Sprawozdanie z zebrania Sekcji Immunoterapii
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Zebranie Sekcji Immunoterapii PTA odbyło się dn. 11 stycznia 2014 roku w Hotelu
Marriott w Warszawie.
W zebraniu wzięło udział 51 osób.

Program zebrania:
1. Opracowanie nowych Stanowisk przez Sekcję Immunoterapii PTA
a. Immunoterapia alergenowa w alergii wieloważnej.
Prof. Marek Jutel podsumował dostępne w literaturze badania dotyczących skuteczności
immunoterapii alergeneowej u chorych uczulonych na wiele alergenów oraz porównał
stanowiska ekpsertów europejskich i amerykańskich. Zwrócił uwagę na niewielką ilość
oryginalnych badań kontrolowanych dotyczących tego zagadnienia.
b. Przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej.
Doc. Radosław Gawlik zaproponował opracowanie stanowiska dotyczącego przeciwwskazań
do immunoterapii alergenowej. Przedstawił plan pracy i wstępny podział zadań.
2. Poparcie wniosku o powołanie przez PTA ”Grupy Zainteresowań Alergią na Jad
Owadów”.
Doc. Ewa Cichocka-Jarosz przedstawiła propozycję powołania „Grupy Zainteresowań
Alergią na Jad Owadów” oraz wskazała na przesłanki merytoryczne przemawiające za
korzyściami wynikającymi z powołania takiej grupy. Powyższą inicjatywę wsparł Prof.
Marek Jutel podkreślając, iż powołanie PTA grupy zainteresowań odpowiadającej grupie
istniejącej w strukturach EAACI ułatwi prowadzenie wspólnych badań oraz stworzy
możliwości lepszej prezentacji własnych osiągnięć na forum europejskim. Prof. Barbara
Rogala podkreśliła duże dotychczasowe osiągnięcia członków PTA w dziedzinie alergii na
jady owadów błonkoskrzydłych oraz zwróciła uwagę, iż przewodnicząca Sekcji IT doc Ewa
Cichocka-Jarosz obecnie pełni funkcję sekretarza takiej grupy zainteresowań w ramach
EAACI. Propozycję powołania grupy podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Kontynuując plany dotyczące wspólnych badań doc. Ewa Cichocka-Jarosz przedstawiła
propozycje opracowania stanowiska PTA dotyczące immunoterapii w alergii na jad owadów
oraz przeprowadzenie badanie „”Epidemiologia alergii na jad owadów w u pszczelarzy i ich
rodzin”

3. Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji w Polsce programu Evaluation of
adherence to SCIT and SLIT in Europe (badanie PASTE)
W kolejnym wystąpieniu prof. Barbara Rogala podsumowała dotychczasową realizację
międzynarodowego badania PASTE. Wskazała na problemy związane z niewielką liczbą
ocenianych chorych w poszczególnych ośrodkach biorących udział w badaniu. Zwrócono
uwagę na dokonanie starań w celu włączenia większej liczby chorych. Zaproponowano
inicjatywę poszerzenia powyższego badania na grupę pacjentów pediatrycznych. W
głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielono poparcia powyższej inicjatywie.
4. W tajnym głosowaniu członkowie Sekcji IT stosunkiem głosów 36:12 i przy 3 głosach
nieważnych wypowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowego organizatora
spotkań sekcji tj. firmą Nexter Allergopharma.

