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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii

Nowi alergolodzy
W wyniku egzaminów
w sesji jesiennej 2007 r.
specjalizację
z alergologii uzyskało
22 lekarzy. 

 Są to: Antczak-Marczak
Monika, Bartosiewicz
Witold, Bijata-Bronisz
Renata, Botulińska
Ewa, Bryk-Żakowicz
Katarzyna, Gawlik
Antonina, Grycmacher-
Łapko Violetta, Halicka
Ewa, Jedynak-
Wąsowicz Urszula,
Kaniuka Małgorzata,
Kuczyńska Renata, Łuka Dorota, Mroczek Przemysław, Nowicka-Zeh Joanna, Stobiecki
Marcin, Synowiec Jacek, Szaflarska-Szczepianik Anna Barbara, Szczeklik Andrzej,
Szczepańska-Łubiarz Zdzisława,  Wielgosz Piotr, Wojtyła-Kiełp Barbara i Zielińska-
Wyderkiewicz Ewa. 

 Serdecznie witam ich w gronie alergologów, których liczba w naszym kraju przekroczyła
1000.

 Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tej sesji wszyscy zdający zaliczyli egzamin testowy,
którego stopień trudności wg kryteriów CEM, był zbliżony do poprzednich. Wyniki mieściły
się w przedziale 74-105 pkt. (maksymalny możliwy wynik 120 pkt.).

 

Kongres WAO w Bangkoku
W dniach 2-6.12.2007 r. w Bangkoku odbył się kolejny Kongres Światowej Organizacji
Alergii (WAO), na który przybyło ok. 5000 alergologów i sympatyków alergologii z całego
Świata. Kongresy WAO odbywają się co 2 lata na różnych kontynentach i gromadzą
przede wszystkim alergologów z danego regionu. Podobnie jak coroczne Kongresy
EAACI i AAACI, tegoroczny Kongres WAO był pod względem merytorycznym spotkaniem
na wysokim poziomie. Odbyło się ok. 100 różnego typu sesji plenarnych i seminariów,
a w trakcie 25 sesji zaprezentowano ponad 1000 doniesień plakatowych i chyba nie
pominięto żadnego z ważnych obszarów współczesnej alergologii. Niestety, jak zwykle
w tego typu spotkaniach, uczestnicy nie mogąc wysłuchać wszystkiego musieli
dokonywać wyboru. W Kongresie uczestniczyło kilkunastu lekarzy z Polski prezentując
swe dokonania w trakcie Polskiej Sesji Plenarnej (poświęconej immunoterapii
alergenowej) oraz w formie doniesień plakatowych i ustnych. 

 Mimo braku przełomowych dokonań w ostatnim czasie, Kongres na pewno był udany
zwłaszcza, że odbywał się w tak ciekawym regionie i czasie. Organizacja była bardzo
dobra i nawet poruszanie się po tym blisko 20 milionowym, pełnym kontrastów mieście
nie było problemem przy znakomitych rozwiązaniach w transporcie publicznym pod
postacią dwupoziomowych obwodnic i przelotowych arterii, metra, kolejki nadziemnej
oraz promów. Przy okazji Kongresu można było też zobaczyć i usłyszeć jak bardzo
Tajowie szanują, panującego w ich kraju od prawie 60 lat króla Ramę IX, który 5 grudnia
obchodził swe 80. urodziny. Dzień ten był narodowym świętem obchodzonym niezwykle
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uroczyście w sposób charakterystyczny dla
krajów południowowschodniej Azji. W ubiorach
niezwykle sympatycznych mieszkańców oraz
w wystroju ulic Bangkoku dominował żółty,
królewski kolor. 

 Następny Kongres WAO odbędzie się za 2 lata
w Buenos Aires.
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