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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii

Egzaminy z alergologii
Egzaminy specjalizacyjne z alergologii, do których w sesji
jesiennej 2008 przystąpiło 13 lekarzy, z powodzeniem zakończyło
11. Egzamin testowy był istotną przeszkodą dla 2 zdających,
a egzaminy praktyczne i ustne zdali wszyscy. Można być
zadowolonym z takiego wyniku, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że np. testu
z chorób wewnętrznych nie zaliczyło aż 48% zdających.

 

XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Kraków 13-
15.11.2008 r.
W tym miejscu chciałbym odnieść się tylko do XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego
organizowanego przez prof. Ryszarda Kurzawę w Krakowie w dn. 13-15.11.2008 r., które
podobnie jak poprzednie, było sukcesem Pana Profesora. Szczególnie cieszę się, że
do udziału w sesji inauguracyjnej udało się zaprosić naszych starszych kolegów: Prof.
Danutę Chmielewską-Szewczyk, Prof. Wacława Droszcza i Prof. Edmunda Rogalę. Ich
refleksje na kanwie własnych doświadczeń pozwoliły wielu z nas uświadomić sobie czym
była kiedyś i czym jest obecnie alergologia. Nie można bowiem właściwie ocenić
teraźniejszości bez wiedzy o przeszłości. Tę przeszłość i własny w niej udział nasi starsi
koledzy doskonale nam pokazali. W opinii wszystkich uczestników była to bardzo dobra
sesja, a wielu z nas uświadomiło sobie jak ciekawą drogę pokonała w ostatnich
czterdziestu latach polska alergologia. 

 Na tej konferencji udostępniono
uczestnikom uaktualnione II wydanie
Wytycznych Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego i Polskiego
Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących
postępowania w astmie oskrzelowej.
Polecam Państwu tę pozycję
a kolegom, którzy pracowali w panelu
ekspertów opracowujących wytyczne
składam podziękowanie za twórczy i co
warte podkreślenia, zgodny wysiłek
włożony w kształt tych wytycznych.
Wielkie podziękowanie należy się też
firmie AstraZeneca za pomoc przy opracowywaniu i pięknym wydaniu wytycznych.   

 A oto kilka liczb z spotkania alergologów w Krakowie: w sympozjum uczestniczyło ponad
1000 osób, w tym 39 wykładowców. Gospodarz Profesor Ryszard Kurzawa gościł
wykładowców z zagranicy Profesora Urlich Wahn z Niemiec i Profesora Soren Erik
Pedersen z Danii oraz 23 zaproszonych gości. 38 firm farmaceutycznych i wydawnictw
naukowych prezentowało swoje wyroby. Pracowite dni zjazdowe zamykały spotkania z
artystami, o niepowtarzalnej krakowskiej atmosferze.
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Zdjęcia z archiwum R. Kurzawy
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