
II KONFERENCJA

24-25 maja 2019r., Wrocław
Hotel Novotel Wrocław Centrum • ul. Powstańców Śląskich 7

Akademii 
Dermatoskopii 



Program Konferencji pod patronatem naukowym 
dr. n. med. Jacka Calika 

15.00 – 15.20  Przerwa kawowa

15.20 – 16.00 SKINTEST – multimedialny trening dermatoskopowy 
  – dr n. med. Jacek Calik, dr n. med. Paweł Pietkiewicz

16.00 – 16.30 Terminologia w nazewnictwie dermatologicznym: nazewnictwo metaforyczne 
  i metoda oparta na analizie wzorca
  – dr n. med. Jacek Calik, dr n. med. Agata Bulińska 

16.30 – 17.00 Nowe możliwości technologiczne diagnostyki nowotworów skóry
  – dr n. med. Jacek Calik 

17.00 – 17.20 Zautomatyzowana diagnostyka nowotworów skóry – zagrożenia i perspektywy 
  – mgr inż. Piotr Giedziun 

17.20 – 17.40 Przerwa kawowa

17.40 – 18.00 Nowotwory skóry po przeszczepieniach narządowych
  – prof. dr hab. Joanna Maj 

18.00 – 18.20 Co nowego w profilaktyce UV?
  – mgr inż. Paulina Poszwińska (wykład sponsorowany) 

18.20 – 18.40 Dermatoskopia w chorobach zapalnych skóry
  – dr n. med. Paweł Pietkiewicz 

18.40 – 19.00 Mucoskopia i stereomikroskopia w diagnostyce zmian w obrębie jamy ustnej
  – lek. stom. Katarzyna Calik 

19.00 – 19.10 Podsumowanie dnia

20.00  Kolacja

9.00 – 10.50 Dzień drugi: 25.05.2019r. (sobota)

15.00 – 19.10 Dzień pierwszy: 24.05.2019r. (piątek)

9.00 – 9.20 Dermatoskopowa klasyfikacja znamion barwnikowych
  – dr n. med. Paweł Pietkiewicz 

9.20 – 09.40 Nevogeneza w dermatoskopii
  – dr n. med. Jacek Calik

9.40 – 10.00  Rola chirurga onkologa w kwalifikacji do leczenia uzupełniającego 
  w czerniakach skóry
  – dr n. med. Marcin Ziętek (wykład sponsorowany)

10.00 – 10.30 Korelacja dermatoskopii z mikroskopią konfokalną a histopatologią.    
  Czego można oczekiwać po danej metodzie?
  – prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, dr n. med. Jacek Calik 

10.30 – 10.50  Nowe terapie w leczeniu zaawansowanych nowotworów skóry
  – dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż (wykład sponsorowany)

10.50 – 11.10 Przerwa kawowa 



11.10 – 11.30  Rola wczesnego rozpoznania powikłań skórnych w terapiach immunologicznych   
  oraz ukierunkowanych molekularnie stosowanych w leczeniu czerniaków
  – dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa (wykład sponsorowany)

11.30 – 11.50  Guzy keratynocytowe
  – dr n. med. Agata Bulińska 

11.50 – 12.10 Perspektywy w leczeniu czerniaków skóry i błon śluzowych
  – dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz (wykład sponsorowany) 

12.10 – 12.30 Rogowacenie słoneczne od diagnostyki do leczenia 
  – dr n. med. Jacek Calik (wykład sponsorowany) 

12.30 – 12.50 Zmiany spizoidalne – usuwać czy nie? 
  – dr n. med. Paweł Pietkiewicz 

12.50 – 13.40 Lunch 

13.40 – 14.00 Czerniaki  aparatu paznokciowego
  – dr n. med. Paweł Pietkiewicz  

14.00 – 14.20 Czerniaki akralne
  – dr n. med. Agata Bulińska

14.20 – 14.50 Mikroskopia konfokalna zastosowanie w praktyce lekarza dermatoonkologa.   
  Collision tumors
  – dr n. med. Anna Pogorzelska-Antkowiak

14.50 – 15.10  Cechy dermatoskopowe czerniaków w zależności od podtypu    
  histopatologicznego oraz głębokości nacieku
  – lek. Atena Emerle-Meisinger

15.10 – 15.30  Czerniaki amelanotyczne
  – lek. Atena Emerle-Meisinger

15.30 – 15.40  Fotografia w dermatologii i onkologii
  – mgr inż. Piotr Giedziun

15.40 – 16.40  Mistrzostwa Akademii Dermatoskopii
  – dr n. med. Jacek Calik, dr n. med. Paweł Pietkiewicz

16.40 – 17.00   Podsumowanie Mistrzostw oraz rozdanie wyróżnień

17.00    Zakończenie Konferencji

11.10 – 17.00 Dzień drugi: 25.05.2019r. (sobota)

Program Konferencji pod patronatem naukowym 
dr. n. med. Jacka Calika 



BATUMI CONFERENCE & EVENT AGENCY
ul. Sielanki 9A, 02-946 Warszawa
tel.: +48 22 885 89 47, e-mail: biuro@batumi-agency.pl
www.batumi-agency.pl

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U.z 2008, nr 234, poz. 1570).
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