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W tej samej sesji bardzo ciekawy wykład na temat roli 
promieniowania UV na organizm człowieka przedstawił 
prof. Michał Żmijewski z Katedry i Zakładu Histopatologii 
GUMed. Oprócz powszechnie znanego kancerogennego 
działania UV na skórę nawiązał do roli witaminy D i koniecz-
ności jej uzupełnienia, a najprostszą metodą jest krótka 
ekspozycja na słonce nie doprowadzająca do zarumienienia 
skóry.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się kurs dermo-
skopowy w drugim dniu konferencji przygotowany przez 
docenta Michała Sobjanka, w czasie którego uczestnicy 
mieli okazję poznać zasady diagnostyki stanów przedra-
kowych i nowotworów skóry oraz nowe metody leczenia 
rogowacenia słonecznego.

W przerwach pomiędzy wykładami była możliwość od-
wiedzenia stoisk wydawnictw oraz licznych firm farmaceu-
tycznych i medycznych.

 Po długich, intensywnych obradach i dyskusjach, 
uczestnicy Akademii mogli zrelaksować się w trakcie uczty 
rybnej i koncertu morskich opowieści podczas piątkowego 
wieczoru marynarskiego oraz w czasie spotkania towarzy-
skiego w sobotę w przytulnym wnętrzu Rock Cafe w Doli-
nie Charlotty z muzyką Carlosa Santany z jego w tle. Pro-
fesor Roman Nowicki zadbał również o kondycję fizyczną 
uczestników konferencji, organizując poranny nordic wal-
king pod fachową opieką instruktora. Dzięki tej popularnej 
i bezpiecznej formie aktywności już w trakcie konferencji 
można było wprowadzić w życie zalecane w wykładzie in-
auguracyjnym formy profilaktyki przeciw chorobom układu 
krążenia.

W niedzielę 12.02.2017r. organizatorzy i goście 13. ADA 
razem z Burmistrzem Ustki obchodzili XXV Światowy Dzień 
Chorego. Tradycyjnie po uroczystej Mszy Św. w neogotyc-
kim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, której przewod-

niczył biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
Krzysztof Włodarczyk, goście przenieśli się do Sali Obrad 
Ratusz Miejskiego w Ustce, gdzie kontynuowano panel dys-
kusyjny. W dyskusji wzięli udział między innymi: profesor 
Janusz Moryś, profesor Roman Nowicki i profesor Mikołaj 
Majkowicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a tak-
że dr Danuta Jędrak-Kułaga – prezes Pomorskiego Cen-
trum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz księża: 
bp. Krzysztof Włodarczyk, rektor Gdańskiego Seminarium 
Duchownego ks. prof. Grzegorz Szamocki z Wydziału Hi-
storycznego UG, ks. prof. Jan Turkiel – proboszcz parafii 
pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce i ks. kan. Dariusz 
Ławik – proboszcz parafii Św. Bernarda w Sopocie. Pod-
czas panelu analizowano znaczenie wiary dla uzdrowień 
w wymiarze biblijnym, odnosząc do wielowymiarowego 
znaczenia wiary w procesie terapeutycznym. Omawiano 
temat sumienia z perspektywy psychologii, podkreślając 
aspekty psychoanalizy, autorefleksji oraz prac empirycznych 
poświęconych zagadnieniu sumienia w kontekście zdrowia. 
Podniesiono problem mitów i autorytetów. W szerokim za-
kresie religijno-teologiczno-mitycznym, ale i codziennym, 
rozważano problematykę zdrowia i rodziny. W czasie de-
baty przedstawiono zagrożenia jakie niosły i nadal niosą ze 
sobą choroby zakaźne i w oparciu o dowody naukowe pod-
jęto próbę odpowiedzi na pytanie czy mózg lubi kłamać? 
Podczas tego spotkania spotkały się wątki filozofii, psycho-
logii, teologii, medycyny i religii w dyskusji nad zdrowiem, 
chorobą i człowiekiem.

Dziękując profesorowi Romanowi Nowickiemu za zor-
ganizowanie konferencji, wszyscy goście podkreślali nie-
zwykle ważną rolę tego interdyscyplinarnego spotkania dla 
integracji całego środowiska alergologicznego i przyjęli za-
proszenie do udziału w kolejnej, 14. Akademii Dermatologii 
i Alergologii, która odbędzie się w dniach 08-11.02.2018 
roku www.14ada.pl.
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