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Od 13 lat, w lutym każdego roku, prof. dr hab. n.med. Roman Nowicki, wraz z zespołem
Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
Oddziałem Pomorskim Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Gdyni, organizują
konferencję naukowo-szkoleniową pod nazwą Akademia Dermatologii i Alergologii.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest poświęcona prezentacji najnowszej wiedzy
na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia wybranych chorób dermatologicznych i
alergicznych wieku dorosłego i dziecięco-młodzieżowego. Każdą konferencję poprzedza kurs
specjalizacyjny, podczas którego prezentowane są z najtrudniejsze przypadki chorób skóry i
chorób alergicznych, leczonych w gdańskiej klinice. Uczestnicy kursu mają możliwość
przedyskutowania z wykładowcami wdrożonego postępowania diagnostycznego i
leczniczego. Tematyka tegorocznego kursu dotyczyła „diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej
oraz leczenia chorób skóry”.
Zarówno w kursie, jaki i w konferencji, uczestniczą nie tylko dermatolodzy i alergolodzy
skupieni w pomorskim oddziale towarzystwa dermatologicznego i alergologicznego, ale coraz
częściej także pediatrzy, dermatolodzy i alergolodzy z całego kraju.
Od kilku lat konferencje Akademii Dermatologii i Alergologii przybrały charakter
międzynarodowy. Stałymi uczestnikami i wykładowcami ADA są również lekarze specjaliści
dermatolodzy i alergolodzy - pracownicy naukowi uniwersytetów medycznych Białorusi,
Litwy, Łotwy oraz Ukrainy.
Każdą konferencję otwiera uroczysta, inauguracyjna sesja naukowa w Filharmonii Słupskiej,
zakończona koncertem filharmoników Sinfonia Baltica, z udziałem wybitnych artystów scen
polskich. W tegorocznym koncercie uczestniczyli soliści Iwona Kaczmarek oraz Bogusław
Morka.
Obrady 13. Akademii Dermatologii i Alergologii (ADA) odbywały się w dniach 10 i 11
lutego 2017 w Hotelu Dolina Charlotty.
Sesje pierwszego dnia obrad poświęcone były: pokrzywce, łuszczycy, skórze wrażliwej i
nadreaktywnej oraz nowościom w dermatologii. Drugi dzień poświęcony był problematyce
alergologicznej: atopowemu zapaleniu skóry, anafilaksji oraz dermatoskopii. Obyła się
również sesja międzynarodowa, z udziałem gości zagranicznych.
Tradycyjnie, ostatni dzień konferencji przypada w niedzielę, w którą obchodzi się również
„Światowy Dzień Chorego”. Po uroczystej Mszy Św. w Kościele pw. Najświętszego
Zbawiciela w Ustce, uczestnicy konferencji biorą udział w sesji w Ratuszu, gdzie w gronie
duchownych, lekarzy, psychologów odbywa się dyskusja o wieloaspektowym wymiarze
zdrowia ludzkiego.
Od 5. lat uczestniczę w konferencjach Akademii Dermatologii i Alergologii, jako
wykładowca. Bardzo wysoko oceniam zarówno poziom naukowy, jak i zakres prezentowanej
praktycznej wiedzy medycznej, Lekarzom zdobywającym specjalizację w zakresie pediatrii ,
medycyny rodzinnej, dermatologii i alergologii gorąco polecam uczestnictwo w kolejnych
Akademiach Dermatologii i Alergologii, które będą organizowane w Ustce przez prof.
Romana Nowickiego i zespół jego Kliniki.
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