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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO

Szanowni Członkowie PTA
Drogie Koleżanki i Koledzy
Rozpoczynamy nową kadencję Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dzieje się to w
30 rocznice jego powstania. Mamy spuściznę po wspaniałych prezydentach
Towarzystwa: prof. B. Romańskim, prof. J. Małolepszym, prof. T. Płusie, prof. P. Górskim,
prof. M. L. Kowalskim, prof. P. Kunie oraz prof. B. Rogali.
Ta kadencja ma na celu wykorzystać nasz dotychczasowy dorobek na rzecz
zwiększenia integracji naszego środowiska, jego upodmiotowienie. Istnieje potrzeba
poprawy aktywności oddziałów terenowych, a także poprawy wczesnej diagnostyki alergii
i astmy w Polsce, tak aby nasi chorzy szybciej i łatwiej trafiali do alergologicznych
gabinetów. Tylko wtedy mamy szansę na poprawę ich stanu zdrowia oraz lepsze
wdrażania do praktyki lekarskiej naszej najważniejszej metody leczniczej i prewencyjnej
jaką jest swoista immunoterapia.
Tak więc:
Zbudujemy platformę do przedmedycznej diagnostyki alergii, aby zwiększyć
świadomość choroby wśród chorych.
Każdy członek PTA będzie mógł udostępnić w niej informację o swoim miejscu
pracy, aby ułatwić pacjentom do niego dostęp.
Zarząd Główny będzie raz w roku organizować posiedzenia naukowe w każdym z
oddziałów terenowych.
Zwiększymy także dostęp do wiedzy przez wzmocnienie treści naukowych i
szkoleniowych w strefie członkowskiej na naszej platformie internetowej.
Stojąc u progu swojej kadencji pragnę życzyć sobie i wszystkim członkom PTA
wykorzystania potencjału jaki nasze Towarzystwo posiada. Mamy bowiem w swoich
szeregach wielu młodych i obiecujących lekarzy, posiadamy światowej sławy ekspertów, a
nasi członkowie obecni są w każdym zakątku naszego kraju. Otwiera to przed nami
możliwości działania nie tylko w naszym środowisku – PTA powinno być ambasadorem
alergologii we współpracy z innymi specjalizacjami, w negocjacjach z instytucjami
państwowymi i samorządowymi, a przede wszystkim w codziennym kontakcie z
pacjentem.
Najważniejsze jest jednak to, by w PTA nie zabrakło tego co czyni nas Towarzystwem –
czyli gotowości do współpracy na rzecz dobra wspólnego.
Z wyrazami szacunku i poważania
Profesor Bolesław Samoliński
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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