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Wkrótce czekają nas egzaminy specjalizacyjne z alergologii,
do których w sesji jesiennej 2008 planuje przystąpić 16 lekarzy.
Egzamin testowy odbędzie się 20.11. 2008 r. a egzaminy ustne,
poprzedzone egzaminami praktycznymi, w dniu 27.11.2008 r.
Mam nadzieję, że wszyscy przejdą przez egzaminacyjne sito z wynikiem pomyślnym.

ECAP
W dniu 24.10.2008 r. w Warszawie odbyło się spotkanie kończące zasadniczą część
badania epidemiologii alergii w Polsce – ECAP. Można już na pewno powiedzieć, że
badanie dostarcza i będzie nam dostarczać wielu interesujących danych bowiem zostało
bardzo dobrze zaplanowane i wykonane przez zespół kierowany przez prof. Bolesława
Samolińskiego. Podkreślali to wszyscy uczestnicy spotkania, osoby kreujące politykę
zdrowotną w naszym kraju, jak również zaproszeni goście zagraniczni. Wyniki tego
badania pozwolą zaktualizować dane z obszaru naszego kraju na mapie występowania
chorób alergicznych w Polsce.
W trakcie tego spotkania rozważano również wnioski, co do konsekwencji wyników tego
badania dla dalszych działań; Prezes naszego Towarzystwa – Prof. Piotr Kuna,
przedstawił projekt wieloośrodkowego programu wczesnego wykrywania i leczenia astmy.
Ja pozwoliłem sobie przedstawić dane ilustrujące sytuacje kadrową polskiej alergologii –
jak przyrastała i przyrasta nam liczba alergologów w Polsce (rys. 1) i jak wygląda sytuacja
demograficzna w naszej specjalności (rys. 2). Chyba możemy być zadowoleni z ciągłego
przyrostu liczby specjalistów, zwłaszcza na tle wielu innych specjalności, gdzie te
wskaźniki nie są tak dobre i największy odsetek specjalistów to lekarze powyżej 65 roku
życia.

Aktywności alergologów
W okresie jesiennym, jak co roku, ruszyła aktywność edukacyjna alergologów, zwłaszcza
kierowana do lekarzy rodzinnych i innych specjalności, ważnych z punktu widzenia
alergologii. W kilku miastach odbędą się spotkania Szkoły Alergologii pod patronatem
PTA oraz sympozja organizowane przez firmę Medius. Na III Kongresie Medycyny
Rodzinnej odbyła się sesja alergologiczna. Sukcesem zakończyła się, organizowana co 3
lata, IX już Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana 4-7.09.2008 r. przez
Profesor Ryszardę Chazan w Jachrance. Do najważniejszych dla nas tegorocznych
spotkań należy zaliczyć tradycyjne, XV już, Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
organizowane przez prof. Ryszarda Kurzawę w Krakowie w dn.
13-15.11.2008 r.
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