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STRONA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALERGOLOGICZNEGO
Szanowni Czytelnicy!
Minęło zaledwie kilka miesięcy od ostatniego mojego
przekazu informacji o aktywności Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, a już tyle istotnych dla naszego
środowiska wydarzeń miało miejsce, że znowu
pozwalam sobie skupić uwagę P.T. Koleżanek i Kolegów
nad tą szpaltą czasopisma „Alergia”.
W kwietniu odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-szkoleniowej PTA
zaingurowanej uroczystą Sesją nt. immunoterapii alergenowej. Uroczystą, bo świętującą
100-lecie tego par exellance przeciwalergicznego leczenia chorób alergicznych. Był to
rzeczywiście uroczysty wieczór ze smutną nutą, gdyż poświęcony pamięci niedawno
zmarłej Profesor Sabinie Chyrek-Borowskiej, która położyła olbrzymie zasługi dla rozwoju
immunoterapii w Polsce. Pozostałe Sesje Konferencji poświęcone innym zagadnieniom
alergologii cieszyły się równie dużym zainteresowaniem uczestników. Kolejny raz
przekonaliśmy się, że te konferencje spełniają ważną rolę szkoleniową, stymulującą nas
wszystkich do ustawicznego kształcenia się.
Niedługo potem miało miejsce doroczne Sympozjum skupiające uwagę uczestników nad
postępami alergologii i immunologii klinicznej organizowane tradycyjnie przez
wydawnictwo „Mediton” w Łodzi. Spotkania te mające już długą, bardzo dobrą tradycję,
odbywające się w atrakcyjnej scenerii łódzkiej manufaktury było kolejną bardzo udaną
imprezą.
Polscy alergolodzy uczestniczyli również w Kongresie EAACI, który w tym roku odbył się
z dużym sukcesem w Istambule. Wielu spośród nas brało aktywny udział w tym ważnym
dla naszej specjalności wydarzeniu jako prowadzący Sesję, zaproszeni wykładowcy,
autorzy i współautorzy doniesień oryginalnych. Świadczy to o tym, że polska alergologia
jest coraz lepiej postrzegana na arenie międzynarodowej. Dowodem na to jest również
obecność EAACI Summer School w Krakowie, zorganizowanej przy współudziale PTA, za
sprawą naszego Kolegi, prof. Radosława Śpiewaka. Taka Szkoła odbyła się w Polsce po
raz drugi. Pierwsza miała miejsce kilkanaście lat temu w Białymstoku.
Szczególnym wydarzeniem tego roku była konferencja międzynarodowej organizacji
działającej pod auspicjami WHO, Global Aliance Against Respiratory Diseases, która
miała miejsce we wrześniu w Warszawie. Konferencja ta odbywa się cyklicznie w wielu
krajach świata i ma na celu skupić wysiłki wielu społeczności w podjęciu skutecznej walki
z narastającym problemem chorób alergicznych układu oddechowego. Wydarzenie to
było tym ważniejsze, że odbyło się w czasie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
Współpracę PTA z organizacją GARD zainicjował prof. Marek Kowalski, kontynuował
prof. Piotr Kuna we współpracy z prof. Bolesławem Samolińskim jako przewodniczącym
Podkomitetu Ministerstwa Zdrowia ds. Priorytetów Zdrowotnych w czasie Polskiej
Prezydencji.
Również we wrześniu odbyła się jak zwykle udana Konferencja w Jachrance i niemal
równocześnie Sympozjum w Kazimierzu nad Wisłą przyciągające wielu entuzjastów
alergologii.
Wrzesień minął , zaczęła się smutna „jesień’ i czekamy na „Kurzawiadę”, doroczną
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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Konferencję alergologów, której wartością dodaną jest fakt, że odbywa się w pięknej
scenerii królewskiego miasta Kraków.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala
Prezydent Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego
Zamknij
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