Głos branży kosmetycznej wybrzmi w tym roku na forum
toksykologów
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W tym roku po raz pierwszy w historii odbywających się raz na trzy lata konferencji
szkoleniowo-naukowych Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego zorganizowane zostaną
warsztaty dotyczące toksykologii kosmetycznej. Współczesne wyzwania i problemy w ocenie
bezpieczeństwa produktów kosmetycznych przybliżą uczestnikom dr inż. Iwona Białas oraz
dr Kamil Jurkowski, jedni z nielicznych safety assessorów w gronie ekspertów PTTOX.
– Zależy nam, aby głos branży kosmetycznej wybrzmiewał na forum PTTOX równie silnie, jak innych
sektorów. Chcemy rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzy się przemysł, szukać rozwiązań na
styku nauki i biznesu. Wierzymy, że może to przynieść dobre rezultaty dla wszystkich stron –
podkreśla dr inż. Iwona Białas.
Celem organizowanych 15 września 2021 r. warsztatów jest budowa relacji i wymiana wiedzy
pomiędzy środowiskiem naukowym, a przemysłem kosmetycznym. Safety assessorzy wraz z
uczestnikami warsztatów będą przyglądać się aktualnym wyzwaniom i problemom w ocenie
bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Zastanowią się też nad miejscem oceny bezpieczeństwa w toksykologicznej ocenie ryzyka
zdrowotnego (od klasycznego paradygmatu klasycznej toksykologicznej oceny ryzyka zdrowotnego
do oceny ryzyka nowej generacji – NGRA). Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na
zagadnienia praktyczne, które nie tylko wpisują się w aktualne wymogi czy trendy, ale również
stanowią zagadnienia problematyczne w codziennej pracy.
– Chcemy by zaproponowane przez nas warsztaty były pierwszym krokiem do wypracowania
platformy wymiany doświadczeń, związanych z praktycznymi problemami oceny ryzyka dla
kosmetyków. Wymiana doświadczeń i warsztaty mogą w przyszłości zaowocować np. opracowaniem
kursów szkoleniowych dla safety assessorów organizowanych w ramach inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Toksykologicznego – podkreśla dr Kamil Jurowski.
Warsztaty będą prowadzone w blokach tematycznych. Dr Kamil Jurowski poruszy m.in. kwestie
metod alternatywnych. Przyjrzy się zmianom w kierunku nowej toksykologii regulacyjnej. Omówi
także koncepcje TTC i iTTC w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz wyjaśni
różnice pomiędzy marginesem bezpieczeństwa, a marginesem narażenia wewnętrznego (MOIE).
Z kolei dr inż. Iwona Białas oceni, co najnowsza aktualizacja wytycznych Komitetu SCCS zmienia w
praktycznym podejściu do dossier składników kosmetycznych. Opowie o ocenie narażenia
inhalacyjnego dla kosmetyków i alternatywnych koncepcjach oceny potencjału uczulającego
substancji. Przyjrzy się także wyzwaniom oceny bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci poniżej 3
roku życia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny dla uczestników konferencji. Wszelkie szczegóły znaleźć można
na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – organizatora tej edycji konferencji. Rejestracja
możliwa jest do końca wakacji, a spotkania będą odbywać się w formule online.
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