
12.08.2017 Podgląd treści

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

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Kruszewski

Klinika Chorób Infekcyjnych
i Alergologii, WIM w Warszawie

Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii

Nowi alergolodzy
Jak już pisałem w sesji jesiennej egzaminy specjalizacyjne
z alergologii z powodzeniem zakończyli i uzyskali tytuł specjalisty:
Renata Ferenc – Lublin, Elżbieta Gąsecka – Gdańsk, Marek
Grzegorowski – Bydgoszcz, Małgorzata Kulesza-Kazecka –
Poznań, Małgorzata Maciejewska-Franczak – Łódź, Marzena
Mierzejewska – Warszawa (wojsko), Barbara Rymarczyk – Katowice, Anna Sołoniewicz –
Łódź, Eliza Wasilewska – Gdańsk i Anna Wojtowicz – Warszawa. 

 W imieniu wszystkich kolegów alergologów witam ich w naszym gronie i życzę sukcesów
w uprawianiu tej specjalności.

 

Inne sprawy
Pod kierunkiem prof. Marka Kowalskiego trwają prace nad przygotowaniem Zjazdu
EAACI w Warszawie. Jak to bywa przy organizacji takiej imprezy nie jest łatwo, ale jestem
pewien, że to prestiżowe i ważne dla wielu z nas spotkanie przyćmi dotychczasowe.

 W AOTM opiniowane są kolejne leki stosowane w chorobach alergicznych. Pozytywne
rekomendacje uzyskały w szczególności leki skojarzone w leczeniu astmy (spodziewane
na listach refundacyjnych, które będą ogłoszone w marcu br.) i program leczenia ciężkiej
astmy alergicznej omalizumabem.

 

Aktywności alergologów
W bieżącym 2009 roku od 5 do 7 lutego odbyło się w Ustce już tradycyjne 5 spotkanie
Sekcji Dermatologicznej jako V Akademia Dermatologii i Alergologii. Spotkanie miało
bardzo bogaty program - 20 sesji naukowych, omawianie ciekawych przypadków
klinicznych kilka sesji warsztatowych. Tematem przewodnim były choroby alergiczne
skóry ale mówiono też o czynnikach zakaźnych w etiologii chorób alergicznych,
łuszczycy, trądziku i nowych lekach. Przewodniczący Sekcji i jednocześnie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Profesor Roman Nowicki zgromadził komplet
uczestników i zapewnił obecność wielu doskonałych wykładowców również z zagranicy.
Mam nadzieję, że spotkania te staną się coroczną tradycją.

 
10 stycznia w Warszawie odbyło się też bardzo ciekawe spotkanie Sekcji Immunoterapii
PTA, również z udziałem gości zagranicznych.

 
Odbywają się konferencje promujące wyniki badania ECAP, oraz opracowany przez prof.
Piotra Kunę Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy – POLASTMA
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