
2. Edycja Kursu
„Problemy dermatologiczne spotykane w salonie kosmetycznym” 

22 LUTEGO 2010 (PONIEDZIAŁEK), HOTEL CHOPIN, KRAKÓW, GODZ. 10.00-15.00

Szanowni Państwo,
Na choroby skóry, włosów i paznokci choruje 5% społeczeństwa. Dlatego kosmetyczka, fryzjerka lub 
manicurzystka  w  swojej  pracy  prawie  codziennie  styka  się  z  chorobami  i  zmianami  skórnymi, 
chorobami  włosów  lub deformacjami  paznokci.  W takich  sytuacjach  wiele  osób  zadaje  sobie 
pytania: 

• czy kontakt z takimi zmianami grozi zakażeniem mnie lub innym klientom? 
• jak skutecznie zamaskować objawy choroby skóry u klienta?
• czy stosowane przeze mnie zabiegi nie zaszkodzą klientowi?

Aby  udzielić  sobie  prawidłowej  odpowiedzi  na te  pytania,  niezbędna jest  znajomość  podstaw 
dermatologii.  Niestety,  większość  dostępnych  podręczników  adresowana  jest  do  lekarzy-
specjalistów, a w informacjach przekazywanych przez producentów kosmetyków trudno odróżnić 
rzetelną  informację  od  marketingu.  Aby  zaradzić  tej  sytuacji,  Instytut  Dermatologii  w  Krakowie 
ogłasza  szkolenie  z  podstaw  dermatologii  skierowane  specjalnie  do  osób  zajmujących  się 
zawodowo urodą i wyglądem.

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

Kierownik Naukowy Kursu

Kierownik Naukowy Kursu: Członek rzeczywisty Europejskiej  Akademii Dermatologii  i  Wenerologii, 
Europejskiej  Akademii  Alergologii  i Immunologii  Klinicznej,  Europejskiego  Towarzystwa  Wyprysku 
Kontaktowego. 

Główne tematy:
● Sposoby postępowania w najważniejszych chorobach skóry, paznokci i włosów
● Ryzyko dla chorego w przypadku niewłaściwie dobranych zabiegów
● Ryzyko dla personelu (np. zakaźne choroby skóry)
● Uczulenia na kosmetyki
● Bezpieczeństwo  własne:  zapobieganie  zawodowym  chorobom  skóry  u  kosmetyczek 

zawodów pokrewnych

W  ramach  kursu  zapewniamy:  Intensywne  szkolenie  na  podstawie  bogatego  materiału 
zdjęciowego, materiały, napoje i przekąski. 

Po ukończeniu kursu, Uczestnicy uzyskają certyfikat Instytutu Dermatologii.

Ilość miejsc ograniczona!
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszenia 

zamieszczonego na stronie www.medukacja.biz

Miejsce kursu: Sala konferencyjna, Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2, Kraków

Więcej informacji o Kursie na portalu www.medukacja.biz
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