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Z

przyjemnością zapraszam do udziału w XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, która odbędzie się w dniach 8-11 maja 2019 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Zgodnie z tradycją naszych spotkań, tytuł Konferencji wybrali sami jej uczestniczy
w trakcie ostatniej edycji:

Alergia – zapobiegam, kontroluję, leczę.
Te trzy słowa doskonale oddają istotę naszej codziennej pracy. Naszym najważniejszym
zadaniem jest hipokratejskie nie szkodzić, ale prawdziwa sztuka medyczna polega na właściwym zapobieganiu chorobie, jej odpowiedniej kontroli gdy się pojawia oraz leczeniu, by
całkowicie lub choćby częściowo zniwelować jej skutki dla pacjenta.
Pracy dla alergologów jest ciągle wiele. Doniesienia epidemiologiczne dają podstawy
do nazywania alergii epidemią naszych czasów. I choć według danych EAACI Polska jest
w czołówce państw z najlepszym dostępem do opieki alergologicznej, to problemem pozostaje jednak niski odsetek osób odczulających się w naszym kraju – mimo, że immunoterapia to
przecież podstawowe narzędzie pracy alergologa z pacjentem.
Mam nadzieję, że nasze najbliższe spotkanie w Wiśle będzie kolejnym ważnym krokiem
w rozwoju polskiej alergologii. Ostatnia, jubileuszowa Konferencja zapisała się pięknie w historii
naszego Towarzystwa.
Poprzednie edycje – dzięki pracy Profesora Piotra Kuny, Profesor Barbary Rogali, Profesora
Bolesława Samolińskiego oraz Profesora Zbyszka Bartuziego – były widocznym znakiem jak
ważna i popularna jest tematyka alergologiczna nie tylko wśród specjalistów, ale i w całym społeczeństwie. Należy kontynuować te piękne tradycje łączenia alergologii akademickiej z praktycznym podejściem do codziennej pracy z chorym. Ufam, że ten cel dzięki Państwa wsparciu
uda nam się osiągnąć na naszym majowym spotkaniu. Program naukowy będzie odzwierciedlał nowości współczesnej alergologii, oddając jednak należne miejsce uznanym i sprawdzonym metodom diagnozy i terapii chorób alergicznych, które często są przez nas wszystkich
niedocenianie lub zaniedbywane. Będziemy starali się też o dalsze umacnianie integracji środowiska alergologicznego, podtrzymując dobre zwyczaje wiślanych spotkań alergologów.
Jako kierownik naukowy Konferencji mam ten przyjemny obowiązek tworzenia programu
spotkania. Ufam, że jako debiutant w tej roli podczas Konferencji Szkoleniowej spełnię Państwa
ambitne wymagania. Już teraz mogę zdradzić, że program będzie łączył opisywane powyżej akademickie podejście z praktyką codziennej pracy alergologa. Dlatego też silny nacisk
położyliśmy na część warsztatową, która pozwoli uczestnikom dotknąć „żywej” alergologii.
Będziemy kontynuować cieszące się ogromnym powodzeniem sesje interaktywne oraz sesje
Sekcji Problemowych, gdzie każdy uczestnik Konferencji znajdzie ulubioną przez siebie cząstkę
alergologii. O szczegółach już wkrótce będziemy informować na stronie PTA oraz Konferencji.
Gorąco zapraszam i zachęcam do aktywnego udziału XI Konferencji Szkoleniowej
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – naprawdę warto zarezerwować w swym kalendarzu
tych majowych kilka dni na dyskusję o alergologii na najwyższym poziomie.
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