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Sekcja Medycyny Estetycznej PTL i Pody-
plomowa Szkoła Medycyny Estetycznej zor-
ganizowały w dniach 10-11 maja 2008 roku 
I Konferencję „Twarz w Medycynie Estetycznej”, 
która odbyła się w Warszawie, w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji przy ulicy Polnej. W konferencji bez-
płatnie uczestniczyli słuchacze I i II roku PSME. 

Pierwszy dzień konferencji poświęcono zagad-
nieniom teoretycznym. Dr Max Brambilla, specjalista 
chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, który do-
świadczenia medyczne zdobywał w Stanach Zjedno-
czonych, Izraelu i Włoszech, wystąpił z trzema wykła-
dami. Pierwszy, zatytułowany „Anatomia twarzy oraz 
anatomiczne aspekty procesu starzenia”, poświęcił isto-
cie znajomości anatomii twarzy wśród lekarzy wyko-
nujących zabiegi medycyny estetycznej w jej obrębie 
i przedstawił charakterystyczne zmiany, jakie z wiekiem 
zachodzą w stosunkach anatomicznych. Drugi wykład 
dr. Brambilli, zatytułowany „Harmonia twarzy. Kom-
puterowe kształtowanie twarzy w praktyce lekarskiej”, 
dotyczył praktycznego zastosowania technik kompu-
terowych w gabinecie lekarza medycyny estetycznej. 
Wykładowca podkreślił przydatność komputera, dzięki 
któremu można uzmysłowić pacjentowi zmiany, jakich 
lekarz chce dokonać w obrębie twarzy, wspólnie je 
zaplanować i obejrzeć. Dokumentacja komputerowa 
pomaga lekarzowi w przypadku pacjentów „trud-
nych”, którzy na przykład nie zdawali sobie sprawy 
z asymetrii czy nieprawidłowości występujących w ob-
rębie twarzy przed zabiegiem. W trzecim wykładzie, 
zatytułowanym „Anatomia mięśni twarzy w aspekcie 
zastosowania toksyny botulinowej”, dr Brambilla za-
uważył konieczność perfekcyjnej znajomości anatomii 
i fizjologii mięśni twarzy wśród lekarzy, którzy chcą 
wykonywać zabiegi z użyciem toksyny botulinowej bez 
jakichkolwiek działań ubocznych ze strony toksyny, np. 
w postaci niepożądanych paraliży mięśniowych. 

Doktor Andrzej Ignaciuk omówił zagadnienia do-
tyczące  technik rewitalizacyjnych w obrębie twarzy. 

W pierwszym wykładzie przedstawił techniki bio-
stymulujące i biorestrukturyzacyjne skóry, następnie 
– technikę biostymulacji autologicznymi czynnikami 
wzrostu w terapii starzenia skóry za pomocą wła-
snych płytek krwi, a także zastosowanie kwasu polim-
lekowego w korekcji twarzy w przededniu oficjalnego 
debiutu kwasu polimlekowego na rynku medycyny 
estetycznej w Polsce (preparat Sculptra). Doktor Igna-
ciuk zajął się również zastosowaniem toksyny botuli-
nowej w korekcji defektów estetycznych twarzy oraz 
podkreślił „gdzie, kiedy i dlaczego trzeba zachować 
szczególną ostrożność”. 

Doktor Dorota Wydro – specjalista patomorfolog 
– omówiła proces starzenia się tkanek twarzy z punktu 
widzenia histopatologicznego i patofizjologicznego. 
W wystąpieniu znalazły się między innymi: przegląd 
teorii starzenia, pojęcia tzw. starzenia zewnątrz- i we-
wnątrzpochodnego, genetyczne podstawy starzenia 
komórkowego (tzw. teoria krótkich telomerów) oraz 
patologiczne wykładniki starzenia się skóry.

Doktor Piotr Drozdowski z Kliniki Chirurgii Plastycz-
nej w Polanicy Zdroju przedstawił ciekawą prezentację 
zatytułowaną „Defekty estetyczne twarzy znajdujące 
się w zainteresowaniu lekarza medycyny estetycznej”, 
podczas której uczestnicy sympozjum mogli obejrzeć 
bogatą, bardzo ciekawą kolekcję zdjęć pacjentów 
zakwalifikowanych do zabiegów chirurgii plastycznej 
– przed i po zabiegu.

Doktor Waldemar Jankowiak, specjalista chirurg 
i doświadczony lekarz medycyny estetycznej, dokonał 
przeglądu dostępnych na polskim rynku preparatów 
iniekcyjnych stosowanych w korekcji defektów estetycz-
nych  twarzy oraz przedstawił  zasady korekcji bruzd 
nosowo-wargowych i zmarszczek wargowo-bródkowych 
przy pomocy substancji wypełniających. W wykładach 
pojawiło się wiele cennych wskazówek dotyczących 
wskazań i przeciwwskazań w zastosowaniu poszczegól-
nych wypełniaczy, trudności technicznych oraz ewentu-
alnych powikłań po zabiegu. 

I Konferencja 
„Twarz w Medycynie Estetycznej” 

Dorota Wydro
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Doktor Małgorzata Żak omówiła rolę peelingu w od-
mładzaniu twarzy oraz dokonała przeglądu wszystkich 
peelingów pod względem wskazań, przeciwwskazań, 
efektów terapeutycznych oraz ewentualnych działań 
niepożądanych po zastosowaniu peelingu.

Doktor Piotr Sznelewski omówił podstawy laserote-
rapii w medycynie estetycznej oraz przedstawił zasto-
sowanie poszczególnych rodzajów laserów w odmła-
dzaniu i korygowaniu defektów w obrębie twarzy. 

Ciekawego eksperymentu podjęli się w czasie sym-
pozjum doktorzy Ignaciuk i Jankowiak. Niezależnie do-
konali oceny estetycznej twarzy pacjentki-ochotniczki 
oraz zaproponowali konieczne, ich zdaniem, techniki 
korygujące i odmładzające. Następnie oba punkty 
widzenia lekarzy porównano z oceną i oczekiwania-
mi pacjentki. Co ciekawe, podczas, gdy stanowiska 
obydwu lekarzy były bardzo zbliżone, to między ich 
opinią i zdaniem pacjentki było już znacznie więcej 
rozbieżności.

Podczas przerw kawowych oraz przerwy na lunch 
uczestnicy sympozjum mieli możliwość zapoznania 
się z nowościami handlowymi firm Andrea Zagozda, 
Beauty Expert and Spa, Bio-Profil, BTL, Derm-Service 
Pologne, Elsevier, Fenice, Infinita, L.E.A. Futur, Q-Med. 
i Yasumi. Głównym sponsorem konferencji była firma 
BeautyMed, której przedstawiciele mieli również wystą-
pienie w części teoretycznej sympozjum zatytułowane 
„Prawdziwe piękno twarzy i ciała”.

W drugim dniu sympozjum, w siedzibie Sekcji ME 
w Alejach Ujazdowskich, odbyły się odpłatne warsz-
taty praktyczne dla zakwalifikowanych wcześniej le-
karzy. Szkolenia prowadzono w kilkunastoosobowych 
grupach, a ich przedmiotem były:

• Korekcja zmarszczek górnej części twarzy przy 
użyciu toksyny botulinowej

• Praktyczne zastosowanie peelingów
• Modelowanie ust w praktyce lekarza medycyny 

estetycznej
• Korekcja bruzd nosowo-wargowych.
W naszym sympozjum wzięło udział prawie trzystu 

lekarzy. To duży sukces – o czym informujemy z dumą 
i zadowoleniem. Jesteśmy przekonani, że kolejne sym-
pozja tego typu, które planujemy organizować dwa 
razy w roku – jesienią i wiosną, będą się cieszyć po-
dobnym zainteresowaniem.

Wykład dr. Maxa Brambilli na temat anatomii mięśni twarzy.

Ekspozycje firm cieszyły się dużym zainteresowaniem kolegów. 




