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INFORMACJA PRASOWA
W Krakowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie naukowe - pierwsza międzynarodowa Konferencja
Fotoalergii. Fotoalergia to niezmiernie waŜny, lecz mało znany problem zdrowotny i społeczny.
Fotoalergia naleŜy do chorób skóry prowokowanych przez światło (zwanych potocznie „uczuleniem na
słońce”) dotyczących bez mała 5% Polaków. Wykazały to badania przeprowadzone w ubiegłym roku przez
Instytut Dermatologii w Krakowie. Wbrew pozorom wcale nie chodzi tutaj o banalne oparzenia słoneczne!
Większość chorych nawet nie zdaje sobie sprawy, Ŝe ich „uczulenie na słońce” moŜe być objawem
choroby o potencjalnie cięŜkim przebiegu, niekiedy nawet groźnej dla Ŝycia. Wydaje się niestety, Ŝe
równieŜ nie wszyscy lekarze zdają sobie z tego sprawę. Zbyt często pacjenci z fotoalergią słyszą od
lekarzy, Ŝe „tego się nie diagnozuje”, „tego się nie leczy”, „trzeba się nauczyć Ŝyć z tym do końca Ŝycia”.
Wierzymy, Ŝe sytuacja ta zmieni się na lepsze dzięki pierwszej międzynarodowej konferencji
"Photoallergy Meeting & Photopatch Test Course", która odbyła się w Krakowie 18 i 19 września 2009
roku. Wykłady wygłosili światowej sławy specjaliści w dziedzinie fotoalergii z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Holandii, Szwajcarii oraz Polski – autorzy podręczników, twórcy międzynarodowych standardów
medycznych w tej dziedzinie. Do Krakowa przybyło ponad stu specjalistów z 22 krajów, z 4 kontynentów.
Odległość, jaką przebyli niektórzy spośród uczestników (np. z Korei, Australii, Meksyku czy USA)
uzmysławia wyjątkowość naszej konferencji, ale takŜe to, Ŝe problem fotoalergii ma zasięg globalny.
Dzięki hojnemu wsparciu sponsorów, polscy lekarze mogli uczestniczyć w konferencji bez opłaty. Ich
obecność stwarza szansę rozpowszechnienia nowoczesnej wiedzy na temat fotoalergii w naszym kraju, z
korzyścią dla polskich pacjentów.
Patronem było Europejskie Towarzystwo Wyprysku Kontaktowego (ESCD), uznana organizacja
europejska o ponad 20-letniej historii, skupiająca wysokiej klasy specjalistów. Patronat ESCD nad naszą
konferencją stanowi wielkie wyróŜnienie. Starania o moŜliwość zorganizowania konferencji pod
patronatem tej organizacji w Krakowie trwały od 2006 roku. W końcu władze ESCD przekonały się, Ŝe
Polacy mogą być równorzędnymi partnerami dla kolegów z Zachodu i są w stanie zorganizować
konferencję na światowym poziomie. Dzięki temu, to właśnie w Krakowie ESCD postanowiło po raz
pierwszy otworzyć się na nowe kraje Unii Europejskiej, co podkreśla prestiŜ i historyczną rangę tego
wydarzenia. Z dumą podkreślamy, Ŝe nigdy wcześniej w Europie Środkowo-Wschodniej nie było
konferencji ESCD. Jest to zarazem pierwsza w historii angielskojęzyczna międzynarodowa konferencja
dermatologiczna w Krakowie.
Efektem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń między najwybitniejszymi autorytetami
naukowymi w tej dziedzinie, upowszechnienie nowoczesnej wiedzy na temat fotoalergii wśród lekarzy
oraz podniesienie jakości opieki nad osobami cierpiącymi na choroby fotoalergiczne. Jednocześnie była to
wyjątkowa okazja pokazania polskiego dorobku w tej dziedzinie naukowej społeczności międzynarodowej.
Program konferencji oraz streszczenia wykładów zamieszczono na stronie www.photopatch.eu
Więcej o Europejskim Towarzystwie Wyprysku Kontaktowego moŜna przeczytać na www.escd.org.
doc. dr hab. med. Radosław Śpiewak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Z okazji konferencji, Instytut Dermatologii wydał ksiąŜkę "Photoallergy and Photopatch Testing"
zawierającą streszczenia wykładów i materiały szkoleniowe na temat fotoalergii. Więcej informacji na
temat treści ksiąŜki oraz moŜliwości jej zakupu zamieszczono na stronie www.DIASeries.eu.

Przebieg kursu został ponadto zarejestrowany i zostanie wydany na edukacyjnej płycie DVD z polskimi
napisami tak, aby szerokie grono lekarzy równieŜ w przyszłości mogło korzystać z wiedzy wybitnych
ekspertów. Zainteresowanych nabyciem kursu na DVD zapraszamy na stronę www.DIASeries.eu.

