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Przez trzy dni – od 13 do 15 czerwca 2013 roku – Łódź 
była stolicą polskiej alergologii i immunologii. Kilkuset leka-
rzy różnych specjalności w tych dziedzinach uczestniczyło 
w XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Alergia Astma 
Immunologia Kliniczna”. Organizatorem byli Klinika Immu-
nologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w 
Łodzi oraz działające przy klinice Stowarzyszenie Pomocy 
Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

Specjaliści z wielu ośrodków naukowych, ale także le-
karze zainteresowani alergologią i immunologią kliniczną 
z Polski i zagranicy obradowali w pachnących jeszcze no-
wością salach Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego 
Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki 
4 w Łodzi. Jednym z najważniejszych tematów obrad była 
problematyka alergii u osób starszych – po 65. roku życia. 
Poświęcona jej była specjalna sesja, której patronowało 
Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi (HARC – Healthy Ageing Research 
Centre).

Choroby alergiczne stwierdzane są coraz częściej również 
u osób starszych. Alergiczny nieżyt nosa i astma, ale także 
uczulenia na jad owadów błonkoskrzydłych i leki u cho-
rych w wieku starszym mogą stwarzać wiele problemów 
diagnostycznych i leczniczych – podkreśla prof. dr hab. n. 
med. Marek L. Kowalski, kierownik Kliniki Immunologii, 
Reumatologii i Alergii UM w Łodzi i główny organizator 
konferencji.

Podczas porannych obrad naukowcy z Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi, a także osoby zainteresowane proble-
matyką zdrowego starzenia zapoznały się z planowanymi 
działaniami Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, któ-
re przedstawił Dyrektor jednostki – prof. Marek L. Kowalski. 
Uczestnicy sesji zostali także poinformowani o rozpoczęciu 
programu Healthy Ageing Research Centre w ramach 7. 
Projektu Ramowego Unii Europejskiej. Spotkanie zaowoco-
wało również stworzeniem Forum Partnerskiego na rzecz 
zdrowego starzenia, którego uczestnicy omawiali przyszłe 
formy współpracy oraz zakresy tematyczne, które mogą 
stać się przedmiotem działań Centrum Badań.

Podczas dalszych sesji Konferencji omawiano m.in. aler-
gie u dzieci, nadwrażliwość na leki, postępowanie z astmą 
oskrzelową, alergie pokarmowe i wiele innych. Lekarze mo-
gli skorzystać także z wiedzy swoich bardziej doświadczo-
nych kolegów podczas sesji warsztatowych, poświęconych 
trudnym przypadkom w alergologii. Przedstawiono także 
kilkadziesiąt doniesień oryginalnych podczas ustnych pre-
zentacji i sesji plakatowych.

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Alergia Astma Immunologia Kliniczna 2013”

Jednym z najbardziej interesujących punktów Konferen-
cji był wykład prof. Josipa Antó z Barcelony, zaproszonego 
do udziału w sesji międzynarodowego programu badaw-
czego MedALL, którego partnerem jest Klinika Immunolo-
gii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi. Ponieważ lot z Bar-
celony został odwołany profesor Antó przedstawił wykład 
„Fenotypy alergii – czego uczą nas badania kohortalne?” za 
pośrednictwem Skype’a.

Alergie i astma to coraz poważniejszy problem w Polsce 
i Europie. Już teraz dotyczy on ok. 30 procent populacji w 
Polsce i Europie: według niektórych prognoz w roku 2050 
chorować może połowa społeczeństwa. W krajach uprze-
mysłowionych wzrost częstości pojawiania się chorób aler-
gicznych jest stały od kliku dziesięcioleci, od 20 lat podobne 
tendencje dotyczą również Polski. A to oznacza poważny 
problem społeczny i konieczność lepszego poznania pato-
genezy tych chorób oraz doskonalenia terapii alergii.

Uczestnicy XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Alergia Astma Immunologia Kliniczna” bardzo wysoko 
ocenili jej program, organizację oraz punktualność sesji 
i warsztatów, a także ciekawy program artystyczny (recital 
młodej kompozytorki i piosenkarki  Julii Stark oraz występ 
chóru Gospel Time z Łodzi) i ofertę producentów leków 
i akcesoriów. Wśród wystawców znalazły się także stoiska 
Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu 
Medycznego oraz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Ast-
mę i Choroby Alergiczne.
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