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Podgląd treści

Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Egzaminy z alergologii
Egzamin z testowy z alergologii w sesji wiosennej 2013, do którego wstępnie zgłosiło się
24 lekarzy, odbędzie się 18 kwietnia w siedzibie CEM, a egzaminy ustne w dn. 19 i 22
kwietnia.
Przyszłość specjalizacji z alergologii
Zostało opublikowane nowe rozporządzenie o specjalizacjach lekarzy i lekarzy dentystów.
Wprowadza ono nowy tzw. modułowy system specjalizowania i przy tej okazji kilka
nowych specjalizacji, co stawia nasz kraj w rzędzie rekordzistów w ich liczbie nie tylko w
Europie ale i na Świecie. Po wielu protestach udało się nam uniknąć utworzenia tzw.
alergologii dziecięcej, ale kilka nowych specjalizacji dziecięcych jednak powstało. Sporym
problemem będzie rozgraniczenie kompetencji anestezjologii i intensywnej terapii od
nowej specjalizacji – intensywna terapia. Niestety my też mamy nieoczekiwany problem.
Słusznie zdecydowano, że alergologię będzie można rozpoczynać po module
podstawowym z chorób wewnętrznych, natomiast nie ma takiej możliwości po module
podstawowym z pediatrii. Oznacza to, że kształcenie alergologa po module z chorób
wewnętrznych będzie trwało 6 lat, natomiast pediatrzy, dermatolodzy i otolaryngolodzy
będą mogli rozpoczynać specjalizacje z alergologii dopiero po zdobyciu swych
specjalizacji. Zakładając, że będzie to wymagać 5-6 lat, alergologami będą mogli się stać
dopiero po upływie 8-9 lat. Przy takim potraktowaniu naszej specjalności wystąpi 2-3
letnia luka w dopływie specjalistów alergologów mających wykształcenie w pediatrii i
pozostałych dwóch specjalnościach. Na pewno nie będzie to korzystne zjawisko wobec
wskaźników zachorowalności na choroby alergiczne w grupie dzieci. Czeka nas też
opracowanie już nie jednego ale 2 lub nawet więcej programów specjalizacji
dostosowanych do w/w możliwości specjalizowania się w alergologii.
Posiedzenie Krajowego Nadzoru w Dziedzinie Alergologii
14.02.2013 odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się Posiedzenie
Krajowego Nadzoru w Dziedzinie Alergologii z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia, prezydenta PTA i przedstawicieli NFZ. Miało ono charakter informacyjny i
dotyczyło wyżej wspomnianych problemów związanych ze specjalizacją. Niewiele też
dowiedzieliśmy się od przedstawicieli NFZ, poza informacją, że środki przeznaczone na
kontraktowanie alergologii nie zostały zmniejszone, a departament świadczeń NFZ
pracuje nad naszymi propozycjami w zakresie testów płatkowych. Niestety nowe listy
refundacyjne, zmiany cen leków przeciwastmatycznych i zawirowania wokół recept nie
pomagają nam w pracy, w której forma (biurokracja) dominuje nad treścią (logika i
merytoryką). Po zaakceptowaniu programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej
omalizumabem, w kolejce na decyzje czekają leki stosowane w obrzękach
naczynioruchowych. Moim zdaniem sytuacja w tym zakresie znajdzie swój finał dopiero w
końcu 2014 roku.
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