strona

P re z y d e n t a

PTA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Bartuzi
Katedra i Klinika
Alergologii, Immunologii
Klinicznej i Chorób
Wewnętrznych
Collegium Medicum
w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu

4

Rok 2018 będzie niezwykle ciekawym czasem dla
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. To rok zamknięcia
i otwarcia w PTA – kończy się bowiem kadencja władz wybranych w 2015 roku, a jednocześnie Członkowie wybiorą nowe
władze na każdym poziomie organizacyjnym Towarzystwa.
2018 rok będzie szczególny także z powodów
edukacyjnych – to właśnie wówczas odbędzie się X
Jubileuszowa Konferencja PTA (9-12 maja w Wiśle)
oraz XIII Międzynarodowy Kongres PTA (26-29 września
w Mikołajkach).
Pierwsze ze spotkań to jakże przyjemna rocznica pierwszej konferencji polskich alergologów w Wiśle.
Po tylu wspaniałych latach możemy powiedzieć, że wspólną
pracą wszystkich Członków naszego Towarzystwa uczyniliśmy Konferencję w Wiśle jednym z najlepszych wydarzeń
medycznych w Polsce. Po tegorocznej odnowie merytorycznej i organizacyjnej, Wisła zyskała nowy blask. Inne specjalizacje i towarzystwa medyczne zazdroszczą nam tej inicjatywy pod każdym względem. Dlatego dbajmy o możliwości
jakie każdemu z nas daje to przedsięwzięcie. Otwieramy dla
Państwa naszą Konferencję coraz bardziej i mogę już teraz
zapewnić, że przyszłoroczna „Wisła” będzie jeszcze mocniej
nakierowana na interaktywność, warsztatowość i twórczą
dyskusję. Warto tu przypomnieć, że jesteśmy chyba jedynym
Towarzystwem w Polsce, gdzie hasło następnej Konferencji
proponują jej uczestnicy. Hasło przyszłorocznego spotkania
- „Alergia – wiem, znam, rozumiem”, zostało wybrane przez
Uczestniczkę tegorocznej Konferencji w Wiśle.
XIII Międzynarodowy Kongres PTA to wydarzenie niezwykle ważne nie tylko pod względem naukowym czy organizacyjnym, ale także ukazujące siłę polskiej alergologii.
Wierzę, że najbliższy Kongres stanie się wydarzeniem równie doniosłym jak poprzednie jego edycje. Oba Komitety
Kongresu – Naukowy i Organizacyjny – zapewnią program
naukowy tak, aby Państwa oczekiwania zostały spełnione
w jak największym stopniu. Jego wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje opieka naukowa Zarządu Głównego i kierownictwa Sekcji PTA, w skład którego wchodzą najwybitniejsi specjaliści w kraju. W Kongresie wezmą udział najlepsi
wykładowcy z Polski i z zagranicy, osoby o ogromnej wiedzy i talencie dydaktycznym. Oprócz nich liczymy również
na szeroki, aktywny udział młodego pokolenia alergologów,
którzy zapewnią dalszy dynamiczny rozwój medycyny w czasie nadchodzących lat – dla nich kierowane będą specjalne elementy programu naukowego i grantowego, o których
informować będziemy już wkrótce. Kierownikiem Naukowym
Kongresu jest Profesor Marek Kulus – Prezydent-Elekt PTA,
który jako hasło Kongres wybrał „Alergia i środowisko” –
temat niezwykle inspirujący i ciągle dyskutowany na wielu
światowych konferencjach alergologicznych. Już teraz życzę
Profesorowi Markowi Kulusowi powodzenia w organizacji
Kongresu, by tak jak jego poprzednie edycje stał się istotnym punktem w historii naszego Towarzystwa i polskiej alergologii.
Jak wspomniałem na początku, rok 2018 będzie rokiem
zmian w Polskim Towarzystwie Alergologicznym. W drugim
kwartale rozpocznie się cykl spotkań sprawozdawczo-wy-

borczych w Oddziałach Regionalnych PTA, gdzie wszyscy
Członkowie będą wybierać nowe władze tych Oddziałów
oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie. Już teraz zapraszam wszystkich Członków do aktywnego udziału nie tylko
w tych spotkaniach, ale i w pozostałych wydarzeniach organizowanych w Państwa Oddziałach. Przewodniczący oraz
władze Oddziałów niejednokrotnie dokładają wielkich starań
by zapewnić niezwykle atrakcyjne pod względem naukowym
inicjatywy kierowane właśnie do Państwa.
Wśród nich można wymienić Akademię Alergologii
PTA, która jest bardzo ambitnym projektem łączącym
Zarząd Główny PTA z Oddziałami Regionalnymi. Dzięki tej
współpracy Oddziały Regionalne są odwiedzane przez najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie alergologii
– jest to często jedyna okazja by swobodnie i długo porozmawiać z nimi o najbardziej istotnych problemach w diagnostyce oraz terapii alergologicznej. Wykładowcy i tematy
wybierane przez władze Oddziału stoją na naprawdę wysokim poziomie – w zgodnej opinii uczestników spotkania
Akademii Alergologii PTA to prawdziwa uczta intelektualna
dla alergologa.
Proces wyborczy nie skończy się jednakże
na Oddziałach Regionalnych. Zgodnie z wieloletnią tradycją w trakcie Kongresu odbędą się także wybory Sekcji
Problemowych i Grup Zainteresowań, a na koniec Kongresu
Delegaci zapoznają się i ocenią trzyletnią działalność władz
kończących kadencję oraz wybiorą nowego PrezydentaElekta Towarzystwa, Członków Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a także określą
kierunki działania Towarzystwa na następną trzyletnią kadencję.
Warto jeszcze w kilku słowach opisać bieżącą działalność naszego Towarzystwa. Głównym celem jest tu określenie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem
Edukacji Narodowej procedur postępowania w szkole i innej
placówce wychowawczej z dzieckiem zagrożonym anafilaksją. Jest to niezwykle ambitne i wymagające zadanie.
Podobne procedury funkcjonują już powszechnie w USA,
jednakże w Polsce wzrastająca liczba wstrząsów wymaga już teraz podjęcia odpowiednich działań. Z naszym
Towarzystwem kontaktują się zaniepokojeni brakiem takich
procedur rodzice oraz nauczyciele. Oczywiście PTA samo
nie może wdrożyć tego typu procedur – wymaga to trudnych
i długotrwałych negocjacji z odpowiednimi instytucjami,
co też Zarząd Główny PTA od półtora roku czyni. Naszym
celem jest wdrożenie procedury pomocy dziecku ze wstrząsem przez pielęgniarkę szkolną/higienistkę/nauczyciela,
do końca tej kadencji władz PTA – wierzę, że ten cel uda
się osiągnąć.
Na koniec zachęcam Państwa do odwiedzania naszej
strony internetowej i profilu na Facebooku, gdzie umieszczamy najbardziej aktualne informacje o działalności Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego. Nim zobaczymy się w Wiśle
i Mikołajkach spotkajmy się właśnie tam, bowiem w tych kilku
powyższych słowach nie można opisać tak wielu aktywności
PTA.
Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
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