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Sprawozdania

XII Konferencja  
Naukowo-Szkoleniowa PTMEiAA  
i PSME w Warszawie

W dniach 25-26 stycznia 2014 roku w Insty-
tucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
PAN w Warszawie odbyła się kolejna, XII już, or-
ganizowana w ramach kształcenia ustawiczne-
go lekarza medycyny estetycznej przez  PTMEiAA 
i PSME, konferencja naukowo-szkoleniowa po-
święcona nowościom w medycynie estetycznej 
i anti-aging. 

W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestni-
ków, wykładowcy z Włoch, Grecji, Niemiec i Polski 
oraz firmy (Advanced Medical Technologies, Al-
lergan, Anti-Aging Institute, Bd Aesthetic, Be-
autymed, Bioceris, Croma-Pharma, Galderma 
Polska, Has-Med, Infinita, Iso-Lab, Kriomed-
pol, Laboratorium Estetyki L.e.a. Futur, Med-
konsulting Tanita Polska, Metrum Cryoflex, 
Nanolaboratory Nantes, Prosotu Ltd. I Znany 
Lekarz), których stoiska, jak zwykle, cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.

Konferencję otworzył dr Andrzej Ignaciuk, któ-
ry przywitał lekarzy przybyłych na konferencję. 

W sobotniej sesji porannej pierwszy wykład za-
prezentował Ilja Kruglikov. Omówił on współcze-
sne, bardzo interesujące poglądy na budowę i fizjo-
logię tkanki tłuszczowej. 

Dr Fulvio F. Tomaselli zajął się problemem, czy 
medycyna estetyczna może być użyteczna w choro-
bie. 

Dr Angelos Kanakopoulos przedstawił re-
modeling twarzy z zastosowaniem autologicznych 
czynników wzrostu samodzielnie lub w kombinacji 
z karboksyterapią. 

Dr Dorota Wydro zaprezentowała adaptogeny 
jako wsparcie antystresowe i alternatywę dla leków. 

Birgit Mahnecke zaprezentowała technologię 
zmiennego, przerywanego podciśnienia, wykorzy-
stywaną zabiegach w anti-aging. 

Pierwszą sesję sobotnią zakończyliśmy miłym ak-
centem wręczenia nagród i dyplomów z wyróżnie-
niem dla najlepszych absolwentów Podyplomowej 
Szkoły Medycyny Estetycznej PTL (rocznik 2010-
2013). Nagrody dla wyróżnionych ufundowały firmy: 

BEAUTY & SPA EXPERT, DR IRENA ERIS, GAL-
DERMA, SUPERNOVA i TYMOFARM, którym 
serdecznie dziękujemy w imieniu wyróżnionych 
i PSME.

Wyróżnieni lekarze to:
dr Edyta Adamczyk-Kutera

dr Cezary Hałat
dr Janusz Kmiecik
dr Andrzej Kustra

dr Beata Mider
dr Jarosław Rządkowski

dr Grażyna Ściegienna-Zdeb
dr Marek Wasiluk.

Drugą, sobotnią sesję również zainaugurowała 
dr Dorota Wydro, która wygłosiła wykład na temat 
adaptogenów – substancji wspomagającym walkę ze 
stresem i mogących być alternatywą dla leków. 

Dr Ilja Kruglikov w swoim drugim wykładzie 
przedstawił kontrowersje w medycynie estetycz-
nej dotyczące body contouringu, cellulitu, zabie-
gów z użyciem RF oraz kriolipolizy, zaś dr Fulvio 
Tomaselli zaprezentował współczesne stanowisko 
Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii na temat tego 
rodzaju zabiegów. 

Sesję zakończył dr Andrzej Ignaciuk, który 
omówił wyniki badania ankietowego przeprowadzo-
nego przez PTMEiAA wśród członków Towarzystwa. 

Po przerwie obiadowej konferencję wznowiono 
od wykładu dr. Bartosza Krynickiego, który omó-
wił wskazania do wysiłku fizycznego. 

Dr Janusz Kmiecik zaprezentował swoje do-
świadczenia w leczeniu ran z zastosowaniem lampy 
LED. 

Dr Grażyna Ściegienna-Zdeb zajęła się sarko-
penią jako niedocenionym problemem w medycy-
nie przeciwstarzeniowej, a dr Dorota Krzyżanow-
ska-Gernand zasygnalizowała nowe oczekiwania 
i nadzieje związane ze znanym od lat lekiem – 
metforminą oraz przedstawiła bieżące, regionalne 
problemy PTMEiAA. Dr Lubomir Lembas przed-
stawił własne doświadczenia związane z LipoFillin-
giem. 

W ostatniej sobotniej sesji miały miejsce nastę-
pujące wystąpienia:
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Dr Romuald Olszański przedstawił objawy 
skórne w chorobach tropikalnych, dr Joanna Czu-
wara omówiła współczesne aspekty pielęgnacji skó-
ry trądzikowej, dr Lubomir Lembas zaprezentował 
słuchaczom blaski i cienie nici podwieszających 
w medycynie estetycznej. Następnie ponownie dr 
Joanna Czuwara próbowała odpowiedzieć na py-
tanie, jakich peelingów należy używać w przypad-
ku przebarwień skóry. Sesję zakończył dr Andrzej 
Ignaciuk, który przedstawił przegląd literatury na 
temat zastosowania toksyny botulinowej w obrębie 
dolnej jednej trzeciej części twarzy. 

W niedzielę, konferencję zdominowały pokazy 
praktyczne: 
● Dr Alessio Redaelli przedstawił swoją technikę 

podawania toksyny botulinowej i kwasu hialuro-
nowego w korekcji defektów estetycznych twarzy.

● Dr Łukasz Trejbisz (CROMA) – zaprezentował 
nici First Lift PDO – jako alternatywę lub idealne 
dopełnienie wszystkich zabiegów medycyny este-
tycznej.

● Dr Sylwia Lipko-Godlewska (ALLERGAN) 
przedstawiła technologię Vycross: uniwersalne 
zastosowanie preparatów Volbella oraz Voluma 
i swoje doświadczenia w tej dziedzinie.

● Dr Angelos Kanakopoulos (BD AESTHETIC) 
pokazał remodeling twarzy z zastosowaniem 
czynników wzrostu (PRP) w kombinacji z kar-
boksyterapią. 

● Ponownie dr Alessio Redaelli (LEA FUTUR) 
zaprezentował całościowe odmładzanie twarzy 
– zabieg od skroni po kąt żuchwy przy użyciu 
francuskiego kwasu hialuronowego STYLAGE, 
próbując jednocześnie odpowiedzieć na pytanie: 
kiedy kaniula, a kiedy igła? 

● Konferencję zakończył pokaz dr. Andrzeja Igna-
ciuka (GALDERMA), który przedstawił korekcję 
defektów estetycznych twarzy przy użyciu prepa-
ratu Emervel Touch.

Stoją od lewej: C. Hałat, E. Adamczyk-Kutera, B. Mider, G. Ściegienna-Zdeb, J. Kmiecik A. Kustra,  
M. Wasiluk. U góry od lewej: D. Wydro, A. Ignaciuk, F. Tomaselli.




