Tisková zpráva
Imunologové se vrátili
po 12 letech do Liberce
Čtyřdenní Kongres České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI + SSAKI)
hostí od středy 10. října liberecké Centrum Babylon. Letošní setkání je již 29. sjezdem alergologů a
klinických imunologů z obou republik.
V Liberci se naposledy konal kongres českých a slovenských alergologů a klinických imunologů před
dvanácti lety. Nyní se na něj sjelo na tisíc lékařů, zdravotních sester, laborantů a vysokoškolsky
vzdělaných odborníků – nelékařů. Setkání, které probíhá v roce 55. výročí vzniku ČSAKI, zahájil
v kongresovém sále Babylonu spolu s lékaři také náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou
integraci úřadu Jiří Šolc.
„Jsem rád, že se Liberec stal po dvanácti letech dějištěm tak význačného kongresu. Je radost vidět
tolik lékařských kapacit na jednom místě,“ promluvil k účastníkům sjezdu náměstek Jiří Šolc. „Doufám,
že si najdete čas k prohlídce našeho krásného města, zejména zoo a botanické zahrady. Obě se
mohou pochlubit mnoha unikáty. Pokud si všechno projít nestihnete, budu rád, když se do našeho
města někdy v budoucnu vrátíte,“ dodal.
Organizátoři kongresu odstartovali setkání udělováním poct významným osobnostem. Čestné
medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně obdrželi dva lékaři, Marie Veselovská a
Jiří Ehl. Několik dalších odborníků získalo Čestné členství ČLS JEP. Mezi nové čestné členy patří tak už
například MUDr. Ludmila Jandová, která stála u zrodu imunologie v Liberci.
Jak uvedla za hlavní organizátory kongresu MUDr. Kateřina Absolonová, zastupitelka města, v Liberci
vzniklo pracoviště tehdy velmi mladého oboru alergologie a klinická imunologie již před 40 lety. Bylo
to za výrazného přispění nedávno zesnulé MUDr. Jaroslavy Kleinhamplové a dosud aktivně
pracujícího MUDr. Josefa Rozkovce.
„Počet osob stižených alergickými chorobami a poruchami imunity od té doby zaznamenal strmý
vzrůst. Důvodů epidemického rozšíření těchto chorob je hodně. Určitě mezi ně patří i zhoršující se
životní prostředí,“ zdůraznila MUDr. Kateřina Absolonová. „Mílovými kroky jde ale kupředu také
imunologie. Vyměňování nových poznatků a zkušeností je hlavním cílem našeho kongresu,“ doplnila.

V Liberci 11. října 2012

