
 

 

 

 

 

 

 

Metody diagnostyczne w dermatologii, wenerologii i mikologii lekarskiej 

 Współczesne metody laboratoryjne stosowane w leczeniu schorzeń skórnych, 

m.in. histopatologia i histochemia, mikroskopia fluorescencyjna, trichoskopia, 

USG skóry, kapilaroskopia i wiele innych, 

 Badania laboratoryjne zalecane w wybranych jednostkach chorobowych 

pozwalające na ocenę aktywności choroby i monitorowanie leczenia, 

 Postępowanie diagnostyczne, pozwalające na ustalenie rozpoznania i 

prowadzenie leczenia zgodnie z aktualnymi standardami. 

 

Jest to pierwsza na polskim rynku medycznym książka ujmującą w tak obszerny, 

szczegółowy, a przy tym aktualny i w pełni kompetentny sposób istotną problematykę 

medyczną, jaką jest diagnostyka dermatologiczna. Książka zredagowana przez Profesora 

Zygmunta Adamskiego i Profesora Andrzeja Kaszubę w dużym stopniu wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom lekarzy różnych specjalności oraz diagnostów laboratoryjnych. 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt 
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Tom I 

1. Techniki diagnostyczne w dermatologii 

2. Histopatologia i histochemia w dermatologii – zarys zagadnienia 

3. Immunofluorescencja w dermatologii – zarys zagadnienia 

4. Diagnostyka cytologiczna w dermatologii 

5. Zastosowanie technik PCR w dermatologii 

6. Diagnostyka alergologiczna w dermatologii 

7. Trichoskopia i inne metody badania włosów  

8. Kapilaroskopia  

9. Ultrasonografia skóry  

10. Diagnostyka dopplerowska w patologii naczyniowej w dermatologii 

11. Dermoskopia jako metoda diagnostyczna wybranych chorób skóry 

12. Zaawansowane techniki obrazowe w dermatologii 

13. Molekularne metody diagnostyczne stosowane w dermatologii  

14. Metody czynnościowe i topograficzne badania skóry 

15. Mikroskopia wirtualna i archiwizacja w dermatologii 

16. Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce 

nowotworów skóry  

17. Przeciwciała przeciwjądrowe w układowych chorobach tkanki łącznej  

Tom II 

18. Diagnostyka autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej  

19. Choroby pęcherzowe 

20. Diagnostyka świądu skóry 

21. Choroby łojotokowe  

22. Diagnostyka zaburzeń rogowacenia  

23. Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych skóry 

24. Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową  

25. Diagnostyka wybranych chorób bakteryjnych skóry 

26. Diagnostyka parazytologiczna w wybranych dermatozach 

27. Diagnostyka mikologiczna w wybranych dermatozach 

28. Diagnostyka wirusowych chorób skóry  

29. Diagnostyka fotodermatoz 

30. Kompendium podstawowego postępowania diagnostycznego w 

dermatologii 


