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Nowy dział w „Pneumonologii i Alergologii Polskiej”
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Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku
wprowadzamy w naszym piśmie nowy dział. Jest
nim sprawozdanie z dorocznego Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Płucnego (ERS, European
Respiratory Society). Towarzystwo to skupia
głównie pneumonologów europejskich, ale jest
otwarte dla pneumonologów wszystkich kontynentów. Obecnie liczy około 9 000 członków. Do
Towarzystwa należą nie tylko pneumonolodzy,
ale również specjaliści innych dziedzin zajmujący się chorobami płuc, interniści, torakochirurdzy, mikrobiolodzy, patolodzy, a także technicy
i pielęgniarki związani zawodowo z chorobami
płuc. Każdego roku Towarzystwo organizuje
5-dniowy kongres naukowo-edukacyjny. Odbywa
się on zazwyczaj we wrześniu, w jednej ze stolic
europejskich, mających odpowiednią liczbę
miejsc hotelowych i centrum kongresowe mogące pomieścić ponad 15 000 uczestników. Na kongresie prezentowane są wyniki najnowszych badań naukowych, a jednocześnie organizowane
liczne sesje edukacyjne z udziałem ekspertów
o światowej renomie. Uważamy, że przybliżenie
polskim specjalistom najważniejszych postępów
w dziedzinie pneumonologii europejskiej w minionym roku będzie pomocne w ich codziennej
pracy.
Pierwsze sprawozdanie, publikowane w bieżącym i następnym, czwartym, numerze pisma [1, 2],
dotyczy Kongresu ERS w Sztokholmie, który odbył
się we wrześniu 2007 roku. Zamierzaliśmy opublikować je w pierwszym numerze pisma bieżącego
roku, ale ujednolicanie sprawozdań oraz duży napływ mających pierwszeństwo prac oryginalnych
opóźniły druk.
Sprawozdania zostały napisane przez ekspertów w odpowiednich dziedzinach, głównie pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wszystkim autorom sprawozdań serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że zechcą kontynuować
współpracę z naszym pismem. Oczekujemy na
zgłoszenia do współpracy w tym dziale następnych
ochotników, regularnie uczestniczących w zjazdach ERS.
W Kongresie w Sztokholmie uczestniczyło
15 692 uczestników — z Polski tylko 215 osób. Przez
wiele poprzednich lat było podobnie. Liczba
uczestników z naszego kraju od lat nie ulega zmianie i wynosi około 200. Wskazuje to, że spośród
pneumonologów polskich, których jest około 1500,
niewielu uczestniczy w kongresach ERS. Mimo
niewielkiej liczebności, aktywność uczestników
z Polski była jednak bardzo duża.
Do przedstawienia na Kongresie przyjęto 3947
oryginalnych prac naukowych w tym 125 prac
z Polski. Na liście krajów, z których przyjęto do prezentacji dużą liczbę prac, Polska znalazła się na 13
miejscu. Na poprzednich dwóch Kongresach
w Kopenhadze (2005 r.) i Monachium (2006 r.),
przedstawiono odpowiednio 137 i 150 prac z Polski, co oznaczało 9. miejsce na liście krajów z największą liczbą przyjętych doniesień. W „Wiosce
narodowych towarzystw pneumonologicznych”
polskie stoisko przygotowane przez Delegata Narodowego ERS cieszyło się dużym powodzeniem.
Kilku naukowców z Polski zostało wyróżnionych nagrodami. Docent Robert Mróz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został wyróżniony nagrodą „Najlepsze plakaty” za pracę CREB signalizing and chromatin remodeling during corticosteroid and theophylline therapy in COPD. Profesor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału
w Rabce, Waldemar Tomalak, otrzymał nagrodę za
pracę Virtual respiratory system for e-learning of
spirometry. Doktor Michał Bednarek z Instytutu
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Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie otrzymał nagrodę Zgromadzenia Occupation and Epidemiology ERS za najlepszą publikację w 2006 roku Smokers with airway obstruction are more likely to quit
smoking (Thorax).
W dziedzinie medycyny snu nagrody otrzymali doktor Piotr Korczyński za pracę CPAP increases
bronchial reactivity in OSAS patients oraz doktor
Marian Paciorek za pracę Obstructive sleep apnea
in shift workers. Obaj nagrodzeni pracują w Klinice Chorób Płuc Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Naukowcy polscy: docent Joanna Chorostowska-Wynimko (Warszawa), profesor Dorota
Górecka (Warszawa), profesor Ewa Jassem
(Gdańsk), profesor Adam Torbicki (Warszawa)
i profesor Jan Zieliński (Warszawa) współprzewodniczyli sesjom Kongresu.
Jednym z powodów ograniczonego udziału
polskich pneumonologów w dorocznych kongresach ERS jest bardzo wysoka (w stosunku do zarobków pracowników naukowych w Polsce) opłata
zjazdowa. Wynosi ona 487 dla niezrzeszonych
i 332 dla członków Towarzystwa. Umożliwienie
lekarzom i przedstawicielom innych zawodów
związanych z medycyną odliczenia od podatku
wydatków na doskonalenie zawodowe (np. udział
w kongresie) byłoby zachętą do uczestnictwa. Najbliższe dwa kongresy odbędą się bardzo blisko Polski — w Berlinie (2008 r.) i Wiedniu (2009 r.).
Polska Grupa ERS wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc organizuje od kilku lat konkurs stypendialny, finansując laureatom udział
w Dorocznym Kongresie ERS. Do kolejnej edycji zapraszamy młodych kolegów (poniżej 40. roku życia),
członków European Respiratory Society, pierwszych
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autorów streszczeń przyjętych do prezentacji na
Kongresie ERS (kontakt — docent Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
w Warszawie, e-mail: immuno@igichp.edu.pl).
Wstąpienie do ERS jest proste. Istnieje kilka
form członkostwa — przy najprostszej roczna
składka wynosi 30 . Pełne członkostwo to koszt
85 lub 50 rocznie (dla członków poniżej 36.
roku życia). Pełne członkostwo umożliwia dostęp
do elektronicznej formy pisma Towarzystwa — European Respiratory Journal, zasobów dydaktycznych
Towarzystwa i ulgowej opłaty za kursy doskonalenia organizowane przez Towarzystwo. Szczegóły na
stronie internetowej: http://www.ersnet.org. Obecnie do Towarzystwa należy 170 polskich członków.
Szczegółowych informacji udziela Delegat Narodowy w Towarzystwie — profesor Dariusz Ziora
(e-mail: ftpulmza@sum.edu.pl).
Czytelników zainteresowanych historią ERS,
a także wcześniej istniejącym Europejskim Towarzystwem Klinicznej Fizjologii Oddychania
(SEPCR), odsyłamy do prac kolegów Radwana
i Kowalskiego, które ukażą się w następnym zeszycie pisma (nr 4).
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