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XIV Konferencja naukowo-szkoleniowa 
PTMEiAA i PSME w Warszawie

W dniach 6-7 grudnia 2014 roku w Instytucie 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 
w Warszawie odbyła się kolejna, XIV 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 Włoch i Polski oraz firmy: 
ANTI-AGING INSTITUTE, BEAUTYMED, BIO-
CERIS, CROMA-PHARMA, DR IRENA ERIS, EVI-
TA OPARA, FENICE, FOTOMEDICUS, ISOLAB, 
MEDKONSULTING TANITA POLSKA, METRUM-
-CRYOFLEX, których stoiska, jak zwykle, cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem.

Konferencję otworzył dr Andrzej Ignaciuk, któ-
ry przywitał przybyłych lekarzy. W sobotniej sesji 
porannej pierwszy wykład zaprezentował prof. Ro-
muald Olszański, który omówił powikłania w me-
dycynie estetycznej oraz propozycje terapeutyczne. 
Dr Ewa Skrzypek przedstawiła nowe spojrzenie na 
hialuronidazę. Pierwszą sesję sobotnią zakończył 
wykład dr Doroty Krzyżanowskiej-Gernand, któ-
ra zaprezentowała możliwości diagnostyki laborato-
ryjnej w medycynie estetycznej. 

Drugą sesję sobotnią zainaugurował Sławomir 
Wilczyński, który omówił zastosowanie metod ana-
lizy i przetwarzania obrazów do biometrycznej oce-
ny procedur i preparatów stosowanych w medycynie 
estetycznej. Dr Renata Dębowska zaprezentowała 
nowe substancje w pielęgnacji cery naczyniowej, a 
dr Robert Mlosek ocenił przydatność badań ultra-
sonograficznych skóry i tkanki podskórnej w medy-
cynie estetycznej. Sesję zakończyła dr Agnieszka 
Jazienicka-Gierczak, która przedstawiła wpływ 
relacji lekarza medycyny estetycznej z pacjentem na 

sukces terapii i długotrwałą współpracę. 
Po przerwie obiadowej konferencję wznowiono 

uroczystym wręczeniem nagród wyróżnionym ab-
solwentom Podyplomowej Szkoły Medycyny Este-
tycznej 2011-2014. W ubiegłym roku szkołę skończy-
ło z wyróżnieniem 10 lekarzy:

Piotr Bebak
Agnieszka Giderewicz-Baran

Małgorzata Jarocka
Agnieszka Jazienicka-Gierczak

Edyta Klamerek-Hoffmann
Grzegorz Konieczny

Michał Kowalczewski
Agnieszka Lew-Mirska
Joanna Lewandowska

Joanna Piskórz-Wapińska
Wyróżnieni lekarze, oprócz zaproszeń na dwie 

kolejne konferencje naukowo-szkoleniowe, otrzy-
mali również nagrody ufundowane przez firmy: Be-
auty and Spa Expert, Croma Pharma, Dr Irena 
Eris, Galderma, Merz Aesthetics Polska oraz Ty-
mofarm, którym serdecznie dziękujemy.

Po ceremonii wznowiono sesję naukową od wy-
kładu dr. Michała Kowalczewskiego, który przed-
stawił skojarzone metody leczenia stosowane we 
flebologii estetycznej kończyn dolnych. Dr Andrea 
Allesandrini z Włoch zrobiła przegląd zastosowa-
nia tzw. wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego 
w medycynie estetycznej, a dr George Oskarbski 
z Włoch zaprezentował rozważania na temat cech 
biofizycznych wypełniaczy z kwasu hialuronowego 
stosowanych w gabinetach ME. 

W ostatniej sobotniej sesji dr George Oskarb-
ski wygłosił kolejny, bardzo ciekawy wykład na te-
mat tego, czy kłucie skóry jest zawsze pozbawione 
ryzyka. Dr Andrea Allessandrini zastanawiała się, 
czy można przewidzieć i zapobiec powikłaniom po 
wypełniaczach, a dr Andrzej Ignaciuk przedstawił 
rozważania na temat różnych metod aplikacji tok-
syny botulinowej w korekcji defektów estetycznych 
twarzy.

W niedzielę, konferencję zdominowały pokazy 
praktyczne: 

Dr Andrea Allessandrini (Fenice) zademon-
strowała nowe podejście do zabiegu modelowania, 
tzw. technikę biorewolumetrii, techniki korekcyjne 
i miejsca podania. 

Dr Karina Felberg i dr Piotr Sznelewski (An-
ti-Aging Institute) pokazali nowe techniki łączone  
w rewitalizacji twarzy – karboksyterapię Venusian 
oraz produkty Aquashine, Revofil i Dermaheal.
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Dr Iwona Langner (Croma Pharma) zademon-
strowała peeling liftingująco-rewitalizujący PQ Age 
– połączenie z nićmi PDO First Lift.

Katarzyna Kordus (Zakład Dermatologii Do-
świadczalnej i Kosmetologii UJ CM) omówiła 
funkcjonalną diagnostykę skóry.

Dr Andrzej Ignaciuk przedstawił swoja propo-
zycje zabiegu korygującego okolicę jarzmowo-szczę-
kową, a dr Piotr Sznelewski – aktualny stan wiedzy 
na temat lasera ablacyjnego frakcjonującego w ko-
rekcji defektów estetycznych.

17 Międzynarodowy 
Kongres IMCAS w Paryżu

W dniach 29 stycznia – 1 lutego 2015 roku,  
w Paryżu, w Palais Des Congres, odbył się 17 
Międzynarodowy Kongres IMCAS (Internatio-
nal Master Course on Aging Skin). W wydarze-
niu udział wzięło 5500 uczestników z 80 krajów. 
Podczas czterech dni kongresu ponad 165 klu-
czowych na rynku medycyny estetycznej firm 
prezentowało swoje nowości, osiągnięcia oraz 
zapowiedzi na kolejny rok.

Tegoroczny IMCAS zaproponował 155 sesji na-
ukowych, prezentowanych przez 420 opiniotwór-
czych specjalistów, m.in. z dziedziny chirurgii pla-
stycznej i dermatologii estetycznej.

Uczestnicy mogli korzystać z platform e-learnin-
gowych, skryptów i streszczeń wystąpień.

Lokalizacja Pałacu Kongresowego w okolicy Pól 
Elizejskich umożliwiła, mimo bardzo obszernego  
i szalenie ciekawego programu, spacery i, ku uciesze 
damskiej części delegacji, „drobne” zakupy w buti-
kach znanych marek. Nie obyło się również bez wy-
prawy do Wieży Eiffle, Place de la Concorde i dyskusji 
podczas kolacji przy lampce szampana w lokalnych 
knajpach. Ciekawa tematyka kongresu miała odbi-

cie w wieczornych rozmowach  
„w kuluarach”, podczas Kok-
tajlu o Zachodzie Słońca, dru-
giego dnia imprezy, jak i pod-
czas uroczystej kolacji w stylu 
późnych lat pięćdziesiątych w 
Pavillon Cambon Capucines.

Można wyróżnić dwana-
ście głównych nurtów-tema-
tów podejmowanych podczas 
IMCAS 2015:

1. Kosmeceutyki – sesja 
nowa w tym roku. Poświęco-
ny został jej cały jeden dzień;  
w związku z faktem, iż ko-
smetologia rozwija się z pręd-
kością światła, można było 

dowiedzieć się, jak dobierać kosmetyki do procedur 
kosmetologicznych w rożnych stanach skóry, tak, 
aby osiągać najlepsze synergistyczne rezultaty.

2. Iniekcje oraz anatomia na kadawerach. 
Ten popularny workshop pojawił się po raz kolejny 
na IMCAS, na wyraźne prośby uczestników. Była to 
niesamowita okazja do obserwowania jednocześnie 
iniekcji na żywo oraz na zwłokach, okazja do spraw-
dzenia, co właściwie dzieje się w tkankach, jak radzić 
sobie z powikłaniami. Podczas warsztatu dokładnie 
pokazano najważniejsze elementy anatomii twarzy 
i szyi, jak również dłoni i innych części ciała, aby 
doskonalić techniki podania zarówno wypełniaczy, 
toksyny botulinowej oraz preparatów lipolitycznych 
i minimalizować ryzyko powikłań.

3. Sesje dermatologii klinicznej, dziedziny  
z pogranicza estetyki, przypomniały patogenezę i 
terapię najczęstszych schorzeń, trądziku, trądziku 
różowatego, ale również pokazywały nowoczesne te-
rapie, do wykorzystania w codziennej praktyce.

4. Kształtowanie twarzy i ciała. Ten blok zaj-
mował się metodami chirurgicznymi, jak i niechi-
rurgicznymi wpływania na twarz i ciało. Każda sesja 
poświęcona była wybranemu fragmentowi ciała. Od 
wypełniaczy i przeszczepów tłuszczu, do nici, la-
serów oraz innych źródeł energii i skalpela – pełen 
przegląd możliwości do zaoferowania pacjentowi.

5. Badania i rozwój, nowe produkty i urządze-
nia. W obszarze chirurgii plastycznej i dermatologii 
estetycznej wszystko jest ciągle nowością. Naukow-
cy i praktykujący lekarze wciąż poszukują metod 
unowocześnienia terapii. Duże nadzieje pokłada się  
w rozwoju technik 3D w iniekcjach wypełniaczy. Za-
prezentowano wiele nowości na rynku medycyny es-
tetycznej, niekoniecznie do końca sprawdzonych czy 
w pełni bezpiecznych, kontrowersyjnych.

6. Okolice intymne kobiety. W ostatnich la-
tach, rosnącą popularnością cieszą się zabiegi „od-
mładzania” okolic intymnych. Na sesjach poprze-
dzonych przypomnieniem anatomii, omówiono 
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chirurgiczne i niechirurgiczne metody poprawy  
i przywrócenia jędrności okolic krocza przy użyciu 
różnych metod (iniekcje, lasery oraz inne), aby pa-
cjentka była w pełni zadowolona z rezultatów.

7. Lasery i inne źródła energii. Omówiono  
i przedstawiono całą gamę urządzeń, laserów, ipl, 
RF, technologii. Najnowsze trendy, nowe techni-
ki, ostatnie odkrycia, osiągnięcia w leczeniu blizn, 
przebarwień, usuwaniu tatuaży i owłosienia.

8. Zarządzanie praktyką. W dzisiejszych cza-
sach, lekarz medycyny estetycznej, oprócz bycia 
dobrym w swoim fachu, musi być biznesmenem. 
Powinien posiąść wiedzę na temat marketingu, za-
rządzania, pewnych chwytów i tricków marketin-
gowych, o tym, jak budować strony internetowe, 
wzbudzać zainteresowanie pacjentów i jak kreować 
swój wizerunek, jednocześnie przestrzegając prawa 
i zasad etyki.

9. Starzenie się twarzy. Sesje oparte na bacz-
nych, nowoczesnych obserwacjach, poświęcone 
kompleksowej analizie anatomii twarzy– zmiany w 
objętościach, tłuszczu, więzadłach... Pozwoliły zro-
zumieć wpływ wielu czynników na powstawanie 
zmarszczek.

10. Plastyka nosa. Temat moderowany przez 
Oliviera Gerbaulta, dedykowany szczególnie chirur-

gom, podczas którego poruszano kwestie oczeki-
wań pacjenta versus budowa i morfologia tkanek w 
obliczu technik chirurgicznych i niechirurgicznych 
korekty nosa. Sesje, każda poświęcona innej okolicy 
nosa, zastosowanie osteotomii, przeszczepów, zmia-
na kształtu koniuszka...

11. Implanty piersi. To najbardziej popularny 
zabieg chirurgii plastycznej na świecie, i z tego po-
wodu każdy wykonujący te zabiegi powinien być na 
bieżąco z nowościami w tym obszarze. Omówiono 
kontrowersje wokół nowego rodzaju implantów oraz 
dyskutowano o najczęstszych powikłaniach.

12. Przeszczepy tłuszczu i komórki macierzy-
ste. Już od dawna mówi się, że przyszłość medycyny 
i medycyny estetycznej tkwi w komórkach macie-
rzystych. Sesje te poświęcone były procedurom li-
pofillingu różnych okolic twarzy i ciała; skupiano się 
nad najnowszymi i najbardziej efektywnymi techni-
kami w celu osiągnięcia optymalnych wyników. Nie 
zabrakło również wciąż bardzo obiecującego osocza 
bogatopłytkowego.

Bardzo bogaty program, świetni wykładowcy, 
kongres godny polecenia.

Kolejny IMCAS 2016 już 28-31.01.2016 r. Warto 
zarezerwować czas na Paryż zimą.

Tomasz Stanglewicz

Organizator:
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