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Szpalta Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Alergologii
Egzaminy z alergologii
W dn. 15-16.11.2012 r. w Łodzi odbyła się jesienna sesja egzaminacyjna z alergologii. W
wyniku egzaminu testowego i ustnego grono specjalistów w tej dziedzinie powiększyło się
nam o 22 lekarzy.
Są to koleżanki i koledzy:
Inga Adamska, Izabela Błach-Legawiec, Monika Budek-Świerczek, Elżbieta Dółka,
Małgorzata Graczyk, Joanna Jerzyńska, Anna Kowalska, Kupczyk Maciej, Agnieszka
Mazur, Grażyna Miksa, Piotr Niedziałkowski, Anita Oleś-Krykowska, Beata Ordyk,
Wioletta Pietruszewska, Paweł Pietrzko, Justyna Rakowicz, Małgorzata Rusek-Zychma,
Mirosława Skawińska-Deleś, Anna Sokołowska-Ziętek, Dorota Srodzyńska-Chomicz,
Adam Sybilski, Agnieszka Talecka-Niczyporuk.
Gratuluje im uzyskania tej specjalizacji.

Alergologia w praktyce
Wobec rozmaitych propozycji dotyczących nowych świadczeń w alergologii, szczególnie
w zakresie immunoterapii alergenowej, swoje stanowisko przedstawiłem w Newsletterze
na stronach PTA.
Uwzględniając wnioski kolegów po kontrolach NFZ i występujące problemy z rozliczaniem
testów płatkowych, wystąpiłem do centrali NFZ o utworzenie w ramach JGP świadczenia:
Naskórkowe testy płatkowe. Wniosek został zarejestrowany pod numerem
DSOZ/37/03/2013/SZP i będzie dalej procedowany.
Wobec obaw o zmniejszanie wielkości kontraktów w zakresie alergologii w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na rok 2013, z wstępnych informacji uzyskanych od
konsultantów wojewódzkich wynika, że kontrakt na poziomie województwa raczej
wzrośnie o 2 do 5%. Poziom kontraktowania z poszczególnymi podmiotami zależeć
będzie przede wszystkim od: wykonania kontraktu w 2012 roku, zakresu oferowanych
świadczeń oraz liczby nowych podmiotów ubiegających się o kontrakt.

Nowe ważne wytyczne
W dn 28.11-1.12.2012 r. w Berlinie odbyły się 2 ważne spotkania pod auspicjami, m.in.
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej: 4-th International Consensus
Meeting on Urticaria oraz Skin Allergy Meeting, które warto zasygnalizować. Szczególnie
to pierwsze wydarzenie ma znaczenie dla praktyki medycznej ponieważ dyskutowano
wiele zmian, które zgromadzeni zaakceptowali, m.in. w zakresie podziału pokrzywek,
badań wykorzystywanych w diagnostyce, preferencji lekowych, z uwzględnieniem dzieci,
kobiet ciężarnych i karmiących, szczególnie co leków przeciwhistaminowych. Dokument
całościowo zredagowany, zostanie opublikowany w 2013 roku.

Inne spotkania
Mamy za sobą kolejną listopadową ,,Kurzawiadę”. Tegoroczne spotkanie w Krakowie
prof. Ryszard Kurzawa może zaliczyć do szczególnie udanych, zwłaszcza w dobie
kryzysu, który chyba wyraźniej był widoczny w trakcie Kongresu WAO w dn. 6-9.12.2012
w Hyderabadzie (Indie). Tu widać było kilka polskich akcentów, nie tylko w zakresie
doniesień, ale również promocji PTA (zdjęcie) i aktywności prezydenta PTA prof.
Bolesława Samolińskiego.
http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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Ten kończący rok 2012 numer ,,Alergii” jest szczególny i nie może w nim zabraknąć
Życzeń miłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego Roku 2013.
Zamknij

http://alergia.org.pl/lek/administrator/popups/contentwindow.php?t=alergia
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