
6. Edycja Kursu
„Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie”

17 KWIETNIA 2015 (PIĄTEK), HOTEL BEST WESTERN, KRAKÓW

Szanowni Państwo,
Zapraszamy  Państwa  bardzo  serdecznie  do  udziału  w kursie „Wyprysk:  Spektrum  kliniczne,  
diagnostyka, postępowanie”. Kurs obejmuje 8 godzin intensywnego szkolenia w formie prezentacji 
multimedialnych  i  dyskusji.  Udoskonalony  program  kursu  czerpie  z  doświadczeń  dwóch 
poprzednich edycji, a także z dorobku EAACI Allergy School "Dermatitis&Eczema" (2011) i EAACI 
Skin  Allergy  Meeting  (2014),  które  współorganizowaliśmy  w  Krakowie.  Naszym  celem  jest 
przekazanie  Państwu  wiedzy  nowoczesnej,  opartej  na  rekomendacjach  organizacji 
międzynarodowych oraz dowodach naukowych, którą przekazujemy, sami stosujemy w praktyce 
i z radością podzielimy się z Uczestnikami naszym doświadczeniem. Podczas zajęć oddajemy się 
całkowicie  do  dyspozycji,  uczestnicy  mają  prawo w każdej  chwili  wyjaśnić  swoje  wątpliwości.  
Kładziemy  nacisk  na  dostosowanie  treści  szkolenia  do  indywidualnych  potrzeb  uczestników, 
dlatego nasze kursy odbywają się w małych, maksymalnie dwudziestoosobowych grupach. 

Do zobaczenia w Krakowie!
Profesor UJ dr hab. med. Radosław Śpiewak

Kierownik Naukowy Kursu

Kierownik Naukowy Kursu: Członek rzeczywisty Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego 
(ESCD),  Europejskiej  Akademii  Alergologii  i  Immunologii  Klinicznej,  Europejskiej  Akademii 
Dermatologii i Wenerologii. W krajowych i międzynarodowych czasopismach opublikował ponad 
30 artykułów, na temat zapalenia skóry, wyprysku i alergii kontaktowej (szczegółowy wykaz i wersje 
pełnotekstowe artykułów na www.RadoslawSpiewak.net). 

Tematyka kursu:
● Co to jest wyprysk? - Wprowadzenie do dermatoz zapalnych z kręgu wyprysku 
● Wyprysk atopowy
● Wyprysk kontaktowy: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
● Wyprysk kontaktowy: kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
● Wyprysk proteinowy (proteinowe kontaktowe zapalenie skóry)
● 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
● Diagnostyka różnicowa
● Leczenie – między wytycznymi ekspertów, dowodami naukowymi, 

charakterystykami produktów leczniczych a dokumentami rejestracyjnymi
● Pytania i dyskusja podsumowująca

W ramach kursu zapewniamy:
Intensywne szkolenie na podstawie bogatego materiału zdjęciowego, materiały  szkoleniowe - streszczenia 
wykładów,  artykuły  przeglądowe  na  temat  wyprysku,  certyfikat  ukończenia  kursu,  lunch,  kawę,  herbatę, 
napoje, pyszne ciasteczka.

Ilość miejsc ograniczona
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszenia 

zamieszczonego na stronie www.medukacja.biz

Więcej informacji o Kursie na portalu www.medukacja.biz
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