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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO

Szanowni Członkowie PTA
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Dzieje się wiele w alergologii, naszej krajowej i europejskiej. Problemy mamy podobne.
Choć udało nam się przeprowadzić konkluzje Rady Unii Europejskiej w zakresie chorób
układu oddechowego u dzieci, w której szczególne miejsce ma alergia i astma, to nadal
nie mamy odzwierciedlenia treści tego ważnego dokumentu unijnego zarówno w polityce
zdrowotnej państw unijnych jak i w naszym własnym kraju. I tak, najważniejszy dokument
wypracowany przez Komisję Europejską Horyzont 2020 nie uwzględnia znaczenia chorób
alergicznych w polityce Unii. Stanowcze stanowisko w tej sprawie zajmują liczne
organizacje, przede wszystkim Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej,
domagając się uznania chorób uczuleniowych jako istotnego problemów krajów
wysokorozwiniętych. Każdy alergolog Europy może poprzeć to stanowisko, o czym PTA
informuje w kolejnych newsletterach. Również u nas, w najważniejszych programach
badawczych i profilaktycznych, alergologia została zepchnięta na margines, choć każdy z
nas już wie, że jest to najczęstsza choroba wieku rozwojowego, prowadząca do
współistniejących schorzeń w wieku średnim i starszym. Mamy świetne narzędzia do
walki z nią, przede wszystkim alergenową immunoterapię swoistą, która wykorzystana
jest w mniej niż 10%. A mało która specjalizacja wśród niezakaźnych schorzeń
przewlekłych dysponuje tak doskonałą bronią w walce o ustąpienie nie tylko objawów
choroby, ale i predyspozycji do jej rozwoju.
Czekają nas nowe wyzwania, a przede wszystkim cyfryzacja medycyny. Tradycyjna,
papierowa historia choroby niedługo pójdzie w zapomnienie, a standardem staną się
internetowe metody wczesnej diagnostyki monitorowania chorób przewlekłych.
Współczesny lekarz musi się w tym odnaleźć i pogodzić misję opieki nad chorym ze
zmieniającą się rzeczywistością, która buduje coraz więcej formalności i wciska je do
zawodu lekarza. Wierzę, że cyfryzacja pomoże nam wszystkim, choć na początku będzie
trudno.
O tych i innych sprawach mówiliśmy na spotkaniu z dziennikarzami w Polskiej Agencji
Prasowej w dniu 2.04. b.r. podczas spotkania inaugurującego Światowy Tydzień Alergii. O
zagadnieniach tych będziemy dalej rozmawiać i dyskutować podczas zbliżającej się
konferencji, a także w bardzo ścisłym gronie alergologów tu podczas posiedzeń
oddziałów PTA organizowanych w ramach Akademii Alergologii. Zachęcam wszystkich
alergologów i gorąco proszę o aktywny udział w poszczególnych spotkaniach Akademii
Alergologii. Liczę na Państwa 120% frekwencję, bowiem wierzę, że nie tylko członkowie
PTA, ale i inni lekarze specjaliści zajmujący się naszą dziedziną wezmą w nich udział.
W ramach Akademii Alergologii za niedługo inaugurujemy internetowy przekaz wykładów
z wybranych zagadnień chorób uczuleniowych, przygotowanych przez nasze koleżanki i
kolegów ekspertów, z którymi we wskazanych terminach będzie można też na żywo,
drogą internetową prowadzić dyskusję i zadawać pytania.
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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Liczę na Państwa zainteresowanie i uwagi, czy inicjatywy powyższe spełniają
oczekiwania środowiska i co ewentualnie w nich poprawić.
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zamknij
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