
KURS „CHIRURGIA SKÓRY”

Prowadzący: dr n. med. Marcin Ziętek, dr n. med. Jacek Calik

Miejsce szkolenia:  Akademia Dermatoskopii ul. Wyspiańskiego 11, 50-370 Wrocław

Termin: 17-18.01.2020

Grupa docelowa: lekarze

Liczba Uczestników: max 12 osób 

Zakres szkolenia:

Część teoretyczna - rak skóry i czerniak

 epidemiologia i objawy 

 profilaktyka

 metody leczenia inwazyjne i nieinwazyjne

Część praktyczna - warsztaty chirurgiczne

 narzędzia chirurgiczne i rodzaje szwów

 rany i podstawowe techniki ich zaopatrywania

 znieczulanie, wycinanie zmian i zszywanie skóry

 podstawy chirurgii plastycznej

 prezentacja video - zabiegi ambulatoryjne

 ćwiczenia praktyczne na manekinach (trenażerach): zakładanie szwów, wycinanie i 
zszywanie ran, podwiązywanie naczyń

Agenda kursu:

Część teoretyczna – rak skóry i czerniak, piątek 17.01.2020, od godz. 16:00 do 20:00

16:00 - 17:00   Nowotwory skóry, epidemiologia i rozpoznawanie; Dr n. med. Marcin Ziętek

17:00 - 17:20    Zastosowanie chirurgii w leczeniu nienowotworowych zmian skórnych;

            Dr n. med. Marcin Ziętek

www.akademiadermatoskopii.pl



17:20 - 18:00   Inwazyjne metody chirurgiczne. Narzędzia chirurgiczne i rodzaje szwów;

             Dr n. med. Marcin Ziętek

18:00 - 18:15     Przerwa kawowa 

18:15 - 18:45     Przydatność dermatoskopii w chirurgii. Ocena dermatoskopowa przed i 

             pooperacyjna; Ddr n. med. Jacek Calik

18:45 - 19:15     Prezentacja video z komentarzem - zabiegi ambulatoryjne; Dr n. med. 
Marcin Ziętek

19:15 - 19:45    Podstawy kriochirurgii i elektrochirurgii; Dr n. med. Marcin Ziętek

19:45 - 20:00    Podsumowanie części teoretycznej

 

Część praktyczna-warsztaty chirurgiczne, sobota 18.01.2020, od godz. 9:00 do 15:15 

09:00 - 09:30      Rany i podstawowe techniki ich zaopatrywania; Dr n. med. Marcin Ziętek

09:30 - 09:45     Technika znieczulania skóry; Dr n. med. Marcin Ziętek

09:45 - 10:15     Chirurgiczne usuwanie zmian. Chirurgiczne zaopatrzenie ubytków skórnych; 

  Dr n. med. Marcin Ziętek

10:15 - 10:30    Przerwa kawowa 

10:30 - 11:00     Podstawy chirurgii plastycznej; Dr n. med. Marcin Ziętek

11:00 - 13:00     Ćwiczenia praktyczne na trenażerach: zakładanie szwów, wycinanie I 
zszywanie ran, podwiązywanie naczyń; Dr n. med. Marcin Ziętek

13:00 - 13:45      Lunch 

13:45 - 14:00      Zabiegi elektrochirurgiczne; Dr n. med. Marcin Ziętek

14:00 - 14:30      Zabiegi kriochirurgiczne; Dr n. med. Jacek Calik

14:30 - 15:00      Biopsja sztancowa technika wykonania; Dr n. med. Jacek Calik

15:00 - 15:15     Podsumowanie kursu. Rozdanie certyfikatów; Dr n. med. Marcin Ziętek

Uwagi ogólne:

 Uczestnicy po zakończonym kursie otrzymają certyfikat uczestnictwa z Akademii 
Dermatopskopii oraz uzyskują 9 punktów edukacyjnych

 Cena kursu dwudniowego wynosi 1100 PLN (cena obejmuje: szkolenie, materiały 
edukacyjne, catering podczas szkolenia)

 Koszt szkolenia nie obejmuje noclegów uczestników, dojazdów do miejsca szkolenia oraz 
wyżywienia poza Akademią Dermatoskopii

Wpłat należy dokonywać na konto:

51 1050 1575 1000 0092 7136 6206 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Zagadnienia merytoryczne: dr n. med. Jacek Calik tel. 502 479 582

Szczegółowe informacje organizacyjne, zgłoszenia na kurs: Olga Poślednia tel. 516 516 065

www.akademiadermatoskopii.pl


