OD REDAKCJI

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Od Zjazdu Towarzystwa w Mikołajkach obejmuję stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Bardzo dziękuję Wam za obdarzenie mnie zaufaniem i wybór sprzed dwóch lat. Jednocześnie dziękuję bardzo za wybranie naszych Koleżanek i Kolegów do Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że
wspólnie uda nam się kontynuować działania poprzedniego Prezesa i Zarządu Głównego, którym
bardzo dziękuję za dotychczasową pracę i gratuluję sukcesów organizacyjnych i finansowych. Cieszę
się bardzo, że Pan Profesor Władysław Pierzchała wesprze Zarząd Główny jako Past President.
Gratuluję wyboru nowym członkom Zarządu Głównego w składzie:
1. Adam Antczak
2. Ewa Augustynowicz-Kopeć
3. Halina Batura-Gabryel
4. Joanna Chorostowska-Wynimko
5. Ewa Jassem
6. Krzysztof Sładek
7. Paweł Śliwiński
8. Waldemar Tomalak
9. Tadeusz Zielonka
10. Zofia Zwolska
oraz nowym członkom Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie:
1. Andrzej Chciałowski
2. Szczepan Cofta
3. Karol Gondorowicz
4. Jerzy Kozielski
5. Alicja Siemińska
Zarząd Główny powołał na stanowisko Redaktora Naczelnego „Pneumonologii i Alergologii Polskiej” — doc. dr hab. n. med. Monikę Szturmowicz, której serdecznie gratuluję wyboru.
Towarzystwo liczy na ścisłą współpracę z koleżanką doc. dr hab. n. med. Joanną Domagałą-Kulawik, której gratuluję wyboru na stanowisko Narodowego Delegata ERS.
W czasie naszej kadencji będziemy zajmować się zadaniami zaproponowanymi podczas
Walnego Zgromadzenia:
1. Profilaktyka:
— wczesne rozpoznawanie przewlekłych chorób płuc (rak, POChP, astma, choroby śródmiąższowe);
— działania ograniczające nałóg palenia tytoniu, w tym stworzenie sieci specjalistycznych
poradni antynikotynowych;
— optymalizacja rozpoznawania gruźlicy, w tym gruźlicy wielolekoopornej.
2. Zintegrowana opieka nad chorymi z zaawansowanymi chorobami płuc, łącznie z opieką
paliatywną w okresie terminalnym wszystkich chorych z niewydolnością oddychania
3. Edukacja:
— szkolenia podyplomowe;
— dalsze tworzenie zaleceń Towarzystwa rozpoznawania i leczenia chorób płuc;
— harmonizacja nauczania z uzyskaniem specjalizacji z pneumonologii uznawanej w Unii
Europejskiej.
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4. Nauka:
— popieranie rozwoju naukowego młodej kadry;
— nagrody za osiągnięcia naukowe;
— stypendia wyjazdowe;
— utworzenie Rejestrów chorób śródmiąższowych i rzadkich chorób płuc;
— współpraca z polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi (w tym z European
Respiratory Society).
5. Wspieranie pozycji i rozwoju „Pneumonologii i Alergologii Polskiej”.
6. Staranie się o uzyskanie certyfikatów procedur pneumonologicznych.
Bardzo liczę na Wasze wsparcie oraz sugestie zadań, które najlepiej przyczynią się do
umacniania pozycji i rozwoju pneumonologii polskiej.
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