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POLSKIE TOWARZYSTWO PNEUMONOLOGII DZIECIĘCEJ 
THE POLISH SOCIETY OF PEDIATRIC PNEUMONOLOGY

Zbigniew Doniec
Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

STRESZCZENIE 
Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, powołane z inicjatywy pediatrów pneu-
monologów dziecięcych jest organizacją, której celem jest szeroko rozumiana działalność 
na rzecz dziedziny medycznej, jaką są choroby płuc dzieci. Działalność ta jest rozwijana 
głównie w zakresie szkoleniowym we współpracy z innymi towarzystwami lekarskimi. 
Dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia wydają się potwierdzać zasadność idei, która 
przyświecała założycielom Towarzystwa w 2007 r. 

ABSTRACT
The Polish Society of Pediatric Pneumonology, an associa�on established on the ini�a�ve 
of pediatricians – pediatric pneumonologists is an organiza�on whose goal is widely un-
derstood ac�vi�es for the medical field which are children’s lungs diseases. This ac�vity 
is developed mainly in the training field in coopera�on with other medical socie�es. Past 
experience and achievements seem to confirm the legi�macy of the idea that guided the 
founders of the Society in 2007.

HISTORIA TOWARZYSTWA

Początek działalności Polskiego Towarzystwa Pneu-
monologii Dziecięcej to data 21.09.2007 r., kiedy na 
I Zjeździe Założeniowym w Rabce-Zdroju powołano 
Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA 
(Initiative for Rabka Medical Association) (ryc. 1). 
Stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy pedia-
trów, którzy w latach 1964-2003 uzyskali specjalizację 
w zakresie chorób płuc, zdając po kilkuletnim szko-
leniu egzamin specjalizacyjny w Instytucie Gruźlicy 
i Chorób Płuc, Oddziale Terenowym w Rabce-Zdro-
ju (do 1992 r. – Instytut Matki i Dziecka, Oddział Te-
renowy w Rabce-Zdroju). Wsparcia organizacyjnego 
inicjatorom powołania Stowarzyszenia, dr. hab. Zbi-
gniewowi Dońcowi (Rabka-Zdrój) i dr. Markowi Po-
pielarzowi (Poznań), udzielił Dyrektor IGiChP OT 
w Rabce-Zdroju dr Joachim Buchwald (ryc. 2). Wśród 

członków założycieli SPD IRMA znaleźli się również 
m.in. dr Jerzy Żebrak, dr Hanna Majewska-Zalew-
ska oraz prof. Ryszard Kurzawa – nauczyciele szko-
lący od lat pediatrów w IGiChP OT w Rabce-Zdroju. 
W trakcie obrad uchwalono Statut i wybrano zarząd 
Stowarzyszenia, na którego czele stanął dr hab. Zbi-
gniew Doniec (ryc. 3). Za główne cele w działalności 
statutowej postawiono sobie: 

 ■ pogłębianie wiedzy, podnoszenie kwalifi ka-
cji zawodowych oraz doskonalenie umiejętno-
ści lekarzy pediatrów specjalistów chorób płuc 
oraz innych członków Stowarzyszenia,

 ■ rozwój i  promocję pneumonologii dziecięcej 
w Polsce, 

 ■ pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej 
tradycji pneumonologii polskiej oraz krzewie-
nie jej wśród członków Stowarzyszenia, a tak-
że w całym społeczeństwie, 
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Ryc. 1. Zjazd Założeniowy Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA, Rabka-Zdrój, 21.09.2007 r. 

Ryc. 2. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SPD IRMA, dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, 
Rabka-Zdrój, 21.09.2007 r. 
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 ■ dbanie o odpowiednie warunki wykonywania 
pracy pneumonologa dziecięcego, 

 ■ krzewienie w  środowisku pneumonologów 
dziecięcych zasad deontologii lekarskiej. 

Kolejny, II Zjazd Stowarzyszenie Pneumonologów 
Dziecięcych IRMA odbył się dnia 08.10.2011 r. w Za-
kopanem i  towarzyszył obradom XXIV Polsko-Sło-
wackich Dni Alergologów i  Pneumonologów Dzie-
cięcych im. V. Vojteka i J. Rudnika, organizowanych 
przez IGiChP OT w Rabce-Zdroju.

Zmiana nazwy stowarzyszenia SPD IRMA na Pol-
skie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej (PTPD) 
nastąpiła decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecię-
cych IRMA w dniu 30.05.2014 r. w Kazimierzu nad 
Wisłą. Było to naturalną konsekwencją powołania 
w  2013 r. nowej specjalizacji – chorób płuc dzieci, 
a tym samym powołania stowarzyszenia działającego 
formalnie na rzecz dyscypliny wiedzy, a nie tylko le-
karzy ją uprawiających. Na siedzibę nowo powołane-
go Towarzystwa wybrano miasto Poznań. Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie mogło się odbyć dzięki 
zaproszeniu Przewodniczącego Komitetu Naukowe-
go Konferencji „Dotknij Pediatrii” – prof. Wojciecha 
Służewskiego (Poznań), który umożliwił zaistnienie 

tak ważnego dla środowiska pneumonologów dzie-
cięcych wydarzenia (ryc. 4, 5). 

Kolejne Walne Zgromadzenie członków Polskiego 
Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej w  Zakopa-
nem w dniu 08.10.2015 r. dokonało wyboru nowych 
władz Towarzystwa i podjęło m.in. decyzję o organi-
zacji I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pneumonolo-
gii Dziecięcej w 2016 r. 

I  Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii 
(Poznań, 22-23.04.2016 r.), który zgromadził pra-
wie 250 uczestników, stanowił uwieńczenie i podsu-
mowanie dotychczasowej działalności, rozpoczętej 
w 2007 r. powołaniem Stowarzyszenia Pneumonolo-
gów Dziecięcych IRMA. Na czele Komitetu Nauko-
wego stanęli prof. nadzw. Zbigniew Doniec (Rab-
ka-Zdrój) i  prof. Anna Bręborowicz (Poznań). 
Organizatorem Zjazdu było współpracująca aktyw-
nie z  Towarzystwem Wydawnictwo Termedia (Po-
znań). 

Kolejne ważne wydarzenie w  życiu PTPD to 
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii 
Dziecięcej (Kraków, 16-17.06.2017 r.). Przewodnicze-
nie Komitetowi Naukowemu powierzono prof. Grze-
gorzowi Lisowi (Kraków) i prof. nadzw. Henrykowi 
Mazurkowi (Rabka-Zdrój), natomiast organizatorem 
było Medical Experts (Warszawa).

Ryc. 3. Prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia (od prawej) dr n. med. Joachim Buchwald, 
dr n. med. Marek Popielarz, dr n. med. Beata Baran, Rabka-Zdrój, 21.09.2007 r.
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Ryc. 4. Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie SPD IRMA, Kazimierz Dolny, 30.05.2014 r.

Ryc. 5. Powołanie Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Kazimierz Dolny, 30.05.2014 r.
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Zgodnie ze  Statutem Towarzystwa, kolejny III 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dzie-
cięcej planowany jest w  dniach 30.05-1.06.2019 r. 
w Zakopanem. 

SPECJALIZACJA CHOROBY PŁUC DZIECI

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia zrodziła się 
wśród „absolwentów” rabczańskiej Alma Mater, In-
stytutu Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdro-
ju, w  odpowiedzi na zmiany w  systemie szkolenia 
pediatrów w  zakresie chorób płuc i  wprowadzenie 
w 2004 r. nowego ujednoliconego programu specja-
lizacji dla internistów i  pediatrów. W  opinii wielu 
wcześniej wykształconych w tym zakresie pediatrów 
specjalistów chorób płuc, nie zachęcał on pediatrów 
do podejmowania specjalizacji, gdyż główny nacisk 
został położony na problemy medycyny dorosłych. 
Obiektywnie zaznaczała się stopniowo „luka pokole-
niowa”, pediatrzy coraz rzadziej korzystali z nowego 
trybu specjalizacji, podkreślając w dyskusjach zasad-
ność odrębności kształcenia pediatrów, ze  względu 
na specyfi kę wieku rozwojowego. To stanowisko pre-
zentowane przez lekarzy pracujących w całej Polsce, 
widoczna potrzeba zapewnienia młodszym koleżan-
kom i kolegom podobnych możliwości specjalizowa-
nia się uwzględniających jako podstawę programową 
choroby płuc dzieci, świadomość narastającego bra-
ku specjalistów przy równocześnie zwiększonych po-
trzebach w tym zakresie stało się bezpośrednią przy-
czyną potrzeby zmian, za którą w  sposób czynny 
opowiedzieli się lekarze – założyciele Stowarzyszenia 
Pneumonologów Dziecięcych IRMA. 

Dlatego też zasadniczym i  podstawowym ce-
lem, jaki postawił sobie nowo powołany zarząd Sto-
warzyszenia, była realizacja uchwały 6/2007 z  dnia 
21.09.2007 r. Walnego Zgromadzenia SPD IRMA, 
zobowiązująca zarząd do podjęcia starań na rzecz 
powołania specjalizacji w zakresie chorób płuc dzie-
ci, o odrębnym i dostosowanym do potrzeb pediatrii 
profi lu szkolenia. Działania mające na celu realizację 
tej uchwały rozwijały się w kilku zasadniczych kie-
runkach. Po pierwsze rozpoczęto szeroko zakrojoną 
działalność edukacyjną, mającą na celu zaistnienie 
w powszechnej świadomości lekarzy pneumonologii 
dziecięcej jako dziedziny wiedzy o wieloletnich tra-
dycjach i uzasadnionej odrębności. Po drugie podję-
to aktywną współpracę z Polskim Towarzystwem Pe-
diatrycznym i Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, 
mającą na celu wypracowanie wspólnego, wspiera-
jącego inicjatywę Stowarzyszenia stanowiska. O po-
dobne wsparcie wystąpiono do konsultanta krajowe-
go w dziedzinie pediatrii, prof. Anny Dobrzańskiej. 
Wreszcie też podjęto działania na płaszczyźnie for-

malno-prawnej, których ostatecznym efektem było 
skierowanie w  dniu 16.05.2011 r. wniosku do Mi-
nistra Zdrowia o  powołanie specjalizacji w  zakre-
sie chorób płuc dzieci. W odpowiedzi uzyskano po-
twierdzenie, że specjalizacja będzie uwzględniona 
w  przygotowywanym rozporządzeniu do Ustawy 
z  dnia 28.04.2011 r. o  zmianie ustawy o  zawodach 
lekarza i  lekarza dentysty (Dz.U. z  dnia 2 czerwca 
2011 r.), wprowadzającej zmiany w  zakresie moż-
liwości kształcenia lekarzy określane zwykle jako 
„specjalizacje modułowe”. 

Uwieńczeniem starań rozpoczętych uchwałą 
Walnego Zgromadzenia SPD IRMA stało się powo-
łanie specjalizacji „choroby płuc dzieci”, wprowa-
dzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 
02.01.2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 
dentystów. Znalazła się ona wśród 5 nowych specja-
lizacji pediatrycznych: choroby płuc dzieci, endokry-
nologia i  diabetologia dziecięca, gastroenterologia 
dziecięca, nefrologia dziecięca i  pediatria metabo-
liczna. W  uzasadnieniu Rozporządzenia znajduje-
my stwierdzenie, że  „specjalizacje te znalazły się 
w rozporządzeniu na wniosek konsultanta krajowe-
go w dziedzinie pediatrii, Polskiego Towarzystwa Pe-
diatrycznego oraz Stowarzyszenia Pneumonologów 
Dziecięcych IRMA, reprezentującego środowisko 
pediatrów pneumonologów”. Nowy, modułowy sys-
tem specjalizacji pozwalał na przystąpienie do niej 
zarówno lekarzom rozpoczynającym swoje zawodo-
we życie (tryb 5-letni), jak i pediatrom, którzy chcie-
liby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w ramach 
2-letniego modułu kształcenia. 

Dnia 11.06.2013 r. Minister Zdrowia powołał 
na stanowisko konsultanta krajowego w  dziedzinie 
chorób płuc w  kadencji 2013-2018 prezesa zarządu 
Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, 
dr. hab. Zbigniewa Dońca. Wkrótce Centrum Me-
dyczne Kształcenia Podyplomowego utworzyło Ze-
spół ds. opracowania programu nowej specjalizacji 
– choroby płuc dzieci, pod przewodnictwem konsul-
tanta krajowego a w jego skład wszedł m.in. przed-
stawiciel PTPD dr Marek Popielarz. Zatwierdzenie 
programu specjalizacji w czerwcu 2014 r. umożliwi-
ło powołanie 16 akredytowanych ośrodków kształ-
cenia, z ponad 100 miejscami dla szkolących się le-
karzy. W latach 2014-2018 po ukończeniu szkolenia 
specjalizacyjnego i  zdaniu egzaminu tytuł specjali-
sty chorób płuc dzieci uzyskało 60 lekarzy, kolejni są 
w trakcie specjalizacji. W czerwcu 2018 r. zarząd Pol-
skiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej zare-
komendował na stanowisko konsultanta krajowego 
w  dziedzinie chorób płuc dzieci w  kadencji 2018-
-2023 członka Towarzystwa, dr. Andrzeja Pogorzel-
skiego (Rabka-Zdrój), którego Minister Zdrowia po-
wołał na to stanowisko w dniu 21.06.2018 r. 
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CELE EDUKACYJNE

Realizując cel statutowy, którym było pogłębianie 
wiedzy, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych oraz 
doskonalenie umiejętności lekarzy pediatrów spe-
cjalistów chorób płuc oraz innych członków Sto-
warzyszenia, w  latach 2007-2018 pod patronatem 
SPD IRMA, a  następnie PTPD zorganizowano po-
nad 120 konferencji naukowo-szkoleniowych o róż-
nym charakterze – stacjonarnych, cyklicznych, kur-
sów doskonalących i  warsztatów praktycznych. Po 
pierwsze uznano, że celem „strategicznym” jest orga-
nizowanie aktywności szkoleniowych, poszerzanie 
wiedzy na temat chorób płuc dzieci wśród lekarzy róż-
nych specjalizacji, z  równoczesnym podkreślaniem 
dotychczasowych osiągnięć i oczekiwań środowiska 
pneumonologów dziecięcych w zakresie możliwości 
specjalizacji. Temu celowi przyświecała unikatowa 
idea organizowania przez członków Stowarzyszenia 
lokalnych konferencji pt. „Spotkania Pneumono-
logów Dziecięcych i Pediatrów”. Zostały one z  suk-
cesem zorganizowane w  Witaszycach k. Poznania 
w  latach 2009-2018 jako „Wielkopolskie Spotkania 
Pneumonologów Dziecięcych i  Pediatrów”, (orga-
nizator − dr Marek Popielarz), Czarnej k. Ustrzyk 
Dolnych jako „Podkarpackie Spotkania Pneumono-
logów Dziecięcych i  Pediatrów” (2009, organizator 
− dr Marta Rachel), Juracie − „Pomorskie Spotka-
nia Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów” (2010, 
organizator − dr Teresa Małaczyńska), Międzyzdro-
jach − „Zachodniopomorskie Spotkania Pneumono-
logów Dziecięcych i Pediatrów” (2010-2011, dr Paweł 
Gonerko) i  Konopnicy nad Wartą − „Nadwarciań-
skie Spotkania Pneumonologów Dziecięcych i Pedia-
trów” (2009, organizator – dr Jarosław Foryś). Kolej-
ną formą aktywności było prowadzenie cyklicznych 
konferencji szkoleniowych na obszarze całego kra-
ju. Były to „Choroby układu oddechowego u dzieci – 
aktualne problemy i nowe wyzwania” (2009), „Cho-
roby układu oddechowego u dzieci – seminaria dla 
Praktyków” (2010, 2011), „Spotkania z  ekspertami: 
astma wczesnodziecięca – problemy rozpoznawania 
i  leczenia” (2012). Szczególnie należy podkreślić za-
angażowanie w  cyklach szkoleniowych dr. Jerzego 
Żebraka, emerytowanego kierownika Kliniki Muko-
wiscydozy IGiChP OT w  Rabce-Zdroju, wybitnego 
lekarza o niekwestionowanym autorytecie w środo-
wisku pneumonologów dziecięcych. Był on również 
autorem przygotowanych dla lekarzy i cieszących się 
dużym zainteresowaniem materiałów szkoleniowych 
pt. „Radiologia w praktyce” (ryc. 6). Od 2016 r. prowa-
dzone są coroczne cykle konferencji szkoleniowych 
w ramach Szkoły Kształcenia Podyplomowego Leka-
rzy Pediatrów „Forum Lekarza Praktyka”, przezna-
czone dla pediatrów, pneumonologów, alergologów 

i  lekarzy rodzinnych. W ramach corocznych konfe-
rencji stacjonarnych od 2011 r. w Zakopanem odby-
wają się konferencje „Choroby układu oddechowego 
u dzieci – problemy diagnostyki i terapii”, od 2015 r. 
rozszerzone w  formule dla lekarzy rodzinnych pod 
nazwą „Interdyscyplinarna Konferencja Forum Le-
karza Praktyka”. Podejmowane były wspólne inicja-
tywy m.in. z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, 
czego wyrazem było zorganizowanie konferencji na-
ukowo-szkoleniowej w  Krakowie we  współpracy 
z  Oddziałem Małopolskim PTP. Wspólnie z  Mało-
polską Fundacją Pulmonologii w  Krakowie PTPD 
objęło patronatem konferencje „Choroby układu od-
dechowego – problemy diagnostyki i terapii” w Śmi-
łowicach k. Krakowa, 23-24.04.2010 r. oraz „Cho-
roby układu oddechowego – problemy diagnostyki 
i  terapii” na Zamku Królewskim w  Niepołomicach 
k. Krakowa, 8-9.04.2011 r. Ponadto PTPD patrono-
wało kolejnym konferencjom naukowo-szkolenio-
wym „Polsko-Słowackie Dni Alergologii i Pneumo-
nologii Dziecięcej” organizowanym w Rabce-Zdroju, 
Zakopanem lub w  słowackim Dolnym Smokovcu. 
W 2012 r. SPD IRMA uzyskało akceptację Naczelnej 
Rady Lekarskiej jako podmiot szkolący akceptowany 
przez samorząd lekarski. W  ostatnich latach wpro-

Ryc. 6. Członek Honorowy SPD IRMA 
dr n. med. Jerzy Żebrak, Zakopane 2012 r.
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wadzono również specjalistyczne kursy: dla specja-
listów chorób płuc dzieci „Immunoterapia podjęzy-
kowa dla pneumonologów dziecięcych”, Łódź 2018 r. 
oraz dla lekarzy pediatrów i  pneumonologów dzie-
cięcych „Ultrasonografi a płuc u  dzieci” Warszawa 
2018 r. Duże nadzieje wiąże się również z  powoła-
niem „Szkoły Ultrasonografi i Płuc Polskiego Towa-
rzystwa Pneumonologii Dziecięcej”, której koordy-
natorem został dr Mariusz Woźniak (Rabka -Zdrój).

INNE FORMY AKTYWNOŚCI 
SZKOLENIOWEJ 

W  latach 2009-2010 pod patronatem PTPD ukazy-
wało się czasopismo „Th e Journal of Pediatric Pul-
monology and Related Research”. Od 2015 r. PTPD 
wspólnie z  Polskim Towarzystwem Medycyny Ro-
dzinnej patronuje czasopismu „Lekarz POZ”, do-
cierającemu do kilkudziesięciu tysięcy lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej w  Polsce. Działalność 
szkoleniowa objęła również podejmowanie inicjatyw 
i, w porozumieniu z innymi Towarzystwami, przygo-
towywanie zaleceń oraz rekomendacji obejmujących 
postępowania w zakresie chorób płuc dzieci. W ten 
sposób przygotowano: 

 ■ Rekomendacje rozpoznawania i  leczenia ast-
my wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ (Pol-
skie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, 
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie 
Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towa-
rzystwo Alergologiczne) Family Medicine & 
Primary Care Review 2016; 18: 181-192.

 ■ Rekomendacje postępowania w kaszlu u dzie-
ci (Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dzie-
cięcej, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, 
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej 
i Polskie Towarzystwo Alergologiczne), Lekarz 
POZ 2016; 2: 305-321.

 ■ Zasady postępowania diagnostycznego i opie-
ki nad chorymi z  wrodzonym niedoborem 
alfa-1 antytrypsyny. Rekomendacje Polskiego 
Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towa-
rzystwa Pneumonologii Dziecięcej i  Polskie-
go Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej. 
Pneumonol Alergol Pol 2016; 84: 193-202.

 ■ Zasady stosowania komór inhalacyjnych 
u dzieci (Polskie Towarzystwo Pneumonologii 
Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, 
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie 
Towarzystwo Alergologiczne) Pediatria Polska 
2017; 92: 288-293.

 ■ Rekomendacje rozpoznawania i  leczenia mu-
kowiscydozy dla lekarzy rodzinnych – KOM-
PAS CF część 1 i  2. (Polskie Towarzystwo 
Pneumonologii Dziecięcej, Polskie Towa-
rzystwo Mukowiscydozy, Polskie Towarzy-
stwo Medycyny Rodzinnej i Polskie Towarzy-
stwo Chorób Płuc), Pediatria Polska 2017; 92: 
431-445 i 602-614. 

 ■ Rekomendacje rozpoznawania i leczenia gruź-
licy u dzieci – KOMPAS TB (Polskie Towarzy-
stwo Pneumonologii Dziecięcej, Polskie Towa-
rzystwo Chorób Płuc) Adv Respir Med 2018; 
86: 149-157. 

ODZNACZENIA HONOROWE 
I PATRONATY, INNE FORMY 
WSPÓŁPRACY 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, Walne Zgroma-
dzenie członków Towarzystwa może przyznać ty-
tuł Członka Honorowego za szczególne zasługi dla 
rozwoju pneumonologii dziecięcej. Tym najwyż-
szym odznaczeniem zostali wyróżnieni wybitni na-
uczyciele wielu pokoleń pneumonologów dziecięcych 
w Polsce: 

1. Dr n. med. Jerzy Żebrak (Rabka-Zdrój) 2008 r.
2. Dr n. med. Hanna Majewska-Zalewska (Rabka-

-Zdrój) 2008 r.
3. Dr n. med. Katarzyna Bogucka (Radom ) 2012 r.
4. Prof. dr hab. n. med. Danuta Chmielewska-

-Szewczyk (Warszawa) 2017 r.
5. Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka (Rabka-

-Zdrój) 2017 r.
6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski (War-

szawa) 2017 r.

Ponadto za szczególne zasługi dla rozwoju pneumo-
nologii dziecięcej tytuł Członka Honorowego PTPD 
otrzymali w  2017 r. Jerzy i  Lidia Owsiakowie oraz 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy (ryc. 7). Dzięki środkom uzyskanym w  Finale 
WOŚP w 2015 r. możliwe było wyposażenie w sprzęt 
specjalistyczny 15 ośrodków kształcących lekarzy 
pneumonologów w Polsce (ryc. 8, 9). Umożliwiło to 
stworzenie Polskiej Sieci Specjalistycznej Dziecięcej 
Diagnostyki Pneumonologicznej (www.polsdip.pl), 
pozwalającej zarówno na szkolenia specjalistyczne 
lekarzy wg obowiązujących i zalecanych standardów, 
jak i – co jest głównym celem – na podniesienie ja-
kości opieki nad dziećmi cierpiącymi na ostre i prze-
wlekłe choroby układu oddechowego. 

Szczególną formą działań na rzecz pneumonolo-
gii dziecięcej są patronaty udzielane instytucjom lub 
inicjatywom:
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 ■ Kampania na Rzecz Zdrowia Dzieci „Zdrowy 
Oddech Dziecka”, organizowana przez Funda-
cję Lubimy Działać, http://www.lubimydzia-
lac.org/

 ■ Akademia Oddychania − HealthWay Sp. z o.o.
 ■ Program edukacyjny: Nebulizacja − metoda 

z wyboru w terapii inhalacyjnej u dzieci cho-
rych na astmę oskrzelową – Tactica Polska sp. 
z o.o.

 ■ Szkoła Aerozoloterapii 2017 – cykl szkoleń dla 
lekarzy. 

 ■ XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Aler-
gologów Pneumonologów i  Immunologów 
Klinicznych, Toruń 1-3.09.2017 r.

Ryc. 7. Członek Honorowy PTPD Jerzy Owsiak, 
Warszawa, 25.11.2015 r.

Ryc. 8. Obrady Komisji Konkursowej WOŚP, Warszawa, 23.11.2015 r.

Ryc. 9. Komisja Konkursowa WOŚP, Warszawa, 24.11.2915 r.
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 ■ Konferencja „Zanieczyszczenia powietrza 
a zdrowie dzieci” 2017 r.

Problem wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan 
zdrowia dzieci, a  szczególnie występowanie cho-
rób układu oddechowego staje się również jednym 
z priorytetów naszego Towarzystwa. Wyrazem tego 
było przystąpienie PTPD do powołanej w  Rabce-
-Zdroju 18.09.2017 r. „Koalicji na Rzecz Czystego Po-
wietrza dla Dzieci”. To niezwykle ważna inicjatywa 
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdro-
ju, władz samorządowych miasta i innych jednostek 
w obszarze Uzdrowiska Rabka-Zdrój (ryc. 10). 

W ramach realizacji celów statutowych Towarzy-
stwo współpracuje z Polskim Towarzystwem Medy-
cyny Rodzinnej, z  którym realizowane są projekty 
szkoleniowe oraz współpraca ekspertów w  zakresie 
przygotowywanych Rekomendacji. Podobnie PTPD 
współpracuje w  zakresie opracowywania wytycz-
nych i rekomendacji z Polskim Towarzystwem Pedia-
trycznym, Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, Pol-
skim Towarzystwem Alergologicznym i  Kolegium 

Lekarzy Rodzinnych w  Polsce. W  ostatnim okresie 
nawiązano również współpracę z Polskim Towarzy-
stwem Wakcynologii.

Aktywności edukacyjne Towarzystwa były reali-
zowane we współpracy z wieloma fi rmami organizu-
jącymi szkolenia dla lekarzy, takimi jak m.in. Medi-
cal Project Poland, Neoart, Symposion, Th e Bloom, 
Wydawnictwo Termedia i Medical Experts. Istotnym 
elementem wspierającym te aktywności jest dzia-
łalność fi rm farmaceutycznych, współpracujących 
z  ww. podmiotami. Niektóre z  nich, jak np. fi rma 
Teva Pharmaceuticals Polska, zostały wyróżnione 
honorowym tytułem „Przyjaciel Polskiej Pneumo-
nologii Dziecięcej”.

Adres do korespondencji:

POLSKIE TOWARZYSTWO 
PNEUMONOLOGII DZIECIĘCEJ 

Biuro Zarządu
ul. Prof. J. Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój 

e-mail: zdoniec@ptpd.org.pl
www.ptpd.org.pl

Ryc. 10. Koalicja na Rzecz Czystego Powietrza dla Dzieci, Rabka-Zdrój, 16.09.2017 r.


