
 

7. Dermatologia w medycynie estetycznej. Od gabinetu dermatologa 

do specjalisty medycyny estetycznej. 

 

Tylko dla uczestników pełnego cyklu szkoleń  

Dla kogo? 

Dla początkujących i zaawansowanych zajmujących się medycyną estetyczną, nie będących 

specjalistami dermatologii.   

Tematyka: Zajęcia teoretyczne i praktyczne leczenia najczęstszych chorób skóry pojawiających 

się w gabinecie medycyny estetycznej. Trądzik zwykły, różowaty, łuszczyca, sarkoidoza, leczenie 

blizn zanikowych, przerostowych i keloidów, melasma. Medycyna estetyczna w walce 

z chorobami skóry.   

Efekty szkolenia: 
 
Wiedza: 
 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą najczęstszych chorób skóry, włosów i paznokci 
w tym trądzik zwykły, różowaty, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, atopowe 
zapalenie skóry, rodzaje blizn, melasma, łysienie androgenowe, 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą klasycznych sposobów leczenia w/w jednostek, 

 Uczestnik potrafi samodzielnie zaordynować dodatkowe procedury estetyczne 
i kosmetologiczne w w/w jednostkach, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo napisać i wypełnić kartę pacjenta oraz zgody na zabiegi, 

 Uczestnik potrafi opisać prawidłowo przebieg zabiegów, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo określić działania niepożądane po zabiegach i sposoby ich 
leczenia. 

 
Umiejętności: 

 Uczestnik potrafi prawidłowo różnicować poszczególne jednostki chorobowe z zakresu 
dermatologii, 

 Uczestnik potrafi rozpisać klasyczne leczenie farmakologiczne w w/w jednostkach, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo rozplanować i wykonać procedury estetyczne w w/w 
jednostkach, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo zaordynować dalsze leczenie i postępowanie po 
zabiegach. 

 
 
 



 
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. Najczęstsze choroby dermatologiczne, objawy, różnicowanie i leczenie (trądzik zwyczajny, 
trądzik różowaty, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, blizny, 
łysienie androgenowe, malasma, przebarwienia pozapalne), 

2. Klasyczne leczenie farmakologiczne w w/w jednostkach, 
3. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych zabiegów estetycznych w w/w 

chorobach, 
4. Indywidualizacja zabiegów, 
5. Omówienie możliwych powikłań po zabiegach,   
6. Przygotowanie pacjenta do zabiegów – wywiad, karta pacjenta, 
7. Praktyka - wykonywanie zabiegów w zależności od wskazań u danego pacjenta. 

 
Cena: bezpłatnie i tylko dla uczestników pełnego cyklu szkoleń (6 szkoleń). 

Prowadzący: dr n. med. Anita Radłowska 

 


