KATEGORIA: WYSTĄPIENIE PLAKATOWE
WYRÓŻNIENIA:
 Acrodermatitis enteropathica czy linijna IgA dermatoza pęcherzowa? —
opis przypadku
Adrianna Opalska (Gdańsk)
 Symetryczna twardzina en coup de sabre — opis przypadku
Anna Kruszewska (Olsztyn)
 Leczenie trudno gojących się ran po zabiegach z zakresu chirurgii
onkologicznej
Przemysław Lik (Łódź)
 Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi z zajęciem skóry
— prezentacja wybranych przypadków
Katarzyna Michalak (Gliwice)
 Cena piękna — manicure hybrydowy
Beata Wańczyk (Gdańsk)
 Pierwotny skórny chłoniak rozlany z dużych limfocytów B — opis
przypadku
Joanna Krzysiek (Łódź)
 Olbrzymi rak podstawnokomórkowy — analiza klinicznohistopatologiczna 10 przypadków Magdalena Natora (Gdańsk)
 Nieoczywiste dermatologiczne powikłania radioterapii — opis dwóch
przypadków klinicznych oraz przegląd piśmiennictwa
Barbara Olszewska (Poznań)
III miejsce
Etiologia owrzodzeń goleni na podstawie materiału Kliniki Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Dorota Mehrholz (Gdańsk)
II miejsce
Ocena drogi neutrofilowej w przebiegu AZS
Magdalena Basałygo (Bydgoszcz)
I miejsce
Dermoskopia może być przydatnym narzędziem w różnicowaniu olbrzymich
mięczaków zakaźnych i skórnej kryptokokozy u pacjentów z zespołem nabytego
upośledzenia odporności
Martyna Sławińska (Gdańsk)

KATEGORIA: PRZYPADKI KLINICZNE
WYRÓŻNIENIA
 Symmetric acral annular erythema — odmiana rumienia obrączkowatego
odśrodkowego, akralnego rumienia nekrolitycznego, czy też odrębna
jednostka chorobowa?
Radomir Reszke (Wrocław)
 Nawracające, ziarniniakowe zapalenie skóry z eozynofilią — opis
przypadku
Klaudia Dopytalska (Warszawa)
 Pęcherzyca bujająca — opis przypadku
Katarzyna Cebo (Kraków)
 Amicrobial pustulosis of the folds — dermatoza krostkowa
Monika Siedlecka (Warszawa)
III miejsce
Blueberry muffin syndrome — opis przypadku
Katarzyna Kaleta (Kraków)
II miejsce
Pemfigoid pęcherzowy poszczepienny u niemowlęcia — opis przypadku
Aleksandra Kobusiewicz (Łódź)
I miejsce
Gruźlica toczniowa skóry — problemy diagnostyczno-terapeutyczne
Julita Anna Krahel (Białystok)

KATEGORIA: PRACE EKSPERYMENTALNE
WYRÓŻNIENIA
 Rola białek zaangażowanych w proces fotodestrukcji skóry w patogenezie
raka podstawnokomórkowego
Magdalena Ciążyńska (Łódź)
 Pemfigoid pęcherzowy a choroby neurodegeneracyjne: badanie
porównawcze występowania surowiczych przeciwciał wobec BP180,
BP230 i przeciwciał przeciwneuronalnych w warunkach
środkowoeuropejskiego uniwersyteckiego oddziału dermatologicznego
Paweł Bartkiewicz (Poznań)
 15 Wpływ naświetlań wąskopasmowym ultrafiloletem B na poziomy
TNFα, INFy, IL-17, IL-23, IL-12 i witaminy D3 w surowicy u pacjentów
z łuszczycą — badanie pilotażowe
Magdalena Salińska (Łódź)
 Podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kliniczne porównujące
zastosowanie mikro-needlingu, peelingu chemicznego oraz połączenia
mikro-needlingu i peelingu chemicznego w leczeniu atroficznych blizn
potrądzikowy. Ocena skuteczności klinicznej oraz jakości życia
pacjentów
Agata Pakla–Misiur (Rzeszów)
III miejsce
Igor Bednarski (Łódź)
„Czy długość ma znaczenie? Wpływ rodzaju pasma UVB na proces
fotodegradacji skóry”
II miejsce
Anna Niezgoda (Bydgoszcz)
Za pracę „Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po miejscowym
zastosowaniu soli wapniowej atorwastatyny i soli sodowej kwasu simwastatyny
u pacjentów z aktywną postacią bielactwa nabytego (badanie EVRAAS,
clinicaltrials.gov-NCT03247400)”
I miejsce
Justyna Czarny (Gdańsk)
Za pracę ”Identyfikacja mutacji p.D816V genu KIT we krwi obwodowej dzieci
z mastocytozą skóry o ciężkim przebiegu”

KATEGORIA: PRACE KLINICZNE
WYRÓŻNIENIA:
 Wismodegib — nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z
zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym skóry —
doświadczenia własne
Magdalena Ciążyńska (Łódź)
 Powikłania zastosowania wypełniaczy w medycynie estetycznej
Michał Rogowski-Tylman (Łódź)
 Świąd wodny (aquagenic pruritus) w czerwienicy prawdziwej —
charakterystyka kliniczna i laboratoryjna
Edyta Lelonek (Wrocław)
 Korelacja obrazów ultrasonograficznych z klinicznymi wykładnikami
aktywności i uszkodzenia w twardzinie ograniczonej
Irmina Ranosz-Janicka (Katowice)
III miejsce
Przydatność skali LoSCAT do oceny stanu aktywności i uszkodzenia w
twardzinie ograniczonej u dorosłych
Alina Skrzypek–Salamon (Katowice)
II miejsce
Obraz kliniczny oraz częstość występowania świądu u pacjentów ze skórnym
toczniem rumieniowatym
Justyna Szczęch (Rzeszów)
I miejsce
Wpływ latanoprostu na odrost włosów w mysim modelu łysienia
androgenowego
Mariusz Sikora (Warszawa)

Nagroda główna
Katarzyna Juczyńska (Łódź) za pracę ”Ścieżka sygnałowa JAK/STAT. Nowe
spojrzenie na etiopatogenezę pemfigoidu pęcherzowego”

