Sprawozdanie z zebrania Sekcji Immunoterapii
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zebranie Sekcji Immunoterapii PTA odbyło się dn. 12 stycznia 2013 roku w Hotelu
Polonia Palace w Warszawie.
W zebraniu wzięło udział 46 członków Sekcji.

Program zebrania:
1. Immunoterapia, jako procedura w realiach polskich - dyskusja z udziałem Specjalisty
Krajowego w dziedzinie alergologii Prof. Jerzego Kruszewskiego i Prezydenta Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego Prof. Bolesława Samolińskiego.
Konsultant Krajowy ds. Alergologii Prof. Jerzy Kruszewski oraz Prezydent Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego Prof. Bolesław Samoliński przedstawili problemy
związane z wprowadzeniem immunoterapii jako świadczenia gwarantowanego do panelu
ambulatoryjnych świadczeń lekarskich wykonywanych przez lekarzy alergologów.
Prezentujący zwrócili uwagę, iż obecnie obowiązujące wytyczne i definicje stosowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia do określenia czynności medycznych jako świadczenia
gwarantowanego
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problemy

w
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immunoterapii alergenowej na taką listę, co mogłoby w konsekwencji wiązać się z istotną
redukcją liczby wykonywanych szczepień.

Za sugestią Prof. B. Samolińskiego

przeprowadzono głosowanie mające wskazać stanowisko Sekcji Immunoterapii w tej
sprawie. W głosowaniu tajnym na pytanie „Jestem za ustanowieniem procedury podania
szczepionki alergenowej jako świadczenia gwarantowanego” 29 osób odpowiedziało
„NIE”, 3 osoby odpowiedziały „TAK”, 8 osób wstrzymało się od głosu, jeden głos był
nieważny.
2. Immunoterapia swoista w alergii wieloważnej - wstęp do opracowania Stanowiska Sekcji
– Prof. Marek Jutel.
Prof. Marek Jutel przedstawił wstępne ramy i zakres planowanych prac dotyczących
kolejnego (po Stanowisku nt. immunoterapii podjęzykowej oraz Stanowisku nt.
immunoterapii w chorobach autoimmunologicznych) opracowania Sekcji IT w sprawie
immunoterapii alergenowej u chorych z alergią wieloważną.
3. „Prospective Adherence to Specific Immunotherapy in Europe (PASTE) study” – wstępna
informacja od Pani Profesor Barbary Rogali, polskiego koordynatora nowego
ogólnoeuropejskiego projektu oceniającego prospektywnie dostosowanie się (w aspekcie

długotrwającego leczenia związanego z koniecznością odbywania systematycznych wizyt
lekarskich i szczepień) chorych dorosłych do procedury immunoterapii alergenowej. Po
zakończeniu wstępnego etapu badań na grupie chorych dorosłych przewiduje się
analogiczne badanie na populacji dziecięcej.
4. Omówienie tematów wystąpień planowanych w ramach aktywności Sekcji podczas
konferencji alergologicznych i pediatrycznych w 2013 roku.
5. W tajnym głosowaniu członkowie Sekcji IT stosunkiem głosów 21:20 wypowiedzieli się
za utrzymaniem dotychczasowego organizatora spotkań sekcji tj. firmą Nexter
Allergopharma.

