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Oferta szkolenia: 
 

KURS DERMATOSKOPOWY ZAAWANSOWANY 
 
Prowadzący: dr n. med. Agata Bulińska, dr n. med. Jacek Calik 

Miejsce szkolenia:  Akademia Dermatoskopii ul. Wyspiańskiego 11, 50-386 Wrocław 

Termin: 16.-17.11.2018 (piątek – sobota) 

Grupa docelowa: lekarze 

Cel szkolenia:  Podstawowym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji lekarzy w zakresie 

wykorzystania badania dermatoskopowego w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnostyki 

onkologicznej, jak również w diagnostyce zmian barwnikowych skóry w zakresie zaawansowanym. 

 

Agenda kursu: 
 
Wykłady - piątek – 16.11.2018 – godz. 16:00-20:00 
 
16:00-17:00   Obecne możliwości techniczne diagnostyki nowotworów skóry, dr n. med. Jacek Calik 

17:00 -17:45   Chaos i Wzory – algorytm diagnostyki dermatoskopowej złośliwych zmian 

barwnikowych skóry, dr n. med. Agata Bulińska 

17:45 - 18:00   Przerwa kawowa   

18:00 - 19:00   Prognoza bez obecności barwnika – algorytm do oceny bezbarwnikowych wykwitów 

skóry, dr n. med. Agata Bulińska 

19:00 - 19:45   Zmiany wrodzone i czerniaki pediatryczne, dr n. med. Jacek Calik 

19:45 - 20:00   Podsumowanie   

 
Wykłady + ćwiczenia - sobota – 17.11.2018 – godz. 9:00 - 16:00 
 
9:00 - 9:30   SKINTEST przypadki kliniczne – sprawdzian wiedzy, dr n. med. Jacek Calik 

9:30 - 10:00   Czerniaki skóry twarzy, dr n. med. Agata Bulińska 

10:00 – 10:30   Czerniaki akralne i podpaznokciowe , dr n. med. Agata Bulińska  

10:30 - 11:00   Guzy keratynocytowe, dr n. med. Agata Bulińska 

11:00 – 11:15   Przerwa kawowa  

11:15 – 12:00   Dermatoskopia w rzadkich nowotworach skóry, dr n. med. Jacek Calik 

12:00 – 13:00   Przypadki interaktywne, dr AB i dr JC 

13:00 – 13:45   Lunch  

13:45 – 14:15   Dermatoskopia zmian zapalnych i innych chorób skóry, dr n. med. Agata Bulińska 
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14:15 – 15:00   Przypadki interaktywne, dr AB i dr JC 

15:00 – 15:30    Czerniaki błony śluzowej jamy ustnej, dr n. med. Agata Bulińska 

15:30 – 16:00   Podsumowanie kursu – rozdanie certyfikatów 

 
Uwagi ogólne: 

• Uczestnicy po zakończonym kursie otrzymają certyfikat uczestnictwa z Akademii 

Dermatopskopii 

• Cena kursu dwudniowego wynosi 1100 PLN (cena obejmuje: szkolenie, materiały edukacyjne, 

w tym książka pt. „Dermatoskopia” oraz catering podczas szkolenia) 

• Koszt szkolenia nie obejmuje noclegów uczestników, dojazdów do miejsca szkolenia oraz 

wyżywienia poza Akademią Dermatoskopii 

W celu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę rezerwacyjną wysokości 500 PLN na konto: 
60 1950 0001 2006 0744 7147 0002 
Reszta kwoty do uregulowania na miejscu przed rozpoczęciem kursu. 
 

 
 
 

Każdy z Uczestników kursu otrzyma książkę  

„Dematoskopia”  pod tłumaczeniem i redakcją dr n. med. 

Agaty Bulińskiej. Jest to jedna z najlepszych pozycji na rynku 

(wartość ok. 100 PLN) 

Dr n. med. Agata Bulińska - specjalista dermatolog-wenerolog, 

Gdańsk, Polska, Senior Lecturer, School of Medicine, The 

University of Queensland, Brisbane, Australia 

https://www.wiadomoscidermatologiczne.pl/dermatoskopia 
 
 

 
Na kursie będą dostępne do treningu dermatoskopy firmy Heine (Heine Delta 20T, Heine NC2, Heine 
mini, Heine Delta 20), wideodermatoskop FotoFinder oraz nakładki na smartfony firm: Heine, 
FotoFinder i DermoLite. 
 
Dodatkowo: Na kursie można skorzystać z rabatu specjalnego dla uczestników kursu wysokości 15% 
od cen katalogowych na zakup dermatoskopów ręcznych firmy Heine. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
 
Zagadnienia merytoryczne: Dr n. med. Jacek Calik tel. 502 479 582 

Szczegółowe informacje organizacyjne, zgłoszenia na kurs: Ilona Trześniewska tel. 603 428 895 


