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Sprawozdanie z 12 Kongresu European Society for Dermatology
and Psychiatry (ESDaP), czerwiec 2007, Wroc³aw
W dniach 14-17 czerwca 2007 r. odby³ siê we Wroc³awiu
12 Kongres European Society for Dermatology and Psychiatry
(ESDaP). Prezydentem kongresu by³ Profesor Jacek Szepietowski,
a Prezydentami Honorowymi: Profesor Andrzej Kiejna (kierownik
Katedry i Kliniki Psychiatrii AM we Wroc³awiu) oraz Profesor Eugeniusz Baran (kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii
i Alergologii AM we Wroc³awiu), który zapocz¹tkowa³ rozwój psychodermatologii we Wroc³awskiej Klinice Dermatologii. Po raz
pierwszy w historii obrady Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii odby³y siê w tej czêœci Europy. Kongres odegra³

istotn¹ rolê w rozwoju europejskiej psychodermatologii oraz stanowi³ wa¿ne wydarzenie naukowe w rozwoju dermatologii polskiej.
Uczestniczyli w nim wybitni przedstawiciele œwiatowej psychodermatologii, maj¹cy swój istotny wk³ad w rozwój tej dziedziny medycznej.
W kongresie wziê³o udzia³ 437 uczestników z 28 krajów, ze
wszystkich kontynentów, w tym z Polski, Austrii, Czech, Chorwacji,
Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Rosji, S³owacji,
Turcji, Wielkiej Brytanii, W³och, Japonii, Tajlandii, Egiptu, USA, Brazylii i Australii. Uczestniczy³o w nim równie¿ ponad 100 pracowni-

Ryc. 1. Ceremonia otwarcia 12 Kongresu ESDaP
Fig. 1. Opening ceremony of the 12th ESDaP Congress

Ryc. 2. W trakcie wyk³adów podczas ceremonii otwarcia kongresu w Auli
Leopoldina. Od lewej: I rz¹d – Prof. Eugeniusz Baran i Prof. Jacek Szepietowski,
II rz¹d – Dr Anita Hryncewicz-GwóŸdŸ i Dr Adam Reich
Fig. 2. During the opening ceremony. From the left (down): Prof. Eugeniusz
Baran and Prof. Jacek Szepietowski, (up): Dr Anita Hryncewicz-GwóŸdŸ and
Dr Adam Reich

Ryc. 3. Ceremonia otwarcia 12 Kongresu ESDaP. Prof. Eugeniusz Baran w trakcie zapowiedzi Wyk³adu Neisserowskiego Prof. Andrew Finlay’a
Fig. 3. Opening ceremony of ESDaP congress. Prof. Eugeniusz Baran invites
Prof. Andrew Finlay to deliver the 2007 Neisser Lecture

Ryc. 4. Po wrêczeniu nagrody za najlepsze prezentacje plakatowe. Od lewej:
Prof. J. Szepietowski, Dr K. Janowski, Dr A. Reich i Prof. F. Poot
Fig. 4. Just after the award presentation for the best posters. From the left:
Prof. J. Szepietowski, Dr K. Janowski, Dr A. Reich and Prof. F. Poot
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ków z 25 firm farmaceutycznych. Podczas zjazdu odby³y siê 73
wyk³ady oraz zaprezentowano 28 plakatów. Na kongres zg³oszono
prawie 100 abstraktów. By³a to najwiêksza z dotychczasowych
konferencji w ca³ej historii Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii.
12 Kongres ESDaP zosta³ zorganizowany pod auspicjami Rektora Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Ceremonia otwarcia konferencji mia³a miejsce w przepiêknej barokowej Auli Leopoldina
Uniwersytetu Wroc³awskiego. W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele w³adz Akademii Medycznej i Polskiej Akademii Nauk we
Wroc³awiu, oraz przedstawiciele European Society for Dermatology and Psychiatry, w tym Prof. Dr Michael Musalek z Austrii – Prezydent, Prof. Dr Sylvie Consoli z Francji – Prezydent Elekt, Prof. Dr
Francoise Poot z Belgii – Sekretarz Generalny, przedstawiciele innych towarzystw naukowych: Prof. Dr Francisco Tusk – Prezydent
Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej Ameryki Pó³nocnej,
Prof. Dr Sonja Staender – Wiceprezydent Miêdzynarodowego Forum Badania Œwi¹du, Dr Hana Zelenkova – Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej, s³ynni
Profesorowie Dermatologii: Prof. Dr Gerd Plewig i Prof. Andrew
Finlay z Wielkiej Brytanii oraz kierownicy klinik dermatologicznych
i profesorowie z prawie ca³ej Polski ³¹cznie z Prof. dr. hab. Wies³awem Gliñskim – Prezydentem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Prof. dr hab. Waldemarem Plackiem – Krajowym Konsultantem w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
W auli Profesor Jacek Szepietowski w imieniu komitetu organizacyjnego uroczyœcie powita³ przyby³ych na kongres naukowców.
Podczas ceremonii otwarcia Profesor Szepietowski w swoim wyst¹pieniu przywo³a³ niezapomniane odkrycia naukowe, jakie mia³y
miejsce we Wroc³awiu za spraw¹ wybitnych uczonych, którzy pracowali w tym mieœcie. Byli nimi Prof. Albert Neisser – ojciec europejskiej dermatologii i odkrywca dwoinki rze¿¹czki oraz wybitny
psychiatra, naukowiec Prof. Alois Alzhaimer. 12 Kongres ESDaP
oficjalnie otworzy³ Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii – Prof. Dr Michael Musalek.
Podczas uroczystoœci otwarcia presti¿ow¹ w dziedzinie psychodermatologii Nagrodê Hermana Musapha wrêczono Prof. Dr.
Andrew Finlay’owi oraz Medale Academia Medica Wratislaviensis
Polonia, przyznane przez Rektora i Senat Akademii Medycznej we
Wroc³awiu, wybitnym profesorom za ich szczególny wk³ad w rozwój
dermatologii i ich czynn¹ wspó³pracê z wroc³awsk¹ Katedr¹ i Klinik¹ Dermatologii. Otrzymali je: Prof. Dr Sonia Staendler z Munster
w Niemczech, Dr Hana Zelenkova ze S³owacji, Prof. Andrew Finlay
z Cardiff, Prof. Uwe Gieler z Giessen i Prof. Robert Schwarz z New
Jersey, który wyg³osi³ przemówienie w imieniu nagrodzonych
goœci.
Podczas naukowej czêœci ceremonii otwarcia kongresu Prezydent Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Psychiatrii – Prof.
Dr Michael Musalek wyg³osi³ interesuj¹cy wyk³ad, w którym poruszy³ problem dostrzegania cz³owieka jako istoty ludzkiej w procesie diagnostycznym i terapeutycznym schorzeñ psychodermatologicznych. Prof. Dr Andrew Finlay wyg³osi³ tegoroczny Wyk³ad Neisserowski dotycz¹cy znaczenia i metod pomiaru wp³ywu chorób
skóry na wiele aspektów ¿ycia pacjentów ze schorzeniami dermatologicznymi.
W czasie 12 Kongresu ESDaP odby³o siê 8 sesji ustnych, 3 sympozja satelitarne i sesja plakatowa. Poziom merytoryczny prezentacji ustnych i plakatowych by³ bardzo wysoki. Prezentacje ustne
dotyczy³y zagadnieñ: psychoneuroimmunologii, znaczenia skóry
w procesach psychologicznych, schorzeñ emocjonalnych w dermatologii, aspektów psychologicznych chorób przewlek³ych, problemu œwi¹du, chorób wywo³anych, schorzeñ obsesyjno-kompulsyjnych i jakoœci ¿ycia. Odnosi³y siê one do pacjentów z rozmaitymi
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schorzeniami dermatologicznymi takimi jak: ³uszczyca, ³ojotokowe
i atopowe zapalenie skóry, ³ysienie plackowate, bielactwo, pokrzywka, tr¹dzik zwyk³y i ró¿owaty, owrzodzenia podudzi, ch³oniaki
skóry, czerniak, twardzina i toczeñ rumieniowaty uk³adowy. W trakcie sympozjów satelitarnych poruszano zagadnienia dotycz¹ce:
leczenia grzybicy paznokci stóp i stygmatyzacji pacjentów z tym
schorzeniem, poprawy jakoœci ¿ycia u pacjentów stosuj¹cych makija¿ korekcyjny oraz poprawy jakoœci ¿ycia u pacjentów z ³uszczyc¹ leczonych etanerceptem.
W trakcie uroczystoœci po¿egnalnej wrêczono nagrody za najlepsze plakaty kongresu. Nagrodê otrzyma³ Dr N. Feton-Danou
z Francji za plakat A case of emotional disorder and atopic dermatitis: watch out for the feature of clinical lesions. Podczas wrêczania tej nagrody zwrócono szczególn¹ uwagê na wymowne ryciny
ukazuj¹ce cierpienie pacjenta z atopowym zapaleniem skóry. Kolejn¹ nagrodê otrzyma³ Dr K. Janowski z Lublina za cykl plakatów:
The severity of psoriasis and quality of life: the mediating effects
on temperament, High prevalence of depression and feelings of
loneliness in patients with systemic sclerosis, oraz Factors accounting for depression in women with scleroderma. Nagrodê
otrzyma³ tak¿e Dr Adam Reich z Wroc³awia za cykl plakatów: Clinical characteristics of itching in adult patients suffering from atopic
dermatitis, Negative influence of itching on psoriatic patients’
well-being oraz Quality of life of patients with psoriasis: relationship with pruritus, stress and symptoms of depression.
Podczas konferencji odby³o siê wiele imprez towarzysz¹cych.
Ceremoniê otwarcia uœwietni³ multimedialny pokaz obrazów, przygotowany przez Prof. dr hab. El¿bietê Krajewsk¹-Ku³ak z Bia³egostoku, oraz wystêp Kameralnego Chóru Akademii Medycznej we
Wroc³awiu dyrygowanego przez Pani¹ Agnieszkê Franków-¯elazny.
Nastêpnie odby³o siê przyjêcie powitalne w Oratorium Marianum.
W kolejnych dniach zjazdu uczestnicy konferencji mieli okazjê wys³uchaæ koncertu Wroc³awskiej Orkiestry Kameralnej w Operze
Wroc³awskiej oraz uczestniczyæ w przyjêciu w Piwnicy Œwidnickiej,
najstarszej restauracji w Europie zlokalizowanej w podziemiach
wroc³awskiego Ratusza. Zagraniczni goœcie brali równie¿ udzia³
w wycieczce z przewodnikiem, podczas której zwiedzano najciekawsze zabytki Wroc³awia ³¹cznie z Katedr¹ Wroc³awsk¹ i Panoram¹ Rac³awick¹.
W czasie ceremonii zamkniêcia konferencji Profesor Jacek Szepietowski podsumowa³ zjazd, dziêkuj¹c wszystkim jego uczestnikom oraz osobom, bez których zorganizowanie tego wspania³ego
przedsiêwziêcia nie mog³oby mieæ miejsca. Maj¹c œwiadomoœæ
d³ugiej i bogatej tradycji wroc³awskiej dermatologii i psychiatrii
wybór tego miasta na organizacjê konferencji psychodermatologicznej by³ bardzo trafny. Stworzenie tej mo¿liwoœci przez komitet
wykonawczy ESDaP pozwoli³o na rozwój tych dwóch dziedzin medycyny. Organizatorzy konferencji starannie dobrali jej tematykê
tak, aby zapewniæ interesuj¹cy i wartoœciowy merytorycznie program naukowy oraz zorganizowali atrakcyjne wydarzenia kulturalne. Goœcinnoœæ organizatorów konferencji i serdecznoœæ jego
uczestników zapewni³y mi³¹ atmosfer¹ podczas kongresu. Interesuj¹ce obrady i wydarzenia kulturalne z pewnoœci¹ zaowocuj¹
osi¹gniêciami na polu psychodermatologii i na d³ugo pozostan¹
w pamiêci uczestników kongresu.

Report of the 12th Congress of the European Society
for Dermatology and Venereology (ESDaP),
June 2007, Wroc³aw
Dr n. med. Monika Kobierzycka
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wroc³awiu
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