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SYLABUS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu : Wzrastające zagrożenie rozwojem nowotworów złośliwych na skórze – Moduł I 

Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. Katedra i Klinika Dermatologii, 
Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 

Specjalności: 
Kurs kierowany do lekarzy medycyny, głównie do lekarzy POZ oraz lekarzy 
ginekologów (bez względu na płeć, dostępny dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością) 

Język wykładowy: polski x      obcy  

Forma realizacji Godziny    

Wykład (W) 2   

Seminarium (S) 0   

Ćwiczenia (C) 6   

E-wykłady (eW)    

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

RAZEM 8 godz. 

Cele kształcenia:  
1. Dostarczenie wiedzy o najczęstszych nowotworach skóry. 
2. Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi (wideodermatoskopia) oraz 

zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie wczesnej diagnostyki. 
3. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania stanów przednowotworowych i nowotworów skóry.  
4. Przekazanie wytycznych dotyczących postępowania, leczenia oraz profilaktyki. 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji założonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć.  

Numer 
efektu 

kształcenia 

Uczestnik kursu, który zaliczył kurs (przedmiot) 
wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia: 

Forma zajęć 
dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W01 Objaśnia wpływ promieniowania słonecznego na skórę. Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

W02 Wymienia czynniki ryzyka rozwoju nowotworów skóry. Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

W03 Charakteryzuje epidemiologię, patofizjologię najczęstszych 
nowotworów skóry. 

Obserwacja 
aktywności W, ĆW 
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W04 Rozpoznaje najczęstsze nowotwory skóry w oparciu o 
obraz kliniczny. 

Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

W05 Proponuje odpowiednią diagnostykę najczęstszych 
nowotworów skóry. 

Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

W06 
Objaśnia znaczenie wideodermoskopii w profilaktyce, 
wczesnej diagnostyce  i monitorowaniu nowotworów 
skóry. 

Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

W07 Wymienia nowe możliwości terapeutyczne nowotworów 
skóry. 

Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

W08 Charakteryzuje podstawowe zasady badania 
dermoskopowego. 

Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

U01 Analizuje czynniki ryzyka rozwoju nowotworów skóry . Obserwacja 
aktywności ĆW 

U02 
Analizuje podstawowe obrazy wideodermoskopowe 
stanów przednowotworowych i najczęstszych 
nowotworów skóry. 

Obserwacja 
aktywności ĆW 

U03 Ocenia wykwity na skórze pod względem ryzyka rozwoju 
nowotworów skóry. 

Obserwacja 
aktywności ĆW 

U04 Proponuje różne formy postępowania terapeutycznego. Obserwacja 
aktywności ĆW 

K01 Prezentuje aktywną postawę w trakcie zajęć  Obserwacja 
aktywności W, ĆW 

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; 

Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, 
umiejętności czy kształtowanie postaw np.:  

 
 

 

Wiedza  + + +  
Umiejętności + + + 
Postawy + + 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na 
zamierzone efekty kształcenia) 

Zakres:  
1. Epidemiologia najczęstszych nowotworów złośliwych skóry 
2. Czynniki wpływające na rozwój czerniaka oraz nowotworów nabłonkowych skóry 
3. Działanie promieniowania ultrafioletowego na skórę i zasady fotoprotekcji 
4. Obraz kliniczny, odmiany czerniaka, raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego 
5. Wytyczne dotyczące diagnostyki, profilaktyki i leczenia nowotworów skóry 
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Temat zajęć: 
Wykłady 

1. Działanie promieniowania na skórę. 
2. Profilaktyka nowotworów złośliwych. Zastosowanie wideodermatoskopii w profilaktyce nowotworów 

złośliwych. 

Ćwiczenia 
1. Praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia raka kolczystokomórkowego (SSC). 
2. Praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia raka podstawnokomórkowego (BBC). 
3. Praktyczne aspekty rozpoznawania i zasady postępowania w stanach przedrakowych 
4. Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia czerniaka 
5. Zespoły paraneoplastyczne w praktyce. 
6. Zajęcia praktyczne z dermoskopii 

Literatura podstawowa: 
1. Nowotwory skóry - klinika, patologia, leczenie. E. Baran 
2. Atlas dermatoskopii. W. Stolz; red. wyd. pol. D. Krasowska 
3. Atlas dermoskopii. L. Thomas, R.P. Braun; red. wyd. pol. red. A. Kaszuba 

Literatura uzupełniająca: 
1. Rak skóry – od rozpoznania do leczenia. W. Owczarek 
2. Dermatoskopia. Algorytmiczna metoda oparta na analizie wzorca. H. Kittler, C. Rosendahl, A. Cameron, 

P. Tschandl; red. wyd. pol. A. Bulińska  

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych  

1. Rzutnik multimedialny 
2. Komputer 
3. Urządzenie do oceny znamion barwnikowych i mapowania ciała  

Warunki weryfikacji zdobytej wiedzy: 

Obecność na zajęciach i test sprawdzający wiedzę 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)  
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej  
Kontakt: tel: 81 532-36-47, email: klinika.dermatologii@umlub.pl  

 


