
                    Pierwsze w Polsce Sympozjum Alergii na Pokarmy 

 

  3 lutego 2012 r., w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbędzie się Sympozjum Alergii na 

Pokarmy. Organizatorem Sympozjum jest Sekcja Alergii na Pokarmy Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego, którego przewodniczącym jest Kierownik Kliniki Alergologii, 

Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. 

Biziela w Bydgoszczy prof. dr hab. n.med. Zbigniew Bartuzi.  

   Sympozjum jest pierwszą tego typu inicjatywą nowopowstałej Sekcji Alergii na Pokarmy 

PTA. Alergie pokarmowe to już nie tylko zagadnienie akademickie czy też problem krajów 

zachodnich – to także coraz częstsze wyzwanie w codziennej pracy z chorymi w Polsce. Dane 

naukowe wskazują na to, że epidemiologii alergii pokarmowych nie da się zatrzymać. Od 

naszego zaangażowania i starań zależy to jak przygotujemy się na rosnącą liczbę chorych z 

alergią pokarmową. O ile bowiem w przypadku diagnostyki i terapii astmy lub innych 

rodzajów alergii (np. na jad owadów błonkoskrzydłych) mamy powszechnie znane i 

stosowane procedury oraz wytyczne, to postępowanie z alergiami pokarmowymi jest w 

naszym kraju stosunkowo słabo znane lub niedoceniane. Sytuacja ta jest o tyle groźna, gdyż 

gros przypadków anafilaksji występuje w związku z alergią pokarmową. 

  Sympozjum Alergii na Pokarmy jest odpowiedzią polskiego środowiska alergologicznego na 

ten problem. Jesteśmy w komfortowej sytuacji, gdyż na przykładzie krajów zachodnich 

możemy przygotować się do rosnącej liczby chorych z alergią pokarmową, póki jeszcze nie 

osiągnęła ona w Polsce takiego odsetka populacji jak na Zachodzie. Edukacja i dyskusja 

naukowa jest kluczem do kontroli alergii pokarmowej u naszych chorych. Podczas 

Sympozjum przedstawiane będą najnowsze, najbardziej skuteczne, a przede wszystkim 

najbezpieczniejsze metody rozpoznawania i leczenia alergii pokarmowych. Alergia 

pokarmowa szczególnie intensywnie występuje u naszych najmłodszych pacjentów, dlatego 

szczególny nacisk w trakcie Sympozjum zostanie położony właśnie na bezpieczeństwo i 

nieinwazyjność metod kontroli alergii pokarmowej u dzieci. 
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16.2o. Prewencja i postępowanie w alergii pokarmowej 

Przewodniczenie:  Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamer,  

Prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek 

1. Ele Care w leczeniu alergii na białka mleka krowiego – doświadczenia własne 

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Dr n. med. Ewa Łoś-Rycharska, 
Dr n. med. Aurelia Sielużycka 

2. Postacie kliniczne anafilaksji pokarmowej 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala 

3. Leczenie anafilaksji popokarmowej i wstrząsu anafilaktycznego 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski 

4. Alergeny ukryte - sytuacja prawna w Polsce i na świecie dotycząca informacji o składzie 

alergenowym na etykietach 

Dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja 

5. Dyskusja 

 
17.4o. Przerwa kawowa 

 

17.5o. Gorący temat – Pro i Contra – Immunoterapia w alergii pokarmowej.  
Czy jesteśmy bliżsi lekarstwa na alergię pokarmową? 

Przewodniczenie: Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński 

Dr n. med. Teresa Małaczyńska - pro, Dr n. med. Jacek Gocki - contra 

 

18.1o. Postępy w diagnostyce 

Przewodniczenie: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski 

1. Konsensus AAAAI dotyczący diagnostyki 

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi 

2. Ocena przydatności podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo w ocenie tolerancji 

na białka mleka krowiego u dzieci 

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Dr n. med. Kinga Kupczyk 

3. Komponenty alergenów i reakcje krzyżowe 

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi 

4. Dyskusja 

 

19.1o. Zakończenie Sympozjum 
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Sympozjum Alergii na Pokarmy  
Program szczegółowy 

 

 

13.5o. Otwarcie Sympozjum 

 

14.oo. Alergia na pokarmy u dzieci 

 Przewodniczenie: Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 

1. Polskie stanowisko w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski, Dr n. med. Jolanta Wasilewska 

2. Udział odporności naturalnej w rozwoju alergii pokarmowej u małych dzieci 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamer, Dr n. med. Karolina Kulig 

3. Alergia na białka pszenicy u dzieci 

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa  

4. Dyskusja 

 

15.1o. Gorący temat – Pro i Contra – Żywność genetycznie modyfikowana.  
Czy to jest problem społeczny i lekarski? 

Przewodniczenie: Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal 

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi - pro, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko - contra 

 

15.3o. Przerwa kawowa 

 

15.4o. Nowe aspekty patogenetyczne alergii pokarmowej 

Przewodniczenie:  Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala,  

Prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko 

1. Rola limfocytów regulatorowych w patogenezie alergii pokarmowej 

Dr n. med. Magdalena Żbikowska-Götz 

2. Mutacje genowe a alergia na pokarmy 

Dr n. med. Krzysztof Pałgan 

3. Dyskusja 

 

 

 


