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Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w 7. edycji kursu "Wyprysk: spektrum kliniczne,
diagnostyka, postępowanie". Kurs obejmuje 6 godzin intensywnego szkolenia w formie prezentacji
multimedialnych.  Naszym  celem  jest  przekazanie  Państwu  wiedzy  praktycznej,  opartej  na
wytycznych organizacji  międzynarodowych oraz dowodach naukowych. Zapoznamy Państwa z
technikami  stosowanymi  w  przodujących  ośrodkach  świata.  Wiedzę,  którą  przekazujemy,  sami
stosujemy w praktyce i chętnie dzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem. W trakcie zajęć
uczestnicy mają możliwość wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości. Kładziemy nacisk na umiejętności
praktyczne i dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników. 

Do zobaczenia na Kursie!
prof. dr hab. med. Radosław Śpiewak

Kierownik Naukowy Kursu

Kierownik Naukowy Kursu: Członek Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD),
testy  płatkowe  wykonuje  od  1991  roku.  W krajowych  i  międzynarodowych  czasopismach
opublikował  ponad  40  artykułów  na  temat  zapalenia  skóry,  wyprysku  i  alergii  kontaktowej.
Redaktor i współautor monografii „Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy” (Mediton
2015). Członek międzynarodowej grupy EAACI Task Force „Allergic contact dermatitis in children”,
przewodniczący EAACI Task Force „Patch tests  in  allergy  diagnosis”,  współtwórca europejskich
wytycznych wykonywania testów płatkowych (ESCD 2015), współtwórca europejskich wytycznych
wykonywania testów płatkowych (ESCD 2015),  Europejskiej  Serii  Podstawowej  i  Europejskiej  Serii
Rozszerzonej oraz Polskiej Serii Podstawowej oraz Polskiej Serii Rozszerzonej do testów płatkowych.

Program kursu:

●  Wprowadzenie  do dermatoz  zapalnych  z  kręgu  wyprysku   ● Wyprysk  atopowy  ● Alergiczny
wyprysk  kontaktowy  ● Wyprysk  kontaktowy  z  podrażnienia  ●  Wyprysk  proteinowy  ●  Wyprysk
fotoalergiczny  i  fototoksyczny ● Wyprysk  powietrznopochodny  ● Wyprysk  łojotokowy ●  Wyprysk
potnicowy  ●  Wyprysk  zawodowy  ●  Współistnienie  wyprysku  z  innymi  chorobami  skóry  oraz
chorobami innych narządów ● Wyprysk u dzieci ● Wyprysk rąk i stóp ● Diagnostyka różnicowa ●
Leczenie  zapalenia  i  pielęgnacja  skóry  w  wyprysku  ●  Immunoterapia  wyprysku  atopowego  i
wyprysku kontaktowego – czy skuteczna? ● Leczenie wtórnych zakażeń ● Profilaktyka pierwotna,
wtórna i trzeciorzędowa

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszenia
zamieszczonego na odwrocie.

Więcej informacji o Kursie na portalu www.sensiquest.com
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Formularz zgłoszenia 
Wypełnij wszystkie pola drukowanymi literami

Imię i nazwisko:

Email Uczestnika:

Dane do faktury:

NIP: 

Tematy i terminy wykładów (zaznacz właściwe): 
Temat wykładu Premiera

(sobota, godz. 10:00)
Bis

(środa, godz. 18:00)

Fotodermatozy w praktyce 5.06.2021

□
7.07.2021

□
Diagnostyka alergii na kosmetyki 3.07.2021

□
14.07.2021

□
Emolienty: dobre czy złe? 
Mamy rok 2021 i wreszcie znamy odpowiedź!

17.07.2021

□
28.07.2021

□
Wyprysk powietrznopochodny w praktyce 31.07.2021

□
11.08.2021

□

Opłaty (zaznacz właściwe):
□  1 wybrany wykład – 150 zł netto (184,50 zł brutto)

□  2 wybrane wykłady – 250 zł netto (307,50 zł brutto)

□  3 wybrane wykłady – 350 zł netto (430,30 zł brutto)

□  4 wybrane wykłady (4 wykłady w cenie 3!) – 450 zł netto (553,50zł brutto) 

Opłatę wpłać  na konto Instytutu Dermatologii Sp. z o.o, ul. Kustronia 2, 30-433 Kraków, 
nr konta: 43 1050 1445 1000 0023 2790 8964, tytuł wpłaty: „WSAD Imię i Nazwisko”. 
Wypełniony formularz prześlij mailem na adres kursy@instytutdermatologii.pl, 

Przetwarzanie danych osobowych (RODO): Administratorem Twoich danych 
osobowych jest Instytut Dermatologii Sp. z o.o. (od@instytutdermatologii.pl). 
Celem przetwarzania Twoich danych jest wyłącznie obsługa Twojego udziału
w wykładzie online. Udostępnienie danych w tym celu jest dobrowolne, 
jednak jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia. Możesz w każdym 
momencie uzyskać wgląd w swoje dane, a także zażądać ich aktualizacji lub
usunięcia. Twoje dane nie są udostępniane innym podmiotom. 

Wymagane:

Przyjmuję do wiadomości

…..........................................
Podpis 
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