


FUNDACJA do Walki z

Ponieważ ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
jest jedną z najczęściej występujących 

chorób skóry… Ponieważ znacznie 
pogarsza ona jakość życia milionów 

Ponieważ liczne prace badawcze 
są jeszcze niezbędne, 

by rozwikłać wszystkie tajemnice…
Laboratoria Pierre Fabre podjęły 

decyzję o zainicjowaniu ściślejszego 
związku między naukowcami, lekarzami, 

pacjentami i ich otoczeniem tworząc 
w przedsiębiorstwie FUNDACJĘ 

na ich potrzeby, wyłącznie poświęconą 
ATOPOWEMU ZAPALENIU SKÓRY.

FUNDACJĘ mającą na celu Badania Naukowe

Ekipy zaangażowane w badania nad ATOPOWYM ZAPALENIEM
SKÓRY, czy to pod kątem epidemiologii, genetyki, immunologii,
badań fundamentalnych lub klinicznych, będą mogły otrzymać
od FUNDACJI pomoc materialną, po zatwierdzeniu przez Radę
Naukową Fundacji.

FUNDACJĘ mającą na celu Informację

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY jest niewystarczająco znane.
Rodzice, a także pedagodzy, lekarze i inni profesjonaliści
sektora zdrowia potrzebują informacji dotyczącej natury
ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY, jego sposobów leczenia, jego
wpływu na jakość życia pacjentów i ich rodzin oraz najlepszych
środków, by zmniejszyć ciężar, jaki stanowi ta choroba.
FUNDACJA będzie brała udział w rozpowszechnianiu tej
informacji w mediach profesjonalnych i wśród społeczeństwa.



Misje

Udział w finansowaniu prac naukowych i Badań Klinicznych
związanych z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY.

Wspieranie wszelkich akcji zarówno naukowych, jak też
medialnych mających na celu poznanie choroby oraz informację o
niej, metod leczenia jej i codziennego życia pacjentów.

Projektowanie i wprowadzanie w życie metod oraz akcji
pedagogicznych.

Tworzenie, edycja i rozprowadzanie nośników informacji
przeznaczonych dla lekarzy praktyków, rodziców i dzieci.



Udział w założeniu Szkół Atopii w Madrycie, Mediolanie,
Krakowie, Gdańsku, Rzymie, Buenos-Aires.

Stworzenie materiałów pedagogicznych
i broszur przeznaczonych do 
edukacji terapeutycznej.

Pomoc w stworzeniu witryny internetowej przeznaczonej do
dyskusji między profesorami na temat edukacji terapeutycznej w
dziedzinie ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY (Opened Dermatology).

http://www.opened-dermatology.com/

Stworzenie Europejskiego Funduszu Stypendialnego Wymiany
przeznaczonego do nagradzania projektów naukowych dotyczących
ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY, dokonanych przez ekipy oddziałów
szpitalnych.

Realizacje



FUNDACJĘ mającą na celu Edukację

Jak wszystkie choroby chroniczne, ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY jest
trudne do objęcia leczeniem. Zniechęcenie ogarnia często dzieci i
rodziców, którzy nie zawsze rozumieją jak można najlepiej wykorzystać
istniejące metody leczenia, które wszystkie mają swoje zalety i limity.
Edukacja terapeutyczna stosuje odpowiednie środki, by przynieść
niezbędną wiedzę, wiedzę natychmiast przekształconą w cenne
umiejętności w życiu codziennym. Funkcjonujące już Szkoły Atopii
zdobyły doświadczenie, które FUNDACJA pomoże przekazać.

FUNDACJA dla Państwa potrzeb

Jeśli ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY dotyczy Państwa, FUNDACJA jest do
Państwa dyspozycji. Badacze, lekarze, paramedycy, pedagodzy, pacjenci,
grupy pacjentów - FUNDACJA może być dla Państwa poważnym
partnerem.

Aby uczestniczyć w tym 
wysiłku, Laboratoria Pierre Fabre 

zdecydowały stworzyć w 
przedsiębiorstwie FUNDACJĘ, 

której celem jest wspieranie 
projektów badań we wszystkich 

dziedzinach mogących przynieść
poprawę naszego zrozumienia 

ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
i objęcia go leczeniem.



FUNDACJA do walki z
ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY:

Badania i kształcenie

Jeśli chcą Państwo zaangażować się w dziedzinę ATOPOWEGO

ZAPALENIA SKÓRY, pogłębić badanie fundamentalne lub

kliniczne; jeśli chcą Państwo uczestniczyć we wszystkich

wysiłkach dokonywanych w celu poprawy jakości życia i

objęcia leczeniem pacjentów dotkniętych ATOPOWYM

ZAPALENIEM SKÓRY.

Komitet naukowy

Profesor Carle Paul 

(Szpital Purpan - Tuluza)

Profesor Jean-François Nicolas 

(Ośrodek Szpitalny - Lyon Południe)

Profesor Jean-François Stalder 

(Hôtel Dieu - Nantes)

Fundatorzy

Pierre Fabre Dermokosmetyka

Pierre Fabre Środki Lecznicze

Pierre Fabre Dermatologia

Laboratoria Dermatologiczne Ducray

Laboratoria Dermatologiczne Avène

Laboratoria Klorane

Laboratoria Boiron

Prosimy skontaktować się z nami:

fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com 

FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION
Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31000 TOULOUSE - Tel : 33 (5) 63 58 98 10

www.fondation-dermatite-atopique.org


