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Sprawozdania

XII Konferencja  naukowo-szkoleniowa  
PTMEiAA i PSME w Warszawie 

W dniach 7-8 czerwca 2014 roku, w Instytucie 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 
w Warszawie, odbyła się kolejna, XIII już, orga-
nizowana przez PTMEiAA i PSME, konferencja 
naukowo-szkoleniowa poświęcona nowościom 
w medycynie estetycznej i anti-aging w ramach 
kształcenia ustawicznego lekarza medycyny es-
tetycznej. 

W konferencji wzięło udział ponad 200 uczest-
ników, wykładowcy z Francji, Włoch, Niemiec  
i Polski oraz firmy (ADVANCED MEDICAL TECH-
NOLOGIES, AESTHEMED, ANTIAGING INSTITIU-
TE, BEAUTYMED, BIOCERIS, CROMA-PHARMA, 
DERMAPROJEKT, DOTTORE COSMECEUTICI, 
ELFO-FOTOMEDICUS, ES MEDICA SP. Z O.O., FE-
NICE, IFA PRO, ISO-LAB, LASTEK POLSKA, MED-
KONSULTING TANITA POLSKA, METRUM-CRY-
OFLEX, PROSOTU LTD./v-LIFT INTERNATIONAL 
I JBP JAPAN BIO PRODUCTS oraz SUPERNOVA, 
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 zaprezen-
tował Bernard Cambier. Omówił różnice i podo-
bieństwa między ablacyjnymi laserami frakcjonują-
cymi ErbYAG i CO2. Dr Grażyna Jóźwiak-Zimińska 
przedstawiła techniki liftingów chirurgicznych twa-
rzy, a dr Dorota Wydro zaprezentowała listę hormo-

nów odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej 
wagi i przydatnych w odchudzaniu. Pierwszą sesję 
sobotnią zakończył wykład Vincenzo Aloisanto-
niego, który zaprezentował nowe doniesienia do-
tyczące hormonu greliny i jego roli w patogenezie 
procesów zapalnych. 

Drugą sesję sobotnią równiez zainaugurował dr 
Bernard Cambier, który tym razem przedstawił 
szeroki zakres zastosowań lasera Q-Switch. Dr Flo-
rian Haydecker wygłosił ciekawy wykład na temat 
zastosowania laserów, IPL i LED w leczeniu zmian 
naczyniowych na twarzy i kończynach dolnych oraz 
poinstruował słuchaczy, w jaki sposób dokonuje wy-
boru optymalnego źródła światła terapeutycznego. 
Dr Vicenta M. Llorca Perez przedstawiła Premium 
V-Lift – kolejną markę nici liftingujących. Sesję za-
kończył dr Andrzej Ignaciuk, który omówił swoje 
doświadczenia w modelowaniu techniką mostową 
trzeciej środkowej części twarzy przy użyciu kwasu 
hialuronowego. 

Po przerwie obiadowej konferencję wznowiono 
od uroczystego wręczenia dyplomów Certyfikowa-
nym Lekarzom Medycyny Estetycznej 2014-2016. 
Listę certyfikowanych można uzyskać na stronie in-
ternetowej: www.certyfikowani.org.

Po ceremonii sesja naukowa rozpoczęła się od 
wykładu dr. Floriana Heydeckera, który omówił 
pułapki i ewentualne działania niepożądane pod-
czas stosowania światłoterapii wysokoenergetycznej 
w medycynie estetycznej, doradzając jednocześnie 
– jak ich unikać i jak je leczyć. Dr Vincenzo Alo-
isantoni zaprezentował nowe odniesienia dotyczą-
ce hormonu melatoniny i produkujących kolagen 
fibroblastów, a dr Ewa Skrzypek przedstawiła nie-
pokojące powikłania po zabiegach z kwasem hialu-
ronowym. Christopher Marsh zaznajomił słucha-
czy z nowoczesną diagnostyką przeciwstarzeniową 
oraz programem komputerowym pozwalającym na 
monitorowanie zdrowia pacjentów za pomocą table-
tów i smartfonów. Sesję zakończył dr Florian Hey-
decker, który tym razem zaprezentował, w jaki spo-
sób techniką łączoną, za pomocą frakcjonującego 
lasera CO2 i lasera Nd:YAG-Q-Switch można usuwać 
tatuaże oraz przedstawił wyniki kliniczne po 18 mie-
siącach swoich doświadczeń. 

W ostatniej sobotniej sesji miały miejsce na-
stępujące wystąpienia:

Bernard Cambier. Fot. „Rynek Estetyczny”.
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 Dr Ryszard Szczepański wygłosił bardzo cieka-
wy wykład na temat stopy, określając ją jako po-
średnika między duchem i materią. 

 Prof. Zbigniew Rybak omówił zasady postępo-
wania w leczeniu trudno gojących się ran i poza-
biegowych uszkodzeń skóry.

 Dr Tadeusz Witwicki przedstawił tajniki blefaro-
plastyki. 

 Konferencję zakończył wykład przygotowany 
przez dr. Krzysztofa Łukszę i Piotra Sznelew-
skiego na temat łączonej techniki resurfacingu 
twarzy za pomocą lasera frakcjonującego CO2  
i PRP.
W niedzielę, konferencję zdominowały pokazy 

praktyczne: 
Dr Rossany Castellana (Fenice) zademonstro-

wała zastosowanie nowego TCA z nadtlenkiem wo-
doru o nazwie PRX-T33. Dr Iwona Marycz-Lan-
gner (Croma Pharma) wykonała zabieg z użyciem 
nici liftingujących First Lift i Happy Lift oraz tech-
niki łączone z użyciem nici i mezoterapii. Dr Ro-
bert Chmielewski wygłosił wykład na temat pre-
cyzyjnej kontroli parametrów leczenia jako drogi do 
bezpiecznej terapii światłem (PLS3), a dr Per-Arne 

Torstensson (eS Medica) przedstawił bezpieczną 
alternatywę dla inwazyjnych metod modelowania 
sylwetki – kriolipolizę (Cool Contour). Dr Vicen-
ta M. Llorca Perez (Japan Bio Products) pokazała 
innowacyjny lifting niechirurgiczny z polidioksa-
nowymi nićmi JBP V LIFT, a dr Piotr Sznelewski 
(AntiAging Institute) zademonstrował urządzenie 
do karboksyterapii II generacji w medycynie este-
tycznej.

Rozdanie certyfi-
katów – na zdjęciu 
dr Elżbieta  
Zdanowska.  
Fot. „Rynek  
Estetyczny”.




