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Kon fe ren cja – zgo dnie z nada nym jej ty -
tu łem – po świę co na by ła w du żym stop niu
in ter dy scy pli nar ne mu spoj rze niu na cho ro by
skóry, bę dą ce ze wnę trz ną ma ni fe sta cją wie -
lu cho rób ogól no u stro jo wych. Obra dy zgro -
ma dzi ły 394 le ka rzy der ma to lo gów z te re nu
ca łe go kra ju, a bo ga ty pro gram na u ko wy, re -
a li zo wa ny na dwóch rów no le głych sa lach,
ofe ro wał wy kła dy przy go to wa ne i prze pro -
wa dzo ne przez po nad 45 wy kła dow ców. 

Zróż ni co wa na te ma ty ka wy kła dów, po -
gru po wa nych w se sje te ma tycz ne, po zwo li ła
każ de mu z ucze st ni ków na wy bra nie naj cie -
kaw szych, naj bar dziej dla nie go war to ścio -
wych i przy dat nych te ma tów. Du żym za in te -
re so wa niem cie szy ły się po ka zy przy pad ków
kli nicz nych, a za pre zen to wa ne przez spe cja -
li stów z dzie dzi ny psy chia trii wy kła dy raz je -
szcze pod kre śli ły ko niecz ność ho li stycz ne go
dzia ła nia w sku tecz nym pro ce sie te ra peu -

W dniach 14-17 ma ja bie żą ce go ro ku odby ło się w Kar pa czu X Ju bi le -
uszo we Sym po zjum Na u ko wo-Szko le nio we Za rzą du Głów ne go Pol -
skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go, za ty tu ło wa ne „Skóra zwier -
cia dłem wnę trza czło wie ka i je go zdro wia”, zor ga ni zo wa ne w ra mach
ko lej nej edy cji Pol skiej Aka de mii Der ma to lo gii i We ne ro lo gii. Orga ni -
za cja te go rocz ne go wy da rze nia zo sta ła po wie rzo na prof. Li gii Brze -
ziń skiej-Wci sło, Prze wo dni czą cej Ko mi te tu Na u ko we go i Orga ni za cyj -
ne go, oraz ze spo ło wi Ka te dry i Kli ni ki Der ma to lo gii Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach. ME GA FON peł nił ro lę Biu ra
Orga ni za cyj ne go.
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tycz nym. Uzu peł nie niem czę ści wy kła do wej
by ła se sja pla ka to wa, gro ma dzą ca dwa dzie -
ścia osiem prac.

Pod czas sym po zjum, już po raz ko lej ny,
tym ra zem ju bi le uszo wy, mie li śmy przy jem -
ność i za szczyt uho no ro wać oso by szcze gól -
nie za słu żo ne i za an ga żo wa ne w two rze nie
ko lej nych edy cji Pa2. Uro czy sta ce re mo nia
przy zna nia ty tu łów Part ne ra Pol skiej Aka de -
mii Der ma to lo gii i We ne ro lo gii oraz wrę cze -
nie pa miąt ko wych sta tu e tek odby ło się
w piąt ko wy wie czór. Lau re a ta mi w tym ro -
ku zo sta li:

• prof. dr hab. n. med. An drzej Ka szu ba
wraz z ze spo łem II Ka te dry i Kli ni ki Der -
ma to lo gii, Der ma to lo gii Dzie cię cej
i Onko lo gicz nej UM w Ło dzi

• prof. dr hab. n. med. Zbi gniew Sa mo -
choc ki.

Po raz dru gi przy zna na zo sta ła Na gro da
im. Prof. Wie sła wa Gliń skie go. Ka pi tu ła tej

na gro dy wy róż ni ła tym ty tu łem dwie oso by:
dr n. med. Mag da le nę Trze ciak, au tor kę pra -
cy „Eks pre sje ge nów bia łek ko per ty ro go wej
w skórze pa cjen tów z ato po wym za pa le -
niem skóry – SPRR3 i SPRR1A no wi gra cze
w pa to ge ne zie AZS” oraz dr n. med. Ma cie ja
Pa stu szcza ka, au to ra pra cy „Aspek ty im mu -
no lo gicz ne su ro wi czo o por no ści u cho rych
na ki łę”. Ta za szczyt na na gro da ma rów nież
cha rak ter fi nan so wy – Za rząd Głów ny Pol -
skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go
ufun do wał grant w wy so ko ści 4000 zł dla na -
gro dzo nych Au to rów.

Część na u ko wa uzu peł nio na zo sta ła
rów nież bo ga tą czę ścią wy sta wo wą: pod -
czas sym po zjum go ści li śmy 33 wy staw ców,
których sto i ska wy sta wo we zlo ka li zo wa ne
zo sta ły w prze stron nych sa lach wy sta wo -
wych. Wszy st kie sta no wi ska wy sta wo we za -
słu gu ją na wiel kie uzna nie za ich przy go to -
wa nie oraz pra cę, ja ką wło ży li Pra cow ni cy
i Przed sta wi cie le Wy staw ców w ich funk cjo -
no wa nie i ob słu gę.
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