29. edycja Praktycznego Kursu

„Testy płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji”
9 PAŹDZIERNIKA 2021 (SOBOTA) – 3 EDYCJA ONLINE
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w 29. edycji praktycznego kursu "Testy
płatkowe: techniki wykonania i zasady interpretacji". Kurs obejmuje 6 godzin intensywnego
szkolenia w formie prezentacji multimedialnych. Naszym celem jest przekazanie Państwu wiedzy
praktycznej, opartej na wytycznych organizacji międzynarodowych oraz dowodach naukowych.
Zapoznamy Państwa z technikami stosowanymi w przodujących ośrodkach świata. Wiedzę, którą
przekazujemy, sami stosujemy w praktyce i chętnie dzielimy się z Państwem naszym
doświadczeniem. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości.
Kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne i dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb
uczestników.
Do zobaczenia na Kursie!
prof. dr hab. med. Radosław Śpiewak
Kierownik Naukowy Kursu
Kierownik Naukowy Kursu: Członek Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego (ESCD),
testy płatkowe wykonuje od 1991 roku. W krajowych i międzynarodowych czasopismach
opublikował ponad 40 artykułów na temat zapalenia skóry, wyprysku i alergii kontaktowej.
Redaktor i współautor monografii „Alergia kontaktowa i alergiczny wyprysk kontaktowy” (Mediton
2015). Członek międzynarodowej grupy EAACI Task Force „Allergic contact dermatitis in children”,
przewodniczący EAACI Task Force „Patch tests in allergy diagnosis”, współtwórca europejskich
wytycznych wykonywania testów płatkowych (ESCD 2015), współtwórca europejskich wytycznych
wykonywania testów płatkowych (ESCD 2015), Europejskiej Serii Podstawowej i Europejskiej Serii
Rozszerzonej oraz Polskiej Serii Podstawowej oraz Polskiej Serii Rozszerzonej do testów płatkowych.
Program kursu:
● Wstęp, czyli krótkie wprowadzenie w zagadnienie wyprysku kontaktowego i testu
płatkowego (niepoprawna nazwa potoczna „test naskórkowy”).
● Jak to działa, czyli to, co naprawdę potrzebujesz wiedzieć o patofizjologii, wykonując testy
płatkowe.
● Co i u kogo testować: epidemiologia alergii kontaktowej w pigułce.
● Jak testować: systemy aplikacji testów płatkowych, ich zalety i wady, tricki techniczne.
Zalecenia dla pacjenta przed, w trakcie, oraz po wykonaniu testów.
● Jak odczytywać: testy płatkowe a skórne testy punktowe - różnice w filozofii wykonywania,
semiotyka - brzmi groźnie, ale warto wiedzieć, zasady odczytu i interpretacji wg ICDRG.
● Odczytać to jeszcze nie wszystko: pułapki diagnostyczne, istotność kliniczna dodatniego
testu , reakcje fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne, ujemy test – co dalej?
● Szkoła mistrzostwa testowego, czyli testowanie z substancjami własnymi, diagnostyka
fotoalergii, ROAT, use test.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszenia
zamieszczonego na odwrocie.
Więcej informacji o Kursie na portalu www.sensiquest.com
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