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N

iedawno zakończył się XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego w Mikołajkach, którego hasło brzmiało „Alergia a środowisko”. To wielkie wydarzenie, które co trzy lata jest okazją do spotkania się całego środowiska alergologów udowodniło, że polska alergologia cały czas dynamicznie
się rozwija, a nasze Towarzystwo jest nowoczesną organizacją na europejskim poziomie. To zasługa nie tylko moich wielkich poprzedników ale również nas wszystkich, którzy uczestniczymy w działaniach PTA i dbamy o jego rozwój. Takie spotkania są nie tylko
okazją do oceny tego co zostało zrobione w czasie ostatnich lat, ale przed wszystkim do
wyznaczenia celów na przyszłość. A niewątpliwie mamy co robić.
Blisko połowa Polaków choruje na choroby alergiczne i nic nie wskazuje na to żeby
dotychczasowe trendy miały się odwrócić. Powinniśmy o tym głośno mówić nie tylko
pomiędzy sobą, ale przede wszystkim uświadomić wszystkim, czym jest epidemia alergii i że jesteśmy w stanie ją skutecznie leczyć. Powinniśmy szeroko propagować nasze
osiągnięcia i starać się jak najefektywniej pomagać naszym pacjentom. Jednym z elementów uświadomienia społeczeństwu naszego znaczenia powinien być między innymi
nowy „Raport o zdrowiu Polaków”, w którym nasza specjalność będzie obecna.
Alergologia jest w Polsce jedną z najdynamiczniej rozwijających się specjalności.
Wiele naszych koleżanek i kolegów prowadzi znakomite badania. Alergologia biorąc
pod uwagę liczbę prac publikowanych w najważniejszych światowych czasopismach
i ich cytowań, należy w naszym kraju do absolutnej czołówki. Powinniśmy być z tego
dumni i stwarzać na przyszłość nowe szanse na rozwój nauki, a także dzielić się naszymi osiągnięciami podczas dorocznych spotkań. Jesteśmy dość dobrze reprezentowani
w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, ale chciałbym aby nasza
obecność uległa w tym towarzystwie dalszemu wzmocnieniu i odpowiadała liczbie
uczestniczących w europejskich zjazdach EAACI Polaków.
Mamy również rozpoczęte podczas ostatnich lat inicjatywy PTA, które nie zostały
jeszcze całkowicie zakończone. Musimy zadbać o ich pełną i trwałą realizację. Do najbliższych inicjatyw należą: umożliwienie stosowania adrenaliny w szkołach w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u dzieci, czy podawania leków w napadzie
astmy. Nie powinniśmy zapominać również o działaniach edukacyjnych skierowanych
zarówno do lekarzy jak i pacjentów. Regularne publikowanie standardów leczenia chorób alergicznych musi być jednym ze stałych elementów działań PTA.
Wierzę, że wszystkie te zadania zostaną w pełni zrealizowane przeze mnie i nowo
wybrany Zarząd PTA wraz z Prezydentem Elektem Profesorem Maciejem Kupczykiem.
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