa
Maria Tomasik-Łozowska
Krzysztof Zabiegliński.
Gratulujemy im i witamy ich w gronie specjalistów alergologii.

2013 rok – kilka refleksji
W tym roku odeszło od nas dwóch ważnych alergologów, Profesor: Edmund Rogala i
Wiesław Gliński. To duża dla nas strata, o czym pisałem w tym miejscu w poprzednich
numerach.
W bieżącym roku, dzięki jednomyślności naszego środowiska i PTA, udało się nam
uniknąć podziału naszej specjalności na alergologię dziecięcą i alergologię dorosłych.
Takich ,,inicjatyw” można oczekiwać również w przyszłości.
Na dobrej drodze są też starania, by nowy system modułowy specjalizowania się w
zakresie alergologii, obok internistów, umożliwiał też pediatrom i otolaryngologom
rozpoczynanie modułu alergologicznego po odpowiednich modułach podstawowych.
Obecnie kończymy prace nad programami specjalizacji z alergologii oraz powoływane są
zespoły ds. akredytacji ośrodków szkolących w dziedzinie alergologii.
W 2013 roku NFZ zaczął wdrażać program leczenia ciężkiej astmy alergicznej przy użyciu
omalizumabu. Jest to pierwszy program lekowy w naszej specjalności z użyciem leku
biologicznego. Pod koniec 2013 roku leczenie tym lekiem w programie obejmie ok. 250
chorych. To dużo mniej niż się spodziewaliśmy i przewidywał NFZ planując środki.
Znacząca ich część planowana na ten cel w 2013 roku zostanie niewykorzystana. Jedną
z przyczyn jest zapewne opóźnienie we wdrażaniu programu, który zaczął funkcjonować
dopiero w drugim kwartale roku.
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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Coraz więcej firm farmaceutycznych składa wnioski o wycofywaniu leków z refundacji lub
informuje o zaprzestaniu produkcji. W naszej specjalności zjawisko to jest marginalne i
dotyczy leków o stosunkowo niewielkim znaczeniu np. niektórych maści sterydowych,
fenoterolu w tabletkach lub cetyryzyny w kroplach.
W 2013 roku nie tylko udało się kontynuować rozpoczęte działania edukacyjne, ale z
inicjatywy Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego powstała też nowa,
cenna inicjatywa - Akademia Alergologii PTA. Jest ona skierowana do członków PTA i ma
na celu aktywizację oddziałów naszego towarzystwa poprzez organizację 1 raz w roku
zebrania oddziału z obecnością prezydenta PTA i wielu wykładowców, których
wystąpienia dotyczą najnowszych osiągnięć w naszej dziedzinie oraz tematów
zgłoszonych przez zarządy oddziałów. Z wielką przyjemnością uczestniczyłem w tych
bardzo kameralnych merytorycznych spotkaniach i prowadzonych dyskusjach.
Jak w poprzednich latach, początek 2014 roku może być dla nas pewnym zaskoczeniem,
choć w tym roku NFZ nieco wcześniej opublikował zasady i warunki kontraktowania, co
na pewno będzie źródłem wielu problemów, które pojawią się w praktyce.
Kończąc, życzę wszystkim Kolegom Alergologom i sympatykom alergologii pomyślności
w Nowym 2014 Roku.
Zamknij
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