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sprawozdania

6 grudnia 2008 roku w Warszawie odby-
ła się II Konferencja „Twarz w medycynie 
estetycznej”, zorganizowana przez Sekcję 
Medycyny Estetycznej PTL. W konferencji 
wzięło udział ponad dwustu lekarzy, którzy 
mieli możliwość uczestniczenia nie tylko w cie-
kawych wykładach, ale również zapoznania 
się z najnowszą ofertą handlową ponad dwu-
dziestu firm farmaceutycznych i sprzętowych. 

Sesja pierwsza, pod przewodnictwem naszego 
gościa z Włoch – prof. Maurizio Caecarellego 
– poświęcona była metodom biorewitalizacji i biore-
strukturyzacji skóry. Rozpoczął ją prof. Zbigniew 
Dunajski omawiając zastosowanie metod fizycznych 
w zwiększaniu przepuszczalności błon komórkowych. 

Dr Paweł Surowiak przedstawił możliwości wyko-
rzystania czynników wzrostu i cytokin w rewitalizacji skó-
ry. Prof. Ceccarelli natomiast, w sposób niezwykle prak-
tyczny, zaprezentował protokoły biostymulacji, omówił 
zabiegi biorewitalizujące i biorestrukturyzacyjne, które 
wykonuje w ramach swojej praktyki oraz zabieg z wyko-
rzystaniem osocza bogatego w płytki. Ponadto przedsta-
wił technikę intradermoterapii oraz omówił regenerację 
skóry przy użyciu tkanki tłuszczowej. 

Prezentacja o zastosowaniu autologicznych fibro-
blastów w celu zrewitalizowania i odmłodzenia skóry 
to przedmiot wystąpienia dr Doroty Wydro. Jest to 
kolejna, stosunkowo świeża na rynku, metoda oparta o 
wykorzystanie procesu naturalnej biostymulacji. Może 
się ona przyjąć także u nas. Tymczasem, mimo bardzo 
wysokiej ceny, cieszy się sporym powodzeniem w Sta-
nach Zjednoczonych.

Dr Andrzej Ignaciuk przedstawił niestandardowe 
zastosowania toksyny botulinowej w obrębie twarzy. 
Ostatnim tematem podjętym podczas tej sesji była pro-
pozycja certyfikacji gabinetów medycyny estetycznej. 
Zagadnienie to wywołało burzliwą dyskusję.

Przedpołudniową część spotkania zakończyło 
przedstawienie i nagrodzenie wyróżnionych absol-
wentów Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. 
Otrzymali oni upominki od Sekcji, a od firm (Bio-
derma, Cromapharma, Galderma, Inneov, 
La Roche Posay, Leafutur, Nepentes i Vichy) 
produkty, które otrzymały w 2008 roku Perły Derma-
tologii Estetycznej, za co bardzo dziękujemy. 

Konferencja 
„Twarz w Medycynie Estetycznej” II

Wyróżnieni absolwenci to: dr Urszula Chyrchel, 
dr Piotr Drozdowski, dr Ewa Dybiec, dr Anna 
Galęba, dr Piotr Jackiewicz, dr Grace LeBlanc, 
dr Izabela Lenartowicz, dr Grażyna Licznerska, 
dr Mirosław Nowicki, dr Jolanta Siedlecka-Da-
widko, dr Paweł Surowiak i dr Dorota Wydro. 

Sesja druga, pod przewodnictwem dr. Andrzeja 
Ignaciuka, poświęcona była modelowaniu twarzy. 

Dr Ignaciuk przedstawił zasady modelowania za 
pomocą kwasu polimlekowego, a dr Waldemar Janko-
wiak – z użyciem preparatów kwasu hialuronowego.

Dr Piotr Drozdowski, zajmujący się chirurgią 
plastyczną, omówił chirurgiczne metody modelowania 
twarzy.

Dr Małgorzata Żak zaprezentowała modelowa-
nie twarzy za pomocą głębokich peelingów, a kolejny 
gość zagraniczny, dr Florian Haydecker, omówił 
hydroksyapatyt wapnia jako substancję modelującą 
tkanki miękkie. 

Sesja trzecia, pod przewodnictwem dr Floriana 
Haydeckera, poświęcona była laserom i innym 
źródłom energii znajdującym zastosowanie w terapii 
defektów estetycznych twarzy. Przewodniczący sesji 
wygłosił cztery wykłady – pierwszy na temat laserowej 
epilacji twarzy, drugi na temat zastosowania radioczę-
stotliwości w odmładzaniu twarzy skóry twarzy, trzeci 
dotyczący lasera frakcyjnego CO2 w terapii wiotkości 
skóry twarzy, zmian barwnikowych i blizn potrądzi-
kowych, czwarty natomiast dotyczył zastosowania 
laserów i IPL w terapii defektów estetycznych twarzy 
pochodzenia naczyniowego.

Dr Kamila Padlewska zaprezentowała korekcję 
owalu twarzy przy pomocy lasera emitującego pro-
mieniowanie podczerwone, a dr Piotr Sznelewski 
– terapię fotodynamiczną w korekcji defektów estetycz-
nych twarzy. 

Konferencja była kolejnym z cyklu spotkań eduka-
cyjnych organizowanych przez Sekcję Medycyny Este-
tycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ich celem 
jest pogłębianie wiedzy niezbędnej do prowadzenia 
odpowiedzialnej, bezpiecznej i efektywnej praktyki le-
karskiej i stanowią zarazem dopełnienie zajęć w Pody-
plomowej Szkole Medycyny Estetycznej.

Oprac. red.




