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Polecamy: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne,
diagnostyka, postępowanie' 4. Edycja
Kraków, 11 stycznia 2013
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Polecamy: Kurs 'Pokrzywka od A do Z:
od Alergii do Zakażeń' - NOWOŚĆ!
Kraków, 12 stycznia 2013

Polecamy: EAACI Skin Allergy
Meeting (SAM) Berlin,
29 listopada - 1 grudnia 2012
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Mamy program leczenia omalizumabem
Objawy niepożądane ze strony
leków stanowią jeden
z najczęstszych problemów
w praktyce lekarskiej. Polekowe
działania uboczne mogą
wywołać zarówno reakcje
łagodne, jak i ciężkie, będące
stanem zagrożenia życia. Bardzo
często objawy skórne są
pierwszą lub jedyną
manifestacją działań
niepożądanych ze strony leków.
Czytaj dalej>>>

Szanowni Państwo,
Po 7 latach starań, przy ogólnie dobrej atmosferze co do
merytoryki Ministerstwo Zdrowia właśnie opublikowało Projekt
Obwieszczenia Refundacyjnego.
Mimo wielokrotnych protestów NFZ wśród nowych leków
refundowanych (w załączniku B.44) od 1 listopada znalazł się
Xolair (omalizumab). W ostatnich dniach wymagało to dużo
pracy i nerwów.

Czytaj więcej: Mamy program leczenia omalizumabem

Prof. dr hab. med. Barbara
Rogala - absolwentka
Wydziału Lekarskiego
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego (1974, dyplom
z wyróżnieniem). Profesor
nauk medycznych (stopień
doktora nauk medycznych 1980, stopień
doktora habilitowanego 1996, tytuł
profesora 2001). Specjalista chorób
wewnętrznych (1980), specjalista
alergolog (1990), specjalista immunologii
klinicznej (2011).
Więcej >>>

Reklama

Pokrzywka - choroba każdego z nas
Rosacea jest zapalną,
przewlekłą chorobą dotyczącą
powyżej 10% ludności
zamieszkującej tereny północnej
Europy. Zmiany pojawiają się
charakterystycznie w centralnej
części twarzy i w początkowym
okresie mają charakter rumieni
i teleangiektazji, potem
grudkowo-krostkowy,
a w zaawansowanym stadium,
przerosły.
Czytaj dalej>>>

Jest bardzo prawdopodobne, że każdy człowiek miał
w swoim życiu przynajmniej jeden epizod pokrzywki.
Od 2 do 11% wszystkich ludzi choruje na pokrzywkę
spontaniczną przewlekłą. Nie dziwi zatem, że każdy lekarz od specjalisty alergologa aż po specjalistę zdrowia
publicznego styka się z problemem pokrzywki. Pojęcie
"pokrzywka" odnosi się nie do pojedynczej choroby, lecz
charakterystycznych objawów skórnych, które mogą wystąpić
w przebiegu różnych chorób . Wspólną cechą wszystkich
typów i podtypów pokrzywek jest rozwój bąbli pokrzywkowych,
obrzęku naczynioruchowego lub obu rodzajów wykwitów
jednocześnie. Heterogenność spektrum pokrzywki,
sprzeczność opinii na temat przydatności poszczególnych metod diagnostycznych
oraz terapeutycznych przyprawia niejednego lekarza o zawrót głowy.

Czytaj więcej: Pokrzywka - choroba każdego z nas
Toczeń rumieniowaty układowy
(SLE, systemie lupus
erythematosus) jest chorobą
autoimmunizacyjną o nieznanej
etiologii. Etiopatogenetycznie
charakteryzuje się ona
występowaniem przeciwciał
skierowanych przeciwko
składnikom jądra komórkowego
oraz innymi zaburzeniami
immunologicznymi, takimi jak...
Czytaj dalej>>>

Odkrycie IgE przez japońskie
małżeństwo Ischizaków
pracujące w Denver w Kolorado
i Johanssona i Bennicha
z Upssali w Szwecji
spowodowało, że alergologia
stała się ważną dziedziną
medycyny doświadczalnej
i klinicznej. Wcześniejsze
dokonania czasów nowożytnych
również miały istotne znaczenie
dla jej rozwoju.
Czytaj dalej>>>

Zebranie naukowe Oddziału Małopolskiego PTA

Nazwa użytkownika

ZALOGUJ

Zapamiętaj

Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy?

Istotną zmianą w funkcjonowaniu nowego
portalu alergologia.org jest konieczność
rejestracji aktywnych (tj. piszących)
użytkowników. Dzięki temu możemy
zagwarantować, że wypowiedzi na portalu
alergologia.org pochodzą wyłącznie od
specjalistów alergologów lub osób
w trakcie specjalizacji z alergologii.
Zainteresowanych rejestracją prosimy
o kontakt za pośrednictwem formularza
na stronie kontaktowej.

Dnia 8 października 2012 członkowie
Oddziału Małopolskiego PTA po raz pierwszy
po przerwie wakacyjnej spotkali się na
zebraniu naukowym. Było to zarazem
pierwsze zebranie po wybraniu nowych
władz zarządu oddziału.

Reklama

Czytaj więcej:
Sprawozdanie z zebrania naukowego Małopolskiego Oddziału PTA

VI Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii
Klinicznej
Szanowni Państwo,

Interleukina 18 (IL-18) jest
plejotropową cytokiną, która
kontroluje równowagę między
odpowiedzią Th1- i Th2komórkową. Cytokina ta,
synergistycznie z IL-12 zwiększa
produkcję INFγ, stymuluje
odpowiedź Th1 zależną i hamuje
syntezę immunoglobuliny E.

W imieniu własnym oraz zarządu Oddziału Małopolskiego
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego serdecznie
zapraszam Państwa na VI Krakowskie Sympozjum
Alergologii i Immunologii Klinicznej, które odbędzie się
w Krakowie w dniu 15 grudnia 2012. Tworząc program
sympozjum staraliśmy się wybrać tematy rzadko
poruszane na innych konferencjach a ważne w codziennej
praktyce alergologa…

Czytaj dalej>>>

Czytaj dalej:
VI Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej

Kalendarz
Journal scan
Blogi specjalistów
Nowości wydawnicze
Artykuły
Archiwum konferencji
Kontakt

Które emolienty są bezpieczne dla alergików?
Sucha skóra występuje częściej wśród osób z szeroko
rozumianą skazą atopową. Nie dziwi zatem, że stosowanie
emolientów jest jednym z najczęstszych zaleceń udzielanych
przez alergologów, dermatologów i pediatrów. Nie można
jednak zapominać, że emolienty to kosmetyki, a składniki
kosmetyków należą do najczęstszych przyczyn alergii
kontaktowej. Pytanie o bezpieczeństwo stosowania
emolientów jest zatem w pełni uzasadnione. W pierwszej
połowie 2012 roku przeprowadziliśmy analizę emolientów
sprzedawanych w aptekach i stwierdziliśmy, że ich skład nie
różni się zasadniczo od kosmetyków dostępnych
w drogeriach. Spośród 177 emolientów znajdujących się
ofercie aptek, zaledwie 37 preparatów, czyli niespełna 21% nie zawierało
składników o znanym potencjale uczulającym (składniki podlegające
ograniczeniom Dyrektywy Europejskiej lub składniki o znanym z literatury potencjale
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EAACI Allergy School: Specific
Allergy and Immunotherapy
EAACI Skin Allergy Meeting, Berlin
Kurs Wyprysk: Spektrum kliniczne,
diagnostyka, postępowanie 4.
Edycja
Kurs Pokrzywka od A do Z:
Codzienne wyzwanie w praktyce
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uczulającym).

Czytaj dalej: Które emolienty są bezpieczne dla alergików?

Codzienne wyzwanie w praktyce
każdego lekarza - od alergii do
zakażeń
EAACI Basic Immunology
Research in Allergy and Clinical
Immunology
Zobacz kalendarz

9. Akademia Dermatologii i Alergologii
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości
Szanowni Państwo,

Odsłon : 914909

Sekcja Dermatologiczna PTA wraz z Kliniką Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii GUMed zapraszają lekarzy
zainteresowanych problematyką dermatoz alergicznych,
a zwłaszcza: alergologów, dermatologów, pediatrów
i lekarzy rodzinnych do udziału w 9. Akademii Dermatologii
i Alergologii, która odbędzie się w dniach 7-10.02.2013
w Słupsku i w Ustce.

Czytaj więcej: 9. Akademia Dermatologii i Alergologii

Nowe władze Oddziału Małopolskiego PTA w
Krakowie
Elżbieta Wawrzyniak
Małgorzata Styś
Prezes EAACI w Krakowie
Nagrody Światowej Organizacji Alergii (WAO)
dla Polaków!
Grzegorz Porębski
Stopień doktora habilitowanego dla Ewy
Czarnobilskiej

W dziale Praktyka
Metody leczenia ACD o ograniczonej lub
niepotwierdzonej skuteczności: 'Odczulanie',
diety eliminacyjne
Metody leczenia ACD o ograniczonej lub
niepotwierdzonej skuteczności: Leki
przeciwhistaminowe, disulfiram i inne
Leczenie alergicznego wyprysku kontaktowego
(ACD): Fototerapia

Gdzie publikować?
Czy to dalej alergia pokarmowa? Częstość
występowania alergii na białko mleka
krowiego u dzieci w 2. roku życia z atopowym
zapaleniem skóry
Przydatność spirometrii i testów prowokacji
oskrzeli u dzieci
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