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W terminie 9-16.03.2007 r. odbyły się egzaminy z alergologii w
i Alergologii, WIM w Warszawie
nowym trybie. Do testu przystąpiło 15 lekarzy specjalizujących się
w nowym i 2 w starym trybie. Próg zaliczający, 72 ze 120 pkt,
pokonało 15 lekarzy. Po egzaminach: praktycznym i ustnym grono
polskich alergologów na obecną chwilę powiększyło się o 13 osób.
W tym roku skala trudności testu była podobna jak w roku ubiegłym, choć zgodnie z
nowym regulaminem czas pisania testu, który określa liczba znaków drukarskich pytań
testu wynosił 2 godziny 40 minut. 11 zdających oddało karty z kompletem odpowiedzi.
Wyniki zawierały się w granicach 68-102, średnio 83,4+10,5 pkt.
Egzamin praktyczny i ustny dla 2 osób zdających w starym trybie odbędzie się w kwietniu
2007 r.

Aktywności
Mamy już za sobą
Kongres
Amerykańskiej
Akademii
Alergologii i
Immunologii
Klinicznej, który
odbył się w dn. 2327.02.2007 r. w
San Diego.
Spotkanie pobiło
wszelkie rekordy
frekwencji. Trudno
szczegółowo
omówić to
spotkanie bowiem
za równo w części
edukacyjnej jak i
naukowej tematyka
była bardzo
różnorodna.
Omawiano i
przedstawiano badania stanowiące kontynuację dotychczasowych i tylko kilka
zasygnalizowanych nowych pomysłów można uznać za ,,rozwojowe”.
W naszym kraju tematyka alergologiczna gości w programie kanału TVNmed. Mamy za
sobą kilka programów poświęconych: astmie, POChP, nieżytom nosa, lekom
przeciwhistaminowym i szykowane są kolejne. Programy poświęcone alergii zostały
wysoko ocenione przez Radę Programową TVNmed. TVNmed będzie również obecny na
naszych tegorocznych zjazdach krajowych.
Z inicjatywy PTA w pierwszej połowie 2007 r. w wielu miastach Polski odbyła się seria
spotkań Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Myślę, że
inicjatywa ta była potrzebna, bowiem np. w Warszawie w hotelu Marriott przybyło aż 500
osób i tradycyjnie zabrakło krzeseł.
Bardzo aktywna Sekcja Dermatologiczna PTA spotkała się w dniach 8-11.02.2007 r. przy
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okazji III Ogólnopolskich Warsztatów w Ustce. Spotkanie to wpisało się już w pewną
tradycję. Tegoroczna tematyka była bardzo różnorodna. Wykraczała poza problematykę
alergii skóry. Wszystkie wykłady były na wysokim poziomie i niewątpliwie należy uznać to
spotkanie za bardzo udane pod względem edukacyjnym.

Już wkrótce czekają nas:
Konferencja Szkoleniowa PTA w Wiśle w dn. 18-21.04.2006 r.
Konferencja naukowo szkoleniowa Alergia Astma Immunologia, która odbędzie się
w Łodzi w dn. 20-23.06.2007 r.
XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe w Krakowie “Postępy w alergologii i
pneumonologii” w dn. 4-7.11. 2007
Mam nadzieję, że będą to równie udane spotkania.
Zamknij
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