
  
 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń dla kosmetologów, 

kosmetyczek, studentek kosmetologii i uczennic studium kosmetycznego oraz innych osób chcących poszerzyć 

swoją wiedzę z zakresu dermatologii 
 

Oferujemy cykl trzech szkoleń teoretycznych: 

 

1. Alergia kontaktowa – narastający problem współczesności  

• Definicja alergii kontaktowej 

• Najczęstsze alergeny kontaktowe i ich źródła 

• Zasady diagnostyki 

• Wyprysk kontaktowy i inne choroby związane z alergią kontaktową 

• Profilaktyka i podstawowe zasady leczenia 

• Alergia na kosmetyki i nietolerancja kosmetyków  
 

Termin: 10.04.2019 r. godz. 9.30-13.30  cena netto 300,00 zł + VAT 23%, cena z VAT 369,00 zł 

Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 3.04.2019 r.  
 

2. Podstawy onkologii dermatologicznej 

• Wprowadzenie 

• Stany przedrakowe i raki skóry 

• Czerniak złośliwy i stany poprzedzające jego rozwój 

• Chłoniaki 

• Mięsaki. Mięsak Kaposiego a AIDS 

• Inne nowotwory skóry 

• Przerzuty nowotworów do skóry 
 

Termin: 22.05.2019 r. godz. 9:30-12.30 cena netto 270,00 zł + VAT  23%, cena z VAT 332,10 zł  

Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 15.05.2019 r. 
 

3. Trądzik pospolity i trądzik różowaty – schorzenia wymagające współpracy pomiędzy dermatologiem 

a kosmetologiem 

• Etiopatogeneza 

• Objawy, przebieg i odmiany kliniczne 

• Podstawowe zasady leczenia 

Podstawy psychodermatologii (BDD jako problem dotyczący chirurgii plastycznej, dermatologii 

estetycznej i kosmetologii) 
 

Termin: 12.06.2019 r. godz. 9.30-12.00 cena netto 230,00 zł + VAT 23%, cena z VAT 282,90 zł 

Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 5.06.2019 r. 

 

Wykłady poprowadzi lek. med. Anna Płatowicz-Indyk –  absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii 

Medycznej UJ oraz Studium  Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych Politechniki Krakowskiej, 

specjalista dermatolog-wenerolog z 35-letnim stażem pracy (m.in. w lecznictwie zamkniętym i otwartym), wieloletni 

wykładowca dermatologii w szkołach policealnych dla kosmetyczek oraz szkołach wyższych dla kosmetologów. Od 

2005 r. pracownik Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy zajmujący się diagnostyką i orzecznictwem w zakresie 

zawodowych chorób skóry.  
 

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu 
 

Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia 
email: szkolenia@momp.malopolska.pl 

tel. 12 424 20 11 

 
  

 

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY 

ul. Zygmunta Augusta 1 31-504 Kraków 
Sekretariat  tel.  12 424-20-31   fax  12 421-05-72 

Centrala      tel.  12 424-20-00                       

 
e-mail: momp@momp.malopolska.pl    http: www.momp.malopolska.pl 



 

 
 

Informacja o rabatach 
 

Rabat 10% przysługuje: 

• przy jednoczesnym zakupie dwóch szkoleń 

• przy udziale dwóch osób z jednej firmy 

Rabat 15% przysługuje: 

• przy jednoczesnym zakupie trzech szkoleń 

• przy udziale trzech lub więcej osób z jednej firmy 

 

Cena zawiera przerwę kawową 
Ilość miejsc ograniczona 
 

 
Wpłaty przyjmujemy na konto: 
 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1 31-504 Kraków 

nr konta: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393 
Dane do faktury prosimy przesłać mailowo wraz ze zgłoszeniem 
 

 
 
 


