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Współzałożyciel i pierwszy prezes International Trichoscopy Society. Pełni funkcję kierownika Katedry 

i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i  prezesa Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego. Zdobywała doświadczenie w wielu ośrodkach naukowych i 

instytucjach, m.in. w Food and Drug Administration (USA), University of Liège (Belgia) oraz Thomas 

Jefferson University w Filadelfii (USA). Jest autorką lub współautorką ponad 200 artykułów i 

rozdziałów książek. Jej głównym osiągnięciem naukowym jest wkład w rozwój trichoskopii. W 2006 

roku wprowadziła razem z prof. Małgorzatą Olszewską termin „trichoskopia”. Inne obszary 

zainteresowania i osiągnięcia naukowe prof. Lidii Rudnickiej  to diagnostyka i leczenie chorób 

włosów, twardziny układowej, nowotworów skóry, łuszczycy i liszaja płaskiego. Wyniki swoich badań 

prezentowała w czasie wykładów na zaproszenie na wielu konferencjach dermatologicznych, w tym 

światowych kongresach dermatologicznych (World Congress of Dermatology) w Nowym Jorku, 

Sydney, Paryżu, Buenos Aires, Seulu, Vancouver i Mediolanie. Aktywność prof. Lidii Rudnickiej w 

American Academy of Dermatology spowodowała, że została wybrana członkiem Zarządu Głównego 

tego Towarzystwa. Jest również polskim przedstawicielem do Rady Reprezentantów European 

Academy of Dermatology and Venereology oraz międzynarodowym członkiem honorowym American 

Dermatological Association  i innych towarzystw. Reprezentowała Polskę również w wielu różnych 

gremiach międzynarodowych, w tym w ILDS, WDS oraz w czasie konferencji naukowych. Od wielu lat 

jest entuzjastycznym nauczycielem trichoskopii w Polsce i za granicą. 
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Zainteresowania naukowe i kliniczne prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Olszewskiej obejmują szerokie 

spektrum tematyki dermatologicznej od nieinwazyjnych metod diagnostycznych do nowoczesnych 

metod terapeutycznych w chorobach włosów, autoimmunizacyjnych chorobach pęcherzowych, 

liszaju płaskim, w chorobach błon śluzowych i łuszczycy. Doświadczenie zdobywała w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym oraz w  uczelniach we Włoszech i w Hiszpanii. Jest autorką kilkuset 

artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych i redaktorem naukowym monografii. 

Jest wykładowcą polskich i międzynarodowych kongresów naukowych, m.in. kolejnych edycji 

konferencji Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Jest aktywnym członkiem wielu 

towarzystw  naukowych: Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of 

Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, International Trichoscopy 

Society, International Dermoscopy Society i European Hair Research Society. Przez wiele lat była 

członkiem zarządu i sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego. Pełniła obowiązki kierownika Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Dermatologicznego”. 

Organizowała i współorganizowała liczne konferencje dermatologiczne, w tym coroczną konferencję 

WAWDERM w Warszawie. Jest autorką pierwszego opisu nowej jednostki chorobowej vulvovaginal-

gingival-pilar lichen planus. Jest autorką i współautorką pierwszych prac dotyczących trichoskopii, w 

tym pierwszej publikacji wprowadzającej nazwę trichoscopy w „Archives of Dermatology” w 2008 

roku. 
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Dr hab. n. med. Adriana Rakowska  w 2001 roku ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w 

Białymstoku. W latach 2003-2014 pracowała w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego 



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w tym na stanowisku kierownika 

Przyklinicznej Poradni Dermatologii. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze i Klinice 

Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł specjalisty dermatologa-

wenerologa uzyskała w 2009 roku, stopień doktora nauk medycznych w 2010 roku, stopień doktora 

habilitowanego nauk medycznych w styczniu 2018 roku. Od 2017 roku jest członkiem zarządu 

Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

Głównym tematem zainteresowań naukowych dr hab. n. med. Adriany Rakowskiej są choroby 

włosów i skóry owłosionej głowy. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych i ponad 180 doniesień 

zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. 


