
 

3. Najczęstsze problemy trychologiczne w Gabinecie Lekarza 

Medycyny Estetycznej. Od diagnozy do skutecznej terapii. 

 

Dla kogo? 

Dla lekarzy medycyny estetycznej i innych specjalności pragnących rozpocząć leczenie 

pacjentów z problemami trychologicznymi. 

Część teoretyczna i praktyczna dotycząca leczenia wypadania włosów. Nauka rozpoznawania 

i różnicowania łysienia bliznowaciejącego, plackowatego i androgenowego. Wykorzystanie 

zabiegów medycyny estetycznej (osocze bogatopłytkowe, mezoterapia, laseroterapia, 

karboksyterapia) do leczenia łysienia i wypadania włosów. Estetyczne przygotowanie pacjenta 

do przeszczepu włosów. 

Efekty szkolenia: 
 
Wiedza: 
 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą budowy włosa oraz poszczególnych typów łysienia, 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą różnicowania poszczególnych jednostek 
chorobowych skóry głowy, 

 Uczestnik potrafi samodzielnie zaprojektować diagnostykę i plan leczenia owłosionej 
skóry głowy, 

 Uczestnik posiadł wiedzę z zastosowania poszczególnych zabiegów medycyny 
estetycznej  do leczenia chorób skóry głowy i łysienia (karboksyterapia, mezoterapia, 
osocze bogatopłytkowe, laseroterapia, przeszczep włosów), 

 Uczestnik potrafi prawidłowo napisać i wypełnić kartę pacjenta oraz zgodę na zabieg, 

 Uczestnik potrafi opisać prawidłowo przebieg zabiegu oraz postępowanie po zabiegach, 
 Uczestnik potrafi prawidłowo określić działania niepożądane po zabiegach oraz sposób 

ich leczenia. 
 
Umiejętności: 

 Uczestnik potrafi prawidłowo zaplanować zabiegi, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać zabieg mezoterapii, karboksyterapii skóry głowy 

 Uczestnik potrafi prawidłowo zaordynować dalsze leczenie i postępowanie po zabiegu, 

 Uczestnik potrafi zastosować terapię łączoną w odpowiedniej chronologii i schemacie 
leczenia. 

 

 



 
Kompetencje społeczne : 

 Uczestnik szkolenia działa według najwyższych standardów postępowania medycznego 
poprzez swoją postawę i wiedzę, 

 Uczestnik jest pracownikiem samodzielnym, potrafiącym zaplanować i wdrożyć 
odpowiedni indywidualny plan zabiegowy dla danego pacjenta, 

 Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą. 
 
Program: 

1. Budowa włosa, 
2. Omówienie podstawowych schorzeń i chorób dermatologicznych dotyczących 

owłosionej skóry głowy, w tym poszczególnych typów łysienia,   
3. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegów medycyny estetycznej (osocze, 

mezoterapia, karboksyterapia, laseroterapia, przeszczep włosów). Zastosowanie metod 
łączonych. 

4. Indywidualizacja leczenia w poszczególnych typach łysienia i wypadania  włosów, 
5. Omówienie możliwych powikłań po zabiegu, 
6. Przygotowanie pacjenta do zabiegów – wywiad, karta pacjenta, 
7. Praktyka - wykonywanie różnych typów zabiegów w zależności od wskazań 

i przeciwskazań. 

 
Zajęcia odbywają się w grupie min 10 osób. 
 
Cena: 2200 zł. 

Prowadzący: dr n. med. Maria Weryńska-Kalemba 

Miejsce kursu: Akademia Felicita Zabrze ul Sienkiewicza 36 

 


