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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO
Szanowni Czytelnicy!
Mija kolejny rok, któryodznacza się, podobnie jak poprzednie lata dużą aktywnością
środowiskapolskiej alergologii. Należy uznać, że wielodyscyplinarność tejdziedziny
medycyny sprawia, że alergie cechuje nieustanna potrzebaszkoleń, dyskusji nad
dokonaniami naukowymi, wymiany doświadczeń zdziedziny praktyki klinicznej. Na
przestrzeni lat dokonał się niemalrewolucyjny postęp w poznaniu patofizjologii chorób
alergicznych i wkonsekwencji w leczeniu tych chorób. Właśnie postęp ten rodzi
kolejnepytania mające bezpośrednie odniesienie do praktyki klinicznej istwarza
konieczność przekazywania nowej wiedzy. Można więc uznać, żewłaśnie dlatego miniony
rok obfitował w Sympozja i Konferencje otematyce alergologicznej cieszące sie dużym
zainteresowaniem P.T.Koleżanek i Kolegów zajmujących się leczeniem chorób
alergicznych iastmy.
Całe środowisko alergologów
polskichspotkało się w kwietniu w Wiśle.
Była to doroczna
KonferencjaSzkoleniowa PTA
organizowana w ramach realizacji zadań
statutowychtowarzystwa. Konferencja ta
cieszyła się uznaniem
wszystkichuczestników jako wydarzenie
cenne merytorycznie i dobrze
zoorganizowane.
Kliniczne Forum Ekspertów dotyczące Astmy w Ossie, to kolejne udane spotkanie
alergologów w ramach realizacji programu Polastma.
U progu wiosny, również w Wiśle odbyło się Sympozjum nt. Immunoterapii Swoistej. Czy
to urok wiosennej scenerii beskidzkich gór, czy też dobra, wieloletnia tradycja tych
spotkań i jak zawsze bardzo żywa dyskusja sprawiły, że Sympozjum to zostało ocenione
jako bardzo udane. Nie sposób nie wspomnieć Sympozjum skupiającego uwagę
alergologów, które odbyło się we wrześniu w Kazimierzu nad Wisłą, w miejscu, w którym
mówią wieki. Urok Kazimierza skąpanego w jesiennym słońcu sprawia, że nauka staje się
jeszcze bardziej szlachetnym zajęciem i zawsze wartym poświęcenia jej czasu. W czasie
tego Spotkania dyskutowano zagadnienia nie tylko z obszaru zainteresowań alergologii,
ale również reumatologii i immunologii.
Do ważnych wydarzeń w alergologii mijającego roku na pewno należy zaliczyć
konferencję wydawnictwa Mediton, tym bardziej, że było to jubileuszowe spotkanie.
Konferencje organizowane przez Mediton, jako jedne z pierwszych podniosły polską
alergologię do rangi wydarzeń międzynarodowych.
Nie sposób nie zauważyć wśród konferencji odchodzącego roku Sympozjum zwanego
"Kurzawiadą", jak zwykle odbywającego się w eleganckiej scenerii królewskiego miasta
Kraków, w tym roku uświetnionej Sesją European Society of Allergology & Clinical
Immmunology. Alergolodzy polscy uczestniczą również aktywnie w prestiżowych
kongresach międzynarodowych jak Kongres European Allergology & Clinical Immunology
i Kongres European Respiratory Society. Tak też było w tym roku.Ci spośród nas, którzy
legitymują się rozpoznawanym w świecie dorobkiem naukowym wzięli aktywny udział w
tych kongresach jako zaproszeni wykładowcy, przewodniczący sesji czy też prowadzący
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kursy doskonalące. Aktywny udział polskich alergologów w tych wydarzeniach jest
zawsze zauważany i stanowi dumę nas wszystkich. Z wydarzeń na mniejszą skalę, ale
również godnych uwagi, należy wymienić Konferencję Młodych Adeptów Zdrowia
Publicznego. Jest to o tyle ważne, że ta dziedzina wiedzy medycznej, dynamicznie
rozwijająca się, stanowi ciagle jeszcze pewne novum.
Mam nadzieję, że kolejny rok pozwoli nam na realizację jeszcze lepszych, wartościowych
planów zmierzających do integracji całego środowiska, a celem nadrzędnym tych działań
będzie podnoszenie rangi naukowej polskiej alergologii i w konsekwencji dobro pacjenta.
Mam nadzieję, że z taką wiarą możemy wkroczyć w Nowy Rok, a Święta spędzone w
miłej atmosferze dobra i spokoju pozwolą nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.
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