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W sesji wiosennej planuje przystąpić do egzaminu 18 lekarzy.
Egzamin testowy odbędzie się 25.08 2008 r. jak zwykle
w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, egzaminy
praktyczne w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu w terminach od 26.03
do 7.04 2008 r., a egzamin ustny 8.04.2008 r. w Łodzi przed dwoma komisjami. Wypada
życzyć kolegom, aby wyniki egzaminów nie były gorsze niż w jesienią 2007 r.

Wydarzenia edukacyjne
Rozpoczął się wiosenny sezon edukacji w zakresie alergologii. Nie ma tygodnia aby
w jakimś mieście nie odbywało się tzw. wydarzenie edukacyjne z tematyką
alergologiczną. Z wydarzeń większej rangi należy wymienić warsztatowe spotkanie Sekcji
Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Ustce w dn. 7-10.02.2008 r.
To już czwarte spotkanie tej w widoczny sposób aktywnie działającej sekcji PTA,
zorganizowane przez prof. Romana Łowickiego w znakomitej oprawie przy wykorzystaniu
wszystkich walorów regionu, w którym się odbywa. Obrady zdominowała tematyka
alergicznych chorób skóry, ale w tym roku można było też usłyszeć o uwarunkowaniach
postępu w farmakoterapii i prognozach na przyszłość w tym zakresie, jak również
o krytyce filozofii i założeń homeopatii, a w kuluarach porozmawiać o rozwijającej się
praktyce odprawiania egzorcyzmów.
W dniach 28.02-1.03 odbyło się już 7 Sympozjum Immunoterapia Alergenowa
organizowane od początku przez Profesora Edmunda i Profesor Barbarę Rogalów, tym
razem w Wiśle. To cykliczne spotkanie od wielu lat gromadzi specjalistów alergologii
szczególnie zainteresowanych tą metodą. Znakomici wykładowcy w swych wystąpieniach
omówili postępy w zakresie szczepionek i prognozy na przyszłość, w czym trudno było
uniknąć spekulacji. Niewątpliwie metoda jest bardzo rozwojowa, szczególnie jeśli się
weźmie pod uwagę zgromadzone ostatnio dowody jej wpływu na historię naturalną
choroby atopowej. Rozważano też w jaki sposób może wpłynąć na praktyki
alergologiczne szersze stosowanie szczepionek podjęzykowych, co nastąpiło już
w innych krajach. Cały czas czekamy jednak na badania porównujące taki sposób
podawania alergenu z metodą klasyczną.
Ruszyły regionalne spotkania tzw. Podyplomowej Szkoły PTA, których celem jest
edukacja lekarzy innych specjalności. W niektórych miastach frekwencja była
nadspodziewanie wysoka, co niewątpliwie jest dowodem szczególnego zainteresowania
tematyką alergologiczną wśród lekarzy. Podobną popularność zyskały też regionalne
konferencje ,,Różne oblicza alergii”. Wkrótce odbędzie się II Konferencja Szkoleniowa
PTA w Wiśle i IX Konferencja Naukowo Szkoleniowa Alergia, Astma, Immunologia
w Łodzi.
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