AtoPsoriaDerm 2017
to wydarzenie
specjalnie dla:
– wszystkich, którzy chcą dbać
o dobrą kondycję skóry oraz
dowiedzieć się jak ją chronić
i pielęgnować
– chorych na atopowe
zapalenie skóry, ich
rodzin i opiekunów
– chorych na łuszczycę oraz
łuszczycowe zapalenie
stawów

AtoPsoriaDerm

Targi dla Pacjentów z Łuszczycą i Atopowym Zapaleniem Skóry

Pierwsze w Polsce
kompleksowe wydarzenie
dla osób z problemami
i chorobami skóry.
AtoPsoriaDerm to wyjątkowe przedsięwzięcie dla
skórnymi.

Łączy

prezentację

najnowszych

produktów i urządzeń do pielęgnacji i leczenia
skóry oraz wykłady wybitnych ekspertów w dziedzinie dermatologii.
Pionierskie przedsięwzięcie organizuje Święto-

Ocenia się że, w krajach
europejskich łuszczycą
dotkniętych jest 2-3%
populacji.

– gamę najnowocześniejszych prepa-

ratów, przeznaczonych do pielęgnacji

osób borykających się z różnymi problemami

2-3%

Targi
AtoPsoriaDerm
oferują:

krzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę, zrzeszające osoby zmagające się z chorobami dermatologicznymi na co dzień oraz Targi
Kielce – drugi ośrodek wystawienniczy Europy
Środkowo-Wschodniej.

20% 1-3%

W większości
krajów świata na
atopowe zapalenie
skóry cierpi ok.
20% dzieci i 1-3%
osób dorosłych.

Przewlekłe choroby dermatologiczne, jak
łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry,
stanowią ogromny problem społeczny,
porównywalny z cukrzycą, astmą czy
chorobami serca.
Choroby skóry w ogromnym stopniu
wpływają na psychiczną i fizyczną jakość
życia, utrudniając normalne funkcjonowanie
w społeczeństwie i kontakty międzyludzkie.
Od lat obserwuje się znaczący wzrost

skóry z problemami

– suplementy, zioła oraz inne preparaty
wspomagające proces leczniczy

– konsultacje i wykłady ekspertów na

temat m.in. leczenia biologicznego

łuszczycy, fototerapii w łuszczycy,
szkoły leczenia AZS

– wiedzę o najnowszych sposobach
leczenia dermatoz

– informacje o miejscach, gdzie można
korzystać z nowoczesnych terapii

– wiedzę na temat zapobiegania niekorzystnemu

działaniu

czynników

zewnętrznych na skórę, ze szczegól-

nym uwzględnieniem promieniowania UV

– integrację środowisk i organizacji

wspomagających walkę z łuszczycą,
ŁZS i AZS

występowania chorób skóry w Europie.

Ryzyko wystąpienia łuszczycy
u potomstwa:
– w zdrowej rodzinie – 1-2%
– gdy jedno z rodziców choruje
na łuszczycę – 10-20%
– gdy oboje rodzice
są chorzy – 50-70%

WAŻNE!
Łuszczyca jest
chorobą zapalną,
nawrotową
i niezakaźną.

AtoPsoriaDerm

Targi dla Pacjentów z Łuszczycą i Atopowym Zapaleniem Skóry

Dlaczego warto wziąć
udział w AtoPsoriaDerm 2017?
– możliwość zaprezentowania oferty, zarówno na stoisku
wystawienniczym, jak i w trakcie konferencji eksperckich
– dotarcie do szerokiego grona klientów o określonym
profilu
– możliwość nawiązania kontaktów
z przedstawicielami organizacji pacjentów z całego kraju
– obecność wystawców w relacjach
z

wydarzenia

oraz

w

materiałach

promocyjnych

przygotowywanych przez organizatorów

Świat medycyny gości w Centrum
Kongresowym Targów Kielce od wielu
lat, a odbywające się tu wydarzenia
należą do niezwykle prestiżowych.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

1 lipca 2017
Centrum
Kongresowe
Targi Kielce

AtoPsoriaDerm to
przedsięwzięcie
bezprecedensowe
w skali kraju.

odwiedziło w 2016 roku około 2000 specjalistów

Zapraszamy do
współpracy!

Festiwal Stomatologii Praktycznej DENTOPOLIS

Kontakt

Kongres Medycyny Rodzinnej
zgromadził blisko 1300 lekarzy

w 2016 roku na wykładach i warsztatach
gościło 900 osób

Organizatorzy

Partner

Tomasz Potocki
manager projektu
+48 41 365 14 07
+48 664 902 196
potocki.tomasz@targikielce.pl

www.targikielce.pl
www.luszczyca-kielce.pl
www.koalicjaluszczyca.pl

