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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Egzaminy z alegologii
W sesji wiosennej 2010 r. egzaminy specjalizacyjne z alergologii z
wynikiem pomyślnym zdali i uzyskali tytuł specjalisty następujący
koledzy:

Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych
i Alergologii, WIM w Warszawie

Monika Cendrowska-Pinkosz (Lublin)
Ewa Chojna (Lublin)
Marta Dąbrowska (Warszawa)
Alicja Grzanka (Katowice)
Tomasz Guzik (Kraków)
Urszula Jędrys-Kłucjasz (Kraków)
Tomasz Kmiecik (Łódź)
Ewa Kopytko (Kraków)
Anna Madaj (Katowice)
Jerzy Mosiewicz (Lublin)
Jonana Orlicz-Widawska (Katowice)
Mariola Osińska-Królak (Bydgoszcz)
Iwona Sak (Kraków)
Radosław Śpiewak (Kraków)
Gratuluję wszystkim kolegom i witam ich w gronie alergologów. W tej sesji wszyscy zdali
egzamin testowy i praktyczny. Niestety kilka osób, z różnych przyczyn, nie przystąpiło do
egzaminu ustnego.

Europejska Akademia Alergologii i Immunologii
Klinicznej w Londynie
W dniu 5-9.06. 2010 r. w Londynie odbył się 29 Kongres EAACI. Jak zwykle w tym
najbardziej prestiżowym spotkaniu europejskich alergologów uczestniczyło wielu lekarzy z
całego Świata, w tym kilkudziesięciu z Polski. Mimowolnie porównywaliśmy kongres do
ubiegłorocznego w Warszawie. Trzeba przyznać, że europejski kongres stale się rozwija.
Tegoroczny pobił rekordy frekwencji, a Londynowi można pozazdrościć miejskich
rozwiązań komunikacyjnych, tak ważnych dla tego typu spotkań. W zakresie naukowym
warto podkreślić rekordową liczbę doniesień plakatowych, trudno jednak w sposób
szczególny wyróżnić jakieś dokonanie, które można by nazwać przełomowym. Również w
aspekcie edukacyjnym, mimo podobnej tematyki jak w innych niedawnych spotkaniach,
znakomita większość sesji zawierała wykłady na wysokim poziomie. Autorzy często
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koncentrowali się na kontrowersjach lub przedstawiali nowe własne prowokujące
spojrzenie na wydawałoby się od dawna jasne sprawy.
Jak zwykle bardzo ciekawy wykład przedstawił prof. Jean Bousquet koncentrując się na
przedstawieniu współczesnych sposobów tworzenia wytycznych zauważając, że opierają
się na wnioskach z wysokiej jakości, kontrolowanych badań nie uwzględniających sytuacji
realnego życia. Badania dotyczą zwykle dość elitarnych populacji – chorych w
określonych przedziałach wiekowych, często eliminują palaczy tytoniu, czyli prawie 30%
chorych na astmę, chorych na inne choroby, przyjmujących inne niż badane leki (np.
uprzednio odczulanych), kobiety ciężarne, jak również nie uwzględniają tak częstych w
praktyce zachowań jak zaniechania w przyjmowaniu leków.
Moje uznanie zyskała sesja poświęcona mechanizmom anafilaksji, w której m.in. dość
szczegółowo przedstawiono rolę czynnika aktywującego płytki (PAF) i enzymów
odpowiedzialnych za jego degradację. To nowe spojrzenie na anafilaksję może w
przyszłości zaowocować nowymi możliwościami terapeutycznymi.
Ciekawa była również sesja zorganizowana przez sekcję alergii na leki, szczególnie zaś
wykłady omawiające schematy postępowania mające na celu wytworzenie tolerancji na
leki, dla których obecnie jeszcze nie ma zamienników, szczególnie na nowoczesne leki
onkologiczne.
W 2011 r. Kongres EAACI odbędzie się w Istanbule (Turcja).
Zamknij
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