
 

 

 

 
 

Kurs z chirurgii skóry dla lekarzy rodzinnych 
oraz 

Kurs dermatoskopowy dla lekarzy rodzinnych 
 
 
 
 
KURS Z CHIRURGII SKÓRY 
 
Prowadzący kurs: dr n. med. Marek Łuciuk, dr n. med. Jacek Calik 
Miejsce szkolenia: Hotel Novotel Wrocław Centrum ul. Powstańców Śląskich 7, 
Wrocław 
Termin: 07.04.2022 
 
 
11:30 – 11:40 - Podstawowe zabiegi chirurgiczne w praktyce lekarza rodzinnego; dr 
n. med. Marek Łuciuk 
 
11:40 – 12:00 - Materiały szewne – rodzaje nici i igieł chirurgicznych; dr n. med. 
Marek Łuciuk 
 
12:00 – 12:30 - Dobór nici (grubość, kolor, wchłanialność) oraz igieł chirurgicznych; 
dr n. med. Marek Łuciuk 
 
12:30 – 13:00 - Posługiwanie się narzędziami. Budowa węzła chirurgicznego – 
warsztaty; dr n. med. Marek Łuciuk 
 
13:00 – 13:15 - Przydatność dermatoskopii w zabiegach chirurgicznych; dr n. med. 
Jacek Calik 

 
13.15 – 14.30 - Szew chirurgiczny. Podstawowe rodzaje szwów chirurgicznych – 
wybrane przykłady. (węzełkowy prosty oraz materacowy pionowy, materacowy 
poziomy, ciągły prosty, ciągły śródskórny, odwrócony szew węzełkowy, 
podnaskórkowe materacowy pionowy i poziomy) – warsztaty + ćwiczenia praktyczne 
na trenażerach; dr n. med. Marek Łuciuk 
 
 
 
 
 
 



 
KURS DERMATOSKOPOWY 
 
Prowadzący kurs: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr n. med.  

Jacek Calik, lek. Paweł Falkowski, dr n. med. Paweł Pietkiewicz 

 

Miejsce szkolenia: Hotel Novotel Wrocław Centrum ul. Powstańców Śląskich 7, 
Wrocław 
Termin: 07.04.2022 
 
 
15:00 – 15:20 - Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i leczeniu nowotworów skóry; 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas 

15:20 – 15:40 - Podstawy fizyczne badania dermatoskopowego; dr n. med.  Jacek 

Calik 

15:40 – 16:00 - Podstawowe struktury w analizie wzorca; lek. Paweł Falkowski 

16:00 – 16:40 - Omówienie częstych łagodnych rozpoznań: rogowacenie łojotokowe, 

brodawki wirusowe, naczyniaki, włókniaki twarde, przerost gruczołów łojowych, 

zaskórniki; dr n. med. Paweł Pietkiewicz 

16:40 – 16:50 - Cechy znamion łagodnych; dr n. med. Paweł Pietkiewicz 

16:50 – 17:10 – Epidemiologia, wzory złośliwych guzów keratynocytowych (BCC, 

SCC); dr n. med. Jacek Calik 

17:10- 17:30 - Czerniaki – epidemiologia, podtypy, wzory złośliwości; lek. Paweł 

Falkowski 

17:30 – 18:00 – TADA. Przedstawienie algorytmu, przypadki interaktywne; dr n. 

med. Paweł Pietkiewicz, dr n. med. Jacek Calik 

 

 

 

 

Rejestracja: https://dermatoskopia.eu/rejestracja 


