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Sprawozdania

XVII Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
IV Środkowoeuropejski Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
XII Międzynarodowa Konferencja „Lasery i Źródła Energii
w Medycynie Estetycznej”
W dniach 6–8 października 2017 r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbył się XVII Międzynarodowy
Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organizatorem kongresu było Polskie Towarzystwo
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTL – Oddział
w Warszawie) przy współpracy Podyplomowej Szkoły
Medycyny Estetycznej PTL, International Society of
Laser Surgery and Medicine i Polskiego Towarzystwa
Flebologicznego. Patronat nad kongresem objęły:
Union Internationale de Médécine Esthétique i PTL.
Podczas 3 dni odbyło się 36 workshopów,
4 „ringi bokserskie”, 4 seminaria „Jak ja to robię
(że jestem taki dobry)? W czym tkwi tajemnica sukcesu – zapytaj ekspertów”, 1 okrągły stół
i 1 panel dyskusyjny, a w trakcie 21 sesji wykładowych wygłoszono 140 interesujących referatów.
W kongresie wzięła udział rekordowa liczba lekarzy –
968 osób oraz 84 wykładowców polskich i zagranicznych. Kongres uroczyście otworzyli: dr Andrzej Ignaciuk, dr Waldemar Jankowiak oraz Prezes Naczelnej
Izby Lekarskiej – dr Maciej Hamankiewicz.

W piątek lekarze mieli możliwość uczestniczenia w następujących sesjach: „25 lat toksyny botulinowej w medycynie estetycznej” (Pickett, Lozza,
E. Skrzypek, D.M. Skrzypek, Ignaciuk), „Problemy
dermatologiczne w gabinecie medycyny estetycznej”
(Placek, Lotti, Pykhteyev, Kolesnikova, Koba, Kliszewska, Adryjanek, Turek, Panek i Surowiak, Zerbinati), „Okolice trudne: oko i nos” (Rauso, Romeo,
Triviosonno, Ruiz del Cueto, Bartoletti, Deprez, Kaczyński), „Co można zrobić z tkanką tłuszczową?”
(Kruglikov, Targoński, Rauso, Grishkyan, Kadohnikov, Przylipiak i Ceccarelli), „Kliniczne zastosowania
toksyny botulinowej” (Lotti, Sito, Iozzo, Katsambas,
Larkina, Boczarska-Jedynak, Pickett, Iozzo i Ignaciuk) oraz „Medycyna anti-aging” (Adamczyk-Kutera, Scapagnini, Petrucci, Wydro, Łoniewski, Bastos).
W piątek odbył się również okrągły stół, podczas
którego prowadzący: Ivano Iozzo, Andrzej Ignaciuk,
Bob Khanna, Alessandro Lozza i Andy Pickett próbowali dociec, jakie pytania stawiamy sobie po 25 latach stosowania toksyny botulinowej?

zdjęcie: Marcin Barbarzak
Absolwenci PSME PTL rocznika 2014–2017
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W godzinach wieczornych odbyło się również
uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom
Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL
(edycja 2014–2017). Dyplomy odebrało 25 lekarzy.
Wcześnie rano w sobotę zorganizowano równolegle 2 seminaria pod wspólnym tytułem „Jak ja to
robię? W czym tkwi tajemnica sukcesu – zapytaj ekspertów”. Pierwsze na temat toksyny botulinowej w medycynie estetycznej poprowadzone
przez dr. Ivano Iozzo i Andrzeja Ignaciuka, drugie na temat laserów przez prof. Nicolę Zerbinatiego i dr. Piotra Sznelewskiego. Następnie odbyły się 2 ringi bokserskie. W czasie pierwszego,
Raffaele Rauso, Lubomir Lembas i Paweł Surowiak
dyskutowali o lipolizie iniekcyjnej versus liposukcja,
a w trakcie drugiego, Philippe Deprez i Piotr Sznelewski o peelingach versus lasery.
Sesje sobotnie to: „Ginekologia i endokrynologia
estetyczna” (Uchman-Musielak, Baranowski, Skrzypulec-Plinta i Cabo-Soler), „Projekt – ciało” (Manzoni,
Walker, Bartoletti, Drozdowski, Sznelewski, Ambroziak, Bieńkowski i Styczeń), „Sesja satelitarna Merz”
(Michels, Walker i Czuwara), „Projekt – twarz” (Trivisonno, Katsambas, Gielecki, Sito, Buhşem, Nunberg-Sawicka, Keller i Deprez), „Unisex – czy w XXI wieku
trzeba się martwić o zachowanie męskich cech” (Ruiz
del Cueto, Khanna, Iozzo, Lipko-Godlewska, Desouches, Łuksza, Sznelewski i Lembas), „Co, gdzie, jak
i kiedy – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem iniekcyjnych procedur odmładzających” (Kestemont,
Kocot, Khanna, Walker, Vandeputte, Shab, Trivisonno), „Nowe technologie” (Car, Sznelewski, Łuksza,
Wilczyński, Bieńkowski, Rakonjac Ryge, Heydecker,
Zerbinati), „Czego unikać, czyli powikłania w medycynie estetycznej” (Grishkyan, Kopeć-Pyciarz, Surowiak,
Lembas, E. Skrzypek, Jankowiak, D.M. Skrzypek, Szulc,
Lipko-Godlewska i Olszański) i „Nici” (Bove, Khanna,
Sito, Kobaladze, Ruiz del Cueto i Kuźmińska).
W sobotę wieczorem uczestnicy kongresu bawili
się do późnych godzin nocnych w klubie Endorfina.
Niedziela również rozpoczęła się od seminariów
z cyklu „Jak ja to robię”. Pierwsze – pod przewodnictwem dr. Emanuelle Bartolettiego i dr Sylwii Lipko-Godlewskiej – poświęcone było wypełniaczom.
Drugie, poprowadzone przez dr Ewę Skrzypek, powikłaniom w medycynie estetycznej.
Następnym punktem programu były kolejne
2 bokserskie ringi. W pierwszym, na temat medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej (symbioza czy komensalizm?), spierali się dr Emanuelle
Bartoletti, dr Waldemar Jankowiak i dr Cezary
Pszenny, podczas drugiego, na temat ginekologii
estetycznej, polemizowali prof. Nicola Zerbinati
i prof. Włodzimierz Baranowski.
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Niedzielne sesje poświęcone były następującym
zagadnieniom: „Komórki macierzyste, trombocyty
i czynniki wzrostu” (Lotti, Tsepkolenko, Oskarbski,
Mazzucco, Dewandre, Choukroun i Ceccarelli), „Medycyna anti-aging” (Kuczyńska-Schulz, Cabo-Soler,
Aloisantoni, Krzyżanowska-Gernand, Zwolski, Ignaciuk, Tilszer, Matyjaszek-Matuszek i Podgórska),
„Medycyna regeneracyjna” (Trevisonno, Tremolada,
Słynarski, Usov, Desouches, Ingves i Laura), „Włosy” (Walecka, Desouches, Lotti, Kowalska-Olędzka,
Przybylski, Pinto, Śpiewak), „Flebologia” (Bogachev,
Madycki, Rybak, Urbanek). W niedzielę po południu odbył się również panel dyskusyjny „Jak optymalizować leczenie poszerzonych naczyń żylnych
w skórze?” oraz jak zwykle, cieszące się ogromnym
zainteresowaniem forum podatkowe z Karoliną Stawowską na temat nadchodzących zmian w prawie
podatkowym.
W części wystawowej swoje nowości zaprezentowały 72 firmy krajowe i zagraniczne: AESTEMED,
Aesthetic Concept, Allergan, AntiAging Institute,
BD Aesthetic, BEAUTYMED, Beauty Planet, BIOCERIS Ultimate Beauty, Bio-profil Polska/URGO
Aesthetics, BIOTAL, BMED Dariusz Białek, BOGDANI Dermatologia, BTL Polska, Coherent Polska,
Consultronix, Cosmoscience, CoviMed, CROMA
PHARMA, Delta LASMED, Dermamed, Dramiński,
E-vita, EGERTON, Electric Systems & Laser Technology, Elfo Jan Tulikowski, Estetic Medical Innovation, Euro Beauty, EuroScaleMed, Ewa Englander
ESTEVA, Fenice, FILORGA POLAND, Galderma
Polska, Grupa LestheZone, ICOR, INFINITA, InnovaPharm, Institute Hyalual Poland, ITP/Neauvia,
KBC TFI, Kobak Styl, KT Medical, Laboratorium
Diagnostyczne ISO-LAB, Lea Vivacy, Laser Project
2000, Magic Look, Massmedica, Medical Brokers,
Medical Expert, Medif, MediPage, MERZ Aesthetics,
Metrum Cryoflex, Mrotex Medical, MSH, NewDerm,
NewU, Nova Group, NTS Laboratory, Pierre Fabre
Dermo-Cosmetique Polska, Plazanet, PPH Defpol,
PRAISTON, Raya, Receptura Apotheke, REVISAGE,
Sesderma, S.C. Beauty Medical, SHAR-POL, SuperNova, TopsilMed sp. z o.o., TrichoLAB, Unique Technologie, Wydawnictwo Kwintesencja, Wydawnictwo
Medycyna Estetyczna i Zepter.
Sponsorami kongresu były następujące firmy:
Bogdani Dermatologia i Galderma – SPONSORZY
DIAMENTOWI, ITP Biomedical Company i Merz
Aesthetics – Sponsorzy Platynowi, CROMA i Filorga – Sponsorzy Złoci, Allergan, Infinita i LeaVivacy
– Sponsorzy Srebrni, a sponsorami medialnymi
– „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”,
„Harper’s Bazaar”, Estheticon.pl, „Wprost”, „Puls Medycyny”, „Rynek Estetyczny” i RMF Classic.

Konferencja Prasowa

autorzy zdjęć: Marcin Barbarzak i Piotr Występek
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Maurizio Ceccarelli

Joseph Choukroun

Joanna Czuwara

Philippe Deprez

Christophe Desouches

Luc Dewandre

Piotr Drozdowski

Jerzy Gielecki
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Krzysztof Kaczyński

Sergey Kadohnikov

Natalie Keller

Philippe Kestemont

Bob Khanna

Dorota Kliszewska

Agnieszka Koba

Nino Kobaladze

Małgorzata Kocot

Marina Kolesnikova

Karolina Kopeć-Pyciarz

Elżbieta Kowalska-Olędzka

Ilja Kruglikov (via satelite)

Dorota
Krzyżanowska-Gernand
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Giovanni Scapagnini
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Janusz Targoński

Izabela Tilszer

Carlo Tremolada
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Tomasz Urbanek

Vladimir Usov
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Wykładowcy
XVII Międzynarodowego Kongresu
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Edyta Adamczyk-Kutera

(Polska) – ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1991 r. Jest
absolwentką PSME PTL, członkiem PTMEiAA. Była wykładowcą na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej w Kapsztadzie oraz Kongresie Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej w Rzymie. Jest
szkoleniowcem w Europejskim Centrum Szkoleniowym. Medycyna estetyczna, a w szczególności przeciwstarzeniowa, jest jej wielką pasją.

Marcin Ambroziak (Polska) – lekarz dermatolog. W 2000 r. uzyskał specjalizację I stopnia w za-

kresie dermatologii i wenerologii, a w 2005 r. specjalizację stopnia II. Doświadczenie zdobywał m.in. w Klinice
Dermatologicznej AM w Warszawie. Przeprowadza zabiegi dermatologii i dermatochirurgii. Oprócz leczenia
chorób skóry, takich jak trądzik czy łuszczyca, specjalizuje się w dermatologii estetycznej. Zajmuje się laseroterapią – odmładzanie, likwidacja zmarszczek za pomocą lasera frakcyjnego CO2, Fraxel Dual, Q-Switched.
Wykonuje nieinwazyjny lifting za pomocą urządzenia Ulthera. Specjalizuje się również w zabiegach autotransplantacji własnej tkanki tłuszczowej (Adivive). Jest specjalistą w zakresie leczenia chorób włosów, ze szczególnym uwzględnieniem łysienia. Członek SLDE, PTD oraz European Society for Dermatological Research.

Włodzimierz Baranowski (Polska) – absolwent AM w Lublinie. Ma specjalizację w za-

kresie ginekologii i położnictwa (od 1987 r.) oraz ginekologii onkologicznej (od 2005). Jest kierownikiem
Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego oraz przewodniczącym
Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W pracy klinicznej największą uwagę poświęca onkologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej, uroginekologii i endokrynologii ginekologicznej. Autor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych, trzykrotnie nagradzany przez ministra zdrowia. Członek
komitetów redakcyjnych wydawnictw profesjonalnych. Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”.

Emanuele Bartoletti (Włochy) – dyrektor Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej

przy Fundacji Fatebenefratelli, dyrektor naukowy Szpitala Medycyny Estetycznej S. Giovanni w Rzymie. Konsultant chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej w tej Fundacji w Mediolanie. Autor książki Toksyna botulinowa w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz licznych publikacji w czasopismach
włoskich i zagranicznych, uczestnik wielu kongresów. Zajmuje się chirurgią plastyczną, rekonstrukcyjną i estetyczną w medycynie estetycznej w Rzymie, w Studio Medico Associato Carlo Alberto Bartoletti i Emanuele
Bartoletti oraz w Instytucie Medycyny Estetycznej w Mediolanie.

Pedro Bastos (Portugalia) – jest w trakcie studiów doktoranckich w zakresie żywienia, procesów

zapalnych i metabolizmu na uniwersytecie w Lund w Szwecji. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie odżywiania klinicznego, prozdrowotnego znaczenia ćwiczeń fizycznych oraz żywienia funkcjonalnego. Pracuje jako asystent ds. dietetyki w szkole sportowej Rio Maior (Portugalia); prowadzi również wykłady
z zakresu żywienia w Europie, USA i Ameryce Łacińskiej.
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Marcin Bieńkowski

(Polska) – specjalista chirurg, współtwórca i założyciel Kliniki Bieńkowscy w Bydgoszczy i Częstochowie. To nowoczesne ośrodki medyczne oferujące pełen zakres profesjonalnych
i kompleksowych usług diagnostycznych oraz terapeutycznych. Cieszy się autorytetem w dziedzinie medycyny estetycznej, anti-aging, laseroterapii oraz chirurgii estetycznej. Specjalizuje się w terapii wrodzonych
i nabytych zmian naczyniowych, blizn oraz mało- i nieinwazyjnych technikach odmładzania biokompatybilnego. Stworzył wiele autorskich terapii w tej dziedzinie. Jest autorem i współautorem prac naukowych oraz
licznych artykułów.

Magdalena Boczarska-Jedynak

(Polska) – specjalista neurolog, lekarz medycyny
bólu i medycyny estetycznej. Klinicysta, wykładowca akademicki. Przez wiele lat związana z Kliniką Neurologii ŚUM, obecnie prowadzi praktykę prywatną. Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej to terapia toksyną botulinową u chorych ze spastycznością, migreną przewlekłą i zespołami bólowymi.
Wykładowca i trener z zakresu leczenia toksyną botulinową przewlekłej migreny w Polsce. Krajowy mentor
międzynarodowego programu edukacyjnego Allergan Medical Institute. Współautorka kilkudziesięciu prac
naukowych i książek oraz doniesień zjazdowych. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Ömer Buhşem

(Turcja) – chirurg plastyczny certyfikowany przez turecką Radę Chirurgii Plastycznej. Rezydentura w Uludag University School of Medicine. Dr Buhşem ma ponad 17-letnie doświadczenie w pełnym zakresie procedur kosmetycznych, plastycznych i rekonstrukcyjnych oraz chirurgii ręki.
Jest założycielem i prezesem Tureckiego Towarzystwa Estetyki Twarzy i Rhinoplastyki oraz członkiem Turkish Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery,
European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Obecnie pracuje w prywatnych klinikach w Bursie i Stambule.

José Cabo-Soler (Hiszpania) – absolwent medycyny i chirurgii (Uniwersytet w Walencji).

W 1969 r. doktorat z biochemii na Uniwersytecie w Bolonii, a w 1971 r. z zakresu medycyny na Uniwersytecie
w Walencji. Podyplomowe studia doktoranckie w USA w latach 1971–1973 (Kansas City i St. Louis). Docent,
a następnie profesor (1973–2009) w uczelniach medycznych (Salamanka, Walencja). W latach 1997–2007 prezes Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej SEME. Członek korespondent Królewskiej Akademii
Medycznej w Walencji (od 1988) oraz członek Rady Naukowej Hiszpańskiego Instytutu Danone od 1993 r.
Uczestnik i organizator kursów, seminariów i kongresów w dziedzinie odżywiania, otyłości, zdrowego starzenia się oraz medycyny estetycznej. Od 1997 r. dyrektor Wydziału Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Wysp
Balearów w Palma de Mallorca.

Halina Car

(Polska) – internista i specjalista z zakresu farmakologii klinicznej, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku, kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologia kliniczna. Autorka ponad 200 publikacji, edytor sekcji Farmakologia w Progress in Health Sciences, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, recenzent
czasopism o międzynarodowym zasięgu. Uzyskany patent: „Sposób separacji chorobotwórczych bakterii oraz
grzybów”, 4 zgłoszenia patentowe, pasje zawodowe: medycyna przeciwstarzeniowa, innowacyjne technologie stosowane w farmakologii.

Maurizio Ceccarelli (Włochy) – absolwent Wydziału Biologii i Wydziału Lekarskiego Uni-

wersytetu w Rzymie. Specjalista patomorfolog oraz kardiolog. Odznaczony Srebrnym Medalem Prezydenta Republiki Włoch za osiągnięcia naukowe. Wykładowca medycyny i dermatologii estetycznej oraz
flebologii w licznych uczelniach oraz medycyny estetycznej uniwersytetów we Włoszech i Hiszpanii. Członek towarzystw medycyny estetycznej, komitetów naukowych: m.in. Włoskiego Towarzystwa Medycyny
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Estetycznej, Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Anti-Aging, członek honorowy m.in. Południowoafrykańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Konsultant ds. medycyny estetycznej uzdrowiska termalnego Saturnia.

Joseph Choukroun (Francja) – absolwent Uniwersytetu w Montpellier. Specjalista chirurgii

ogólnej, anestezjologii i „zarządzania bólem”. Właściciel prywatnej kliniki w Nicei. Prezes SYFAC – Międzynarodowego Sympozjum Czynników Wzrostu. „Ojciec” technik PRF: L-PRF, A-PRF-i-PRF. Autor wielu prac
naukowych, wykładowca na międzynarodowych kongresach i sympozjach.

Joanna Czuwara (Polska) – specjalista dermatolog, starszy asystent w Klinice Dermatologii

CSK MSWiA w Warszawie. We współpracy z Zakładem Patomorfologii praktykuje dermatopatologię. Należy do Amerykańskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego. Jej dorobek naukowy
obejmuje doktorat w dziedzinie twardziny układowej, 4-letnie stypendium naukowe w USA w dziedzinie
biologii molekularnej, badania nad regulacją transkrypcji genu kolagenu typu I, wykłady na kongresach
krajowych i zagranicznych, m.in. w Barcelonie, Paryżu, Dreźnie, Atenach. Za osiągnięcia w dziedzinie
twardziny układowej wyróżniona grantami naukowymi. Autorka 36 oryginalnych prac, rozdziału o radiofrekwencji w monografii Dermatochirurgia, 50 doniesień zjazdowych, ponad 40 wykładów z dermatologii
i medycyny estetycznej.

Philippe Deprez (Hiszpania) – absolwent Wydziału Lekarskiego i Chirurgicznego Katolickie-

go Uniwersytetu Louvain. Specjalizacja w zakresie chorób żywienia i dietetyki oraz elektrokardiografii. Dyrektor Kliniki Hera w Empuriabrava w Hiszpanii. Absolwent College National de Médecine Esthétique w Paryżu
i Charleroi w Belgii. Absolwent Wydziału Medycyny Estetycznej i Kosmetycznej College Oficial de Metges de
Catalunya w Hiszpanii. Honorowy Członek National Academy of Sciences w Bukareszcie. Honorowy Przewodniczący Asociación Nacional Mexicana de Medicina Estética. Honorowy Przewodniczący Asociación Mexicana
de Lipoplastia w Meksyku, dyrektor naukowy w Skin Tech, członek honorowy Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética oraz Jordanian Society of Dermatology and Venerology.

Christophe Desouches (Francja) – chirurg plastyczny. Podczas pobytu w USA uzyskał

tytuł magistra-inżyniera w dziedzinie biologii starzenia. Następnie skoncentrował badania na zagadnieniu terapii komórkowej w chirurgii plastycznej, co stało się tematem jego pracy dyplomowej. Jego aktywność zawodowa skupia się obecnie na „zarządzaniu” procesem starzenia się twarzy i rozwoju medycyny
regeneracyjnej.

Luc Dewandre (Francja) – jeden ze światowych liderów i pionierów mezoterapii estetycznej. Wraz

ze swoimi francuskimi kolegami spopularyzował nową technikę iniekcji wypełniacza przy użyciu elastycznych
atraumatycznych mikrokaniul śródskórnych. Opracował koncepcję Skin Sculpting Technique. Jest również
znanym na całym świecie specjalistą w zakresie peelingów chemicznych i toksyny botulinowej. Dwukrotnie
miał wkład do wydawnictw w serii dermatologii kosmetycznej Elsevier: peelingi chemiczne. Członek Francuskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SFME) w Paryżu.

Piotr Drozdowski

(Polska) – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Absolwent PSME
PTL. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski AM we Wrocławiu (Nagroda Rektora). Od 2007 r. pracuje
w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Odbył wiele krajowych i zagranicznych staży
w oddziałach chirurgii plastycznej, m.in. we Wrocławiu, Perugii, Padwie, Berlinie i Debreczynie. Tłumacz
wykładów z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej z języka włoskiego i angielskiego. Autor
i współautor ponad 20 prac naukowych opublikowanych w krajowych i zagranicznych recenzowanych czasopismach medycznych. Członek towarzystw naukowych.
88

Wykładowcy

Jerzy Gielecki (Polska) – absolwent AM w Lublinie. Kierownik Katedry Anatomii ŚUM w Katowi-

cach (2000–2008), a od 2008 r. Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania nad rozwojem i unaczynieniem mózgowia z wykorzystaniem
technik cyfrowej analizy w przestrzeni trójwymiarowej. Autor interaktywnych polsko-angielsko-łacińskich
słowników i atlasów oraz książek w zakresie anatomii i neuroanatomii. Laureat Grand Prix brukselskich Targów Wynalazczości za „Interaktywny system fuzji morfologicznej struktur jako narzędzia planowania, szkolenia i dokumentowania operacji z wykorzystaniem multimodalnych obrazów 3D”. Lekarz radiolog (analiza
przepływów mózgowych i wizualizacji przestrzennych obiektów w rzeczywistości mieszanej XVR).

David Grishkyan (Rosja) – absolwent Moskiewskiego Instytutu Medycznego Siemaszko z 1993 r.

Rezydent Zakładu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii anaplastycznej głowy i szyi Centralnego
Instytutu Badań i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w latach 1993–1996. W 1999 r. specjalizacja z chirurgii
szczękowo-twarzowej. W 2000 r. doktorat na temat zastosowania elektroneuromiografii w niedowładzie
i paraliżu twarzy. Od 2003 r. pracuje w moskiewskim centrum technologii medycznych (MCHM) jako chirurg plastyczny. W 2009 r. doktorat nt. strategii i taktyki w diagnostyce i chirurgii otyłości oraz jej skutków.
Specjalistyczne kursy w klinikach na całym świecie. Członek: Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego,
Rosyjskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Amerykańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy.

Florian Heydecker

(Włochy) – studia uniwersyteckie rozpoczął w Berlinie, a dyplom lekarza
medycyny otrzymał w 1982 r. w Mediolanie. Obecnie praktykuje w Mediolanie jako chirurg i lekarz medycyny estetycznej. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie w Zakładzie Farmakologii, zajmując się hodowlą
komórek przeznaczonych do transplantacji. Jest wykładowcą w Szkole Medycyny Estetycznej Agora w Mediolanie. Specjalizuje się w biorewitalizacji tkanek i terapiach laserowych. Uczestnik licznych międzynarodowych szkoleń i kongresów. Autor wielu publikacji naukowych.

Andrzej Ignaciuk (Polska) – prezes PTMEiAA, wykładowca PSME, Uniwersytetu Wysp Balearów

w Hiszpanii i Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej w Paryżu (UIME). Autor licznych prac prezentowanych
podczas kongresów medycyny estetycznej na całym świecie, członek komitetów naukowych wielu czasopism
z zakresu medycyny i chirurgii estetycznej, przewodniczący rady programowej kwartalnika „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”. Specjalizuje się w korekcji defektów estetycznych twarzy przy użyciu toksyny botulinowej, wypełniaczy i kwasu polimlekowego oraz diagnostyce i terapii tzw. cellulitu.

Christoffer Ingves (Dania) – chirurg plastyk. W 1990 r. ukończył studia medyczne na Uniwer-

sytecie w Kopenhadze. W 2009 r. uzyskał tytuł magistra w Harvard Medical School (Laser & Aesthetic Skin
Therapy). Był konsultantem na oddziale chirurgii plastycznej szpitala w Helsingør oraz starszym konsultantem w Akademikliniken oraz Stureplanskliniken (Sztokholm), przyjmował pacjentów w Danii, Norwegii
i Szwecji. Pasjonuje się estetyczno-kosmetycznym aspektem chirurgii plastycznej. Uczestnik wielu szkoleń
i warsztatów, m.in. w Harvard Medical School, University Hospital of Copenhagen, Southwestern Medical
Center (Dallas). Od 1994 r. członek Duńskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a od 1995 r. Duńskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Do podobnych stowarzyszeń należy również w Szwecji,
Norwegii, Hiszpanii i Polsce.

Ivano Iozzo

(Włochy) – specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz medycyny estetycznej. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Bolonii. Specjalizację
z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej uzyskał z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Parmie. Pracuje na oddziale chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej szpitala S. Orsola–Malpighi w Bolonii i w oddziale
chirurgii plastycznej oraz centrum leczenia oparzeń w Parmie. W trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej
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kształcił się m.in. w Londynie, Paryżu. Autor licznych artykułów naukowych. Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (SICPRE).

Waldemar Jankowiak (Polska) – specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej UIME.

Absolwent AM w Poznaniu (1991). Asystent Oddziału Chirurgicznego Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu (1991–
1999). Specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej (1995). Praktyka prywatna z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, oparzeniowej oraz medycyny estetycznej. Absolwent PSME PTL (2004). Wiceprezes SME PTL, obecnie
PTMEiAA oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Wykładowca PSME. Szkoleniowiec w zakresie stosowania wypełniaczy, toksyny botulinowej oraz peelingów chemicznych. Wykładowca i uczestnik wielu kongresów i szkoleń. Autor publikacji naukowych i prasowych, propagator współpracy lekarzy medycyny
estetycznej z fizjoterapeutami, masażystami i środowiskiem kosmetycznym.

Krzysztof Kaczyński (Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku i Studium
Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Z wyróżnieniem ukończył PSME PTL. Członek
PTMEiAA. Członek Rady Programowej ds. Rekomendacji PTMEiAA. Ma specjalizację z zakresu anestezjologii
i intensywnej terapii. Autor i współautor publikacji naukowych, badacz i autor protokołów badań klinicznych,
uczestnik oraz wykładowca konferencji naukowych i kongresów. Oprócz zabiegów medycyny estetycznej specjalizuje się w terapiach off-label wypadania włosów oraz leczeniu z wykorzystaniem plazmy medycznej. Interesuje się prawem medycznym, szczególnie uprawnieniami do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

Sergey Kadohnikov (Ukraina) – szef oddziału chirurgii, wiodący chirurg plastyczny Instytutu

Chirurgii Plastycznej Virtus. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych i Estetycznych (ISAPS), certyfikowany członek wszystkich ukraińskich stowarzyszeń lekarzy plastycznych, rekonstrukcyjnych i estetycznych, członek zarządu Ukraińskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (USEM). Autor
ponad 30 badań z dziedziny opieki zdrowotnej, 4 patenty, 17 lat łącznej służby medycznej, wykonał ponad
3000 zabiegów operacyjnych w klinice Virtus.

Andreas Katsambas (Grecja) – wykładowca dermatologii i wenerologii Uniwersytetu w Ate-

nach, kierownik Kliniki Dermatologii w szpitalu Hygei. Był m.in. prezesem Greckiego oraz Europejskiego
Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii. Członek Zarządu Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń Dermatologicznych oraz członek Amerykańskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a ostatnio obserwator Międzynarodowej Rady American Academy of Dermatology. Jest autorem ponad 350 artykułów opublikowanych
w międzynarodowych czasopismach medycznych, współredaktorem trzech książek.

Natalie Keller (Niemcy) – specjalista chirurgii ogólnej, ekspert w dziedzinie medycyny estetycz-

nej, główny konsultant ZO Skin Health Inc. w Niemczech. Ukończyła szkolenia pod okiem dr. Zeina Obagi.
Wykonując zabiegi medycyny estetycznej, zawsze stosuje jego filozofię oraz protokoły zabiegowe i produkty ZO Skin Health Inc. Opublikowała wiele artykułów na temat przywracania zdrowia skórze, głębokich peelingów i zabiegów odmładzających za pomocą ZO Skin Health Inc. Jest również wykładowcą oraz prowadzi
warsztaty z zabiegów estetycznych na twarz, głębokich peelingów i preparatów wypełniających. Jako główny
konsultant ZO Skin Health dr Natalie Keller w pełni utożsamia się z filozofią dr. Obagi, wdrażając ją w swojej klinice każdego dnia.

Philippe Kestemont

(Francja) – chirurg plastyk specjalizujący się w chirurgii twarzy i szyi.
Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu w Nicei (University Hospital Center of Nice) oraz prywatnej klinice w Nicei. Asystent w Instytucie Twarzy i Szyi (IFC) Wydziału Medycyny. Członek Collège Français d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale. Członek Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (European Academy of
Facial Plastic Surgery).
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Bob Khanna

(Wielka Brytania) – jest przewodniczącym katedry Estetyki Twarzy na Uniwersytecie w Sewilli. Z powodzeniem prowadzi kliniki w Wielkiej Brytanii (Ascot i Reading). Wykonuje pełen zakres
procedur stomatologii estetycznej, implantologii chirurgicznej, regeneracji kości oraz korekcji ust. Był jednym z pierwszych chirurgów stomatologicznych na świecie stosujących niechirurgiczne procedury medycyny
estetycznej przy użyciu toksyny botulinowej i wypełniaczy. Przyczynił się do rozwoju koncepcji „kompleksowego rzeźbienia twarzy”. Prowadzi regularne szkolenia zaawansowanych technik dla dentystów, dermatologów i chirurgów plastycznych. Autor ponad 30 publikacji w czasopismach medycznych i stomatologicznych
w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

Dorota Kliszewska (Polska) – ukończyła studia w zakresie fizjoterapii na wrocławskiej AWF

oraz podyplomowe – kosmetologię pielęgnacyjną w Wyższej Śląskiej Szkole Medycznej w Katowicach. Od 2008 r.
praktykuje jako szkoleniowiec w Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dermamed we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze najwyższej jakości urządzeń dostępnych na rynku medycyny estetycznej. Uczestniczy
w szkoleniach i kursach dokształcających. Prowadzi badania wpływu różnych metod drenażu limfatycznego na
przebieg zabiegów lipolizy iniekcyjnej, liposukcji Vaser, a także w leczeniu cellulitu i zamykania zmian naczyniowych. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych kongresach medycyny estetycznej.

Agnieszka Koba (Polska) – od ponad 10 lat pracuje zawodowo na stanowisku pielęgniarki, do-

świadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Klinice Nefrologii
i Transplantologii oraz Klinice Otolaryngologii na stanowisku asystenta w Katedrze Chorób Układu Nerwowego UM we Wrocławiu, a także pracy w dublińskim szpitalu Highfield Hospital Group. Od 2016 r. zatrudniona w Centrum Medycyny Estetycznej i Laseroterapii Dermamed.

Nino Kobaladze (Gruzja) – chirurg naczyniowy. Chirurg plastyczny. Lekarz dermatolog. Kie-

rownik Zakładu Chirurgii Plastycznej w Centrum Medycznym „MedClinic”. Certyfikowany trener modelowania twarzy i plastyki stref intymnych. Członek EMLA, członek International Association for Laser Medicine
and Surgery, członek American Academy of Anti-Aging Medicine.

Małgorzata Kocot (Polska) – absolwentka SUM; specjalizacja z dermatologii-wenerologii (ato-

powe zapalenie skóry) – 2001 r. Ponad 19 lat doświadczenia w dziedzinie dermatologii ogólnej w szpitalnych
oddziałach dermatologicznych w Tarnowskich Górach, a także w ośrodku dermatologii estetycznej, fototerapii
i wczesnej diagnostyki nowotworowej w Wiedniu. Trener podstawowych i zaawansowanych technik iniekcji
kwasu hialuronowego oraz hydroksyapatytu wapnia. Uczestniczy w szkoleniach i kongresach medycyny estetycznej i anti-aging w Polsce, Austrii, Francji i USA. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, SLDE
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej (ESCAD).

Marina Kolesnikova

(Rosja) – kosmetolog oraz ekspert w dziedzinie medycyny estetycznej
i biznesu SPA z 10-letnią praktyką. Od 2013 r. doradca medyczny i międzynarodowy trener japońskiej marki
Forlle’d. Ukończyła Państwową Akademię Medyczną im. I.I. Miecznikowa w Petersburgu. Jest uczestnikiem
i prelegentem wielu międzynarodowych kongresów i szkoleń z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Wykładała m.in w Monaco, Sofii i Belgradzie.

Karolina Kopeć-Pyciarz (Polska) – specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny
estetycznej. Ukończyła Wydział Lekarski UM we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu. Jest certyfikowanym lekarzem Amerykańskiej Akademii
Medycyny Estetycznej (AAAM), absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego oraz studiów podyplomowych „Kosmetologia z elementami medycyny estetycznej” na SUM.
Współpracowała z Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu, gdzie wykładała na kierunku kosmetologia.
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Elżbieta Kowalska-Olędzka (Polska) – specjalista dermatolog, absolwentka I Wydziału

Lekarskiego WUM. Pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie oraz prowadzi praktykę prywatną. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 r., a doktora habilitowanego w 2012 r. Jest członkiem
założycielem SLDE oraz członkiem European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego, International Dermoscopy Society (IDS). Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, m.in. w University of Arizona, Oklahoma Veterans Affair Hospital, University of Graz, Centrum
Laseroterapii Monachium. Autorka ponad 50 publikacji.

Dorota Krzyżanowska-Gernand (Polska) – ukończyła studia na Wydziale Lekar-

skim AM w Lublinie w 1992 r., w latach 1992–1997 odbyła studia doktoranckie na tej samej uczelni (stopień
doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r.), a w 1995 r. specjalizację z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
W 2006 r. ukończyła PSME PTL. W latach 2006–2010 uczestniczyła w licznych kongresach, sympozjach, kursach i szkoleniach z zakresu medycyny estetycznej.

Dominika Kuczyńska-Schulz (Polska) – była reprezentantka Polski w piłce siatkowej,

jest trenerem, dietetykiem, specjalistą żywienia w sporcie, absolwentka AWF w Gdańsku. Specjalizacja z dietetyki i żywienia (2008), absolwentka Studiów Podyplomowych Poradnictwa Dietetycznego i Żywieniowego SGGW w Warszawie (2015), doktorantka na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW
w Warszawie. Studentka IOC – Diploma in Sports Nutrition. Członek Professionals in Nutrition and Exercise Science (PINES), wykładowca w Szkole Trenerów PZPN. Zajmuje się żywieniem w sporcie, zaburzeniami
metabolizmu żelaza u sportowców oraz wpływem mikrobiotyków i probiotyków na funkcjonowanie bariery
jelitowej, hormony stresu oraz markery stanu zapalnego u sportowców.

Monika Kuźmińska (Polska) – w 1992 r. ukończyła AM w Warszawie. Specjalizuje się w la-

seroterapii estetycznej. Po 1998 r. pracowała w USA, na University of California w Los Angeles, University
of Southern California i California State University Long Beach. Jest konsultantem medycznym i głównym
wykonawcą klinicznych grantów naukowych dla National Institute of Health. Odbyła staże w zakresie dermatologii estetycznej i laseroterapii w Dermatology Associates i Wydziale Dermatologicznym University
of California w San Diego pod kierunkiem prof. Richarda Fitzpatricka i Mitchela Goldmana. Od lat prowadzi szkolenia w zakresie laseroterapii. Uczestniczy w szkoleniach w USA. Członek PTMEiAA. Jako pierwsza
w Polsce zdobyła mistrzowski certyfikat stosowania nici PDO wydany w Korei przez Hyundai Medtech PDO
Technology Institute oraz PDO Master Education Board.

Svetlana Larkina (Ukraina) – od ponad 20 lat zajmuje się medycyną estetyczną. Otrzymała sto-

pień doktora, międzynarodowe patenty, autorka publikacji naukowych. Interesuje się technikami iniekcyjnego stosowania toksyny botulinowej nie tylko w estetyce, ale także w neurochirurgii, stomatologii i ortopedii.
Certyfikowany, międzynarodowy trener. Prowadzi wykłady, kursy mistrzowskie i szkolenia.

Simona Laura (Włochy) – ukończyła z wyróżnieniem Wydział Medycyny i Chirurgii na Uniwersy-

tecie w Genui. Absolwentka Szkoły Medycyny Estetycznej międzynarodowej fundacji Fatebenefratelli w Rzymie. Stopień masters w dziedzinie medycyny estetycznej uzyskała na uniwersytetach w Pawii i Florencji. Jest
prelegentem na krajowych i międzynarodowych kongresach medycyny estetycznej.

Lubomir Lembas (Polska) – specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej, absolwent warszawskiej

AM. Asystent, a następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, a później w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP
w Warszawie. Prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie chirurgii plastycznej. Specjalizuje się w chirurgii plastycznej estetycznej. Autor wielu publikacji z zakresu chirurgii plastycznej i ogólnej.
Więcej informacji na stronie www.lembas.pl
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Sylwia Lipko-Godlewska (Polska) – specjalista dermatolog. Wykonuje zabiegi medy-

cyny estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Ukończyła Akademię Medyczną na UJ w Krakowie w 1998 r., gdzie uzyskała też tytuł
doktora. Jednocześnie interesowała się dermatologią estetyczną – peelingami chemicznymi, a następnie
zastosowaniem toksyny botulinowej i wypełniaczy. Jest autorką i współautorką 22 publikacji; poprowadziła wykłady podczas kongresów i sympozjów w kraju i za granicą oraz badania kliniczne, m.in. z zastosowania toksyny botulinowej.

Torello Lotti

(Włochy) – profesor zwyczajny dermatologii i wenerologii Uniwersytetu Guglielmo
Marconi (Rzym). Od 2013 r. jest prezydentem World Health Academy (Dermatologia). Przewodniczył wielu międzynarodowym kongresom. Jest redaktorem naczelnym „Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia”, członkiem zwyczajnym towarzystw naukowych na całym świecie i honorowym wielu towarzystw,
m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologicznego (ADA). Recenzent naukowy dziesięciu czasopism
branżowych, w tym „British Journal of Dermatology”, „Journal of Investigative Dermatology”, „Journal of the
American Academy of Dermatology” i „Dermatologic Therapy”. Autor lub współautor ponad 1500 publikacji
naukowych; ponad 400 to artykuły recenzowane, których skumulowany impact factor wynosi ok. 1000. Więcej na stronie www.torellolotti.it.

Alessandro Lozza (Włochy) – starszy konsultant w Katedrze Neurofizjologii Instytutu Neu-

rologicznego Casimiro Mondino w Pawii. Dyplom lekarza medycyny i chirurgii w 1990 r., I stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii w 1994 r., stypendium naukowe w Liège (1994–1996). Profesor kontraktowy
w dziedzinie neurologii i neurofizjopatologii oraz technik fizjopatologicznych na uniwersytecie w Pawii. Ma
wieloletnie doświadczenie w EMG i ENG, z codzienną praktyką w stosowaniu technik specjalistycznych (np.
badanie pojedynczego włókna EMG), badaniu nietypowych mięśni i nerwów (struny głosowe, nerwy czaszkowe, nerwy krocza) oraz stosowaniu EMG/ENG i EEG w niecodziennych okolicznościach (np. w intensywnej terapii, u pacjentów z upośledzeniem umysłowym czy dzieci). Konsultant ds. terapii toksyną botulinową.

Igor Łoniewski (Polska) – lekarz, wieloletni pracownik naukowy PUM w Szczecinie. Autor prac
naukowych, podręczników, artykułów edukacyjnych i popularnonaukowych z zakresu farmakologii i leków
pochodzenia naturalnego. Zajmuje się m.in. badaniem znaczenia mikroorganizmów w fizjologii i patologii.

Krzysztof Łuksza (Polska) – ukończył studia na wydziale lekarskim AM w Poznaniu w 1994 r.

Jest absolwentem PSME PTL. W 2012 r. uzyskał międzynarodową specjalizację – lekarza medycyny przeciwstarzeniowej przyznawaną przez World Society of Anti-Aging Medicine w Brukseli. Od 2008 r. jest członkiem
PTMEiAA PTL, a od 2011 – SLDE.

Beata Matyjaszek-Matuszek

(Polska) – specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii, adiunkt w Klinice Endokrynologii UM w Lublinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii. Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
Zajmuje się endokrynologią ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego
(akromegalia, hiperprolaktynemia), chorób tarczycy, zwłaszcza w ciąży oraz w okresie menopauzy, chorób
trzustki (cukrzyca typu 1 i terapia osobistą pompą insulinową, a także cukrzyca typu 2 skojarzona z otyłością
z zastosowaniem innowacyjnych metod farmakoterapii), diagnostyki i leczenia cukrzycy ciążowej oraz endokrynnych przyczyn niepłodności.

Laura Mazzucco (Włochy) – biolog, szef Laboratorium Kwalifikacji Komponentów Krwi i Me-

dycyny Regeneracyjnej w Banku Krwi szpitala SS Antonio e Biagio w Alessandrii. Tytuł magistra biologii uzyskała w 1984 r. na Uniwersytecie w Pawii. Od 2004 r. profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu w Alessandrii.
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Ekspert w dziedzinie płytek krwi w medycynie regeneracyjnej. Bada rozwój i zastosowanie osocza bogatego
w płytki. Jest członkiem interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się terapiami bioregeneracyjnymi z wykorzystaniem czynników wzrostu płytek krwi na bazie klinicznych protokołów zastosowania PRP w chirurgii
plastycznej, okulistyce, ortopedii i medycynie sportowej. Współpracuje z Politechniką w Turynie oraz przedstawicielami przemysłu biomateriałowego i biotechnologicznego. Autorka ponad 80 publikacji.

Swetlana Michels (Niemcy) – główny kierownik regionalny w Merz Pharmaceuticals z 15-let-

nim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, szczególnie w obszarze marketingu i sprzedaży. Na co dzień
wspiera międzynarodowych partnerów Merz. Organizator programów edukacyjno-treningowych dla lekarzy
zapewniających bezpieczeństwo i najlepsze rezultaty zabiegów medycyny estetycznej.

Monika Nunberg-Sawicka (Polska) – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, ab-

solwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. W 2005 r. ukończyła PSME PTL, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Współtworzyła program naukowy Międzynarodowego Centrum Kształcenia
Medycyny Anti-Aging SLDE. Certyfikowany szkoleniowiec. Prowadzi wykłady i warsztaty w zakresie technik:
implantacji kwasu hialuronowego, mezoterapii, podawania toksyny botulinowej, peelingów. Autorka artykułów w czasopismach medycznych i prasie popularnej. Medycynę estetyczną jako podstawową dziedzinę pracy
praktykuje od 2001 r. Uczestniczy w kongresach, szkoleniach i kursach w Polsce i na świecie. Członek SLDE
i WOSIAM (Światowego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging).

Romuald Olszański

(Polska) – absolwent WAM. Kierownik Zakładu Medycyny Morskiej
i Tropikalnej WIM, specjalista dermatolog, alergolog oraz specjalista z medycyny morskiej i tropikalnej. Redaktor lub współredaktor 10 podręczników oraz 60 rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach
medycznych. Ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

George Oskarbski

(Włochy) – absolwent Wydziału Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu La
Sapienza w Rzymie (1975), Szkoły Medycyny Estetycznej Międzynarodowej Fundacji Fatebenefratelii (1993).
Specjalizacja z ftyzjatrii i pulmonologii (1978). Nauczyciel higieny, anatomii, fizjologii i patologii. Wykłada
m.in. na Uniwersytecie Balearów, w PSME w Warszawie i w Rzymie, Europejskiej Szkole ME w Parmie. Członek-założyciel Sekcji Medycyny Estetycznej PTL w Polsce i Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
(SIME). Członek Włoskiego Towarzystwa Mezoterapii (SIM), Włoskiego Stowarzyszenia Dietetyków i Odżywiania Szpitalnego (ADI) oraz Włoskiego Towarzystwa Flebologii i Skleroterapii, a także komitetów naukowych międzynarodowych sympozjów, rad naukowych czasopism medycznych w kraju i za granicą. Autor
publikacji naukowych.

Alberto Passi (Włochy) – biochemik na Wydziale Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych Uni-

wersytetu Insubria w Varese. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Monachium (1982)
oraz na Uniwersytecie w Pawii (1987). Doktorat z biochemii (1992) i specjalizacja z biochemii klinicznej
(1995) na Uniwersytecie w Pawii. Studiował również morfologię kliniczną na Uniwersytecie w Manchesterze
(1990). Członek Italian Biochemistry Society, Italian Connective Tissue Society, International Society of Matrix Biology, American Society for Matrix Biology i American Society of Biochemistry and Molecular Biology. W 2009 r. otrzymał Hellenic Biochemistry Society Award. Od 2011 r. jest redaktorem naczelnym „Journal
of Biological Chemistry”. Autor ponad 50 publikacji naukowych i kilkudziesięciu wystąpień na międzynarodowych kongresach.

Maria Teresa Petrucci (Włochy) – tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 1983 r. na Uni-

wersytecie w Rzymie, gdzie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Hematologii Klinicznej. Od 1989 r.
pracowała naukowo na University of Arkansas for Medical Science. Od 1993 r. jest lekarzem klinicznym na
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Uniwersytecie Rzymskim. Członek Rady Naukowej GIMEMA oraz m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii, Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii i Międzynarodowego Towarzystwa Amyloidozy. Opublikowała liczne artykuły i rozdziały książek, a jej główne obszary zainteresowania to szpiczak mnogi i inne
gammopatie monoklonalne.

Andy Pickett (Wielka Brytania) – dyrektor i założyciel Toxin Science Limited, we Wrexham.

Adiunkt w Botulinum Research Center, Institute of Advanced Sciences w Dartmouth (USA) oraz senior
program leader i ekspert w dziale Neurotoksyn w Galderma Aesthetic and Corrective SIG w Uppsali. Komentarze, wypowiedzi i opinie wyrażane przez prof. Picketta stanowią wyłączną własność autora i Toxin
Science Limited.

Hernán Pinto (Hiszpania) – absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Buenos Aires

oraz Uniwersytecie Medycznym w Barcelonie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu transplantologii, medycyny estetycznej, medycyny przeciwstarzeniowej oraz statystyki i projektowania badań klinicznych. Jest
autorem lub współautorem ponad 25 publikacji klinicznych i dwóch książek z zakresu medycyny regeneracyjnej i przeciwstarzeniowej. Członek wielu stowarzyszeń i panelu ekspertów Brytyjskiej Farmakopei (dział
produktów biologicznych i biotechnologicznych).

Waldemar Placek

(Polska) – absolwent AM w Gdańsku. W latach 1975–2001 był asystentem,
adiunktem, docentem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze i Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych
gdańskiej AM. W latach 2001–2012 – kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą
Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Od 2012 r. kieruje Katedrą i Kliniką Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Staże zagraniczne. Członek towarzystw naukowych, redaktor czasopism. Autor lub współautor m.in. 462 prac, rozdziałów i publikacji książkowych. Prowadzi badania dotyczące m.in. łuszczycy, zaburzeń barwnikowych, zabiegów estetycznych i przeciwstarzeniowych na skórze, onkologii i immunologii dermatologicznej.

Andrzej Przybylski

(Polska) – absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Poznaniu, uzyskał
stopień dr. n. med. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu
ruchu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym. Od trzech lat prowadzi klinikę, w której zajmuje się m.in. transplantacją włosów.

Andrzej Przylipiak (Polska) – lekarz dermatolog. Centrum jego zainteresowań stanowi der-

matologia zabiegowa i estetyczna. W katalogu usług, oprócz pełnej palety zabiegów estetycznych, szczególne
miejsce zajmuje chirurgia tkanki tłuszczowej i lipotransfer. Przeprowadził ponad 2700 zabiegów liposukcji.
W tym zakresie szkolił się u dr. Gerharda Sattlera w Darmstadt (Rosenparkklinik) oraz dr. Petera Hoffmana w Monachium, gdzie opanował także techniki przeszczepiania włosów. Od 2010 r. jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego na UM w Białymstoku. Wcześniej
w Niemczech był dermatologiem oraz prowadził badania naukowe w Uniwersyteckiej Klinice Ginekologicznej w Heidelbergu. W 1992 r. uzyskał habilitację w AM w Białymstoku.

Dmitry Pykhteyev

(Ukraina) – starszy szef laboratorium biotechnologii SmartCell, lekarz
ogólnej praktyki w Instytucie Virtus, specjalizujący się w zastosowaniu komórek macierzystych w różnych
dziedzinach opieki zdrowotnej. Autor ponad 40 prac badawczych. Współautor 8 patentów na temat klinicznego stosowania materiałów autologicznych w różnych obszarach opieki zdrowotnej. Zajmuje się technologiami mezenchymalnymi komórek macierzystych, chondroblastów i hodowli osteoblastów, w tym technologii tworzenia struktur tkankowych.
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Marija Rakonjac Ryge (Szwajcaria) – jest farmakologiem klinicznym. Doktorat i habilita-

cję uzyskała w Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Koncentrowała się na roli biologicznie czynnych związków lipidowych, odpowiedzialnych za wiele prozapalnych szlaków sygnalizacyjnych uczestniczących w patogenezie zaburzeń zapalnych i raków oraz na nanotechnologii i toksykologii środowiskowej. Prowadzi kursy
z zakresu odmładzania oka z zastosowaniem techniki U.E.F.A. (wypełnianie powieki górnej) dla chirurgów
i lekarzy medycyny estetycznej w Europie. W Szwajcarii uczestniczyła w Projekcie HumanBrain. W Brazylii
prowadziła badania etnologiczne plemion Amazonii, w celu przetłumaczenia ich lokalnej praktyki na nowoczesną medycynę. Po powrocie do Szwajcarii związała się z Zepter International, gdzie zajmuje stanowisko
dyrektora ds. medycyny i nauki.

Raffaele Rauso (Włochy) – chirurg plastyczny, konsultant chirurgii twarzowo-czaszkowej. Dok-

torat z zakresu chirurgii plastycznej, dermatologii i anatomii. Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie mikrochirurgii. Ukończył kursy na poziomie masters z medycyny estetycznej i rekonstrukcji piersi.
Jest autorem i recenzentem w naukowych czasopismach medycznych i członkiem renomowanych europejskich towarzystw naukowych. Zajmuje się estetyczną chirurgią plastyczną, chirurgią twarzy oraz medycyną
kosmetyczną.

Francesco Romeo (Włochy) – chirurg ogólny oraz plastyczny. Profesor kontraktowy na Uniwer-

sytecie w Rzymie. Konsultant chirurgii onkologicznej. W jego kursach odmładzania okolicy oka, w tym z zastosowaniem techniki U.E.F.A. (wypełnianie powieki górnej) uczestniczą lekarze z całej Europy oraz studenci
włoskich uniwersytetów i szkół medycyny estetycznej. Autor prezentacji na kongresach chirurgii plastycznej
oraz medycyny estetycznej we Włoszech i za granicą. Obecnie koncentruje się na chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej piersi kobiet, problemach kosmetycznych męskiej piersi i zabiegach w okolicach brzucha.
Wystandaryzował uproszczoną technikę modelowania nosa – MesoRhinoFiller. Wykonał ponad 4000 zabiegów chirurgicznych. Więcej informacji na stronie www.francescoromeo.it

Sofía Ruiz del Cueto Posadas

(Hiszpania) – w 1999 r. ukończyła Uniwersytet Madrycki, w 2003 r. uzyskała specjalizację lekarza ogólnego, a w 2004 skończyła kurs medycyny estetycznej na Uniwersytecie Wysp Balearów. Odbyła praktyki w Centrum Zaawansowanych Terapii Skórnych, pod opieką dr.
Rómulo Mene (Rio de Janeiro) oraz Escola de Medicina Estetica pod opieką dr. Carlo Alberto Bartolettiego
(Rzym). Prowadzi wykłady z zakresu zastosowania toksyny botulinowej i technik podawania wypełniaczy
oraz zastosowania fal radiowych i terapii nieinwazyjnych (uniwersytety w Walencji, Madrycie i Alcalá de Henares). Od 2006 r. jest członkiem m.in. Hiszpańskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SEME), Międzynarodowej Academii Uniwersyteckiej Medycyny Estetycznej.

Zbigniew Rybak (Polska) – profesor AM we Wrocławiu, absolwent Wydziału Lekarskiego tej

uczelni (1975). Tytuł doktora n. med. uzyskał w 1984 r., a doktora hab. w 1995 r., specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Współzałożyciel Towarzystw: Flebologicznego (prezes w latach 2000–2003),
Chirurgów Naczyniowych, Leczenia Ran (prezes w latach 2003–2006) oraz Medycyny Estetycznej. Członek Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii. Redaktor naczelny „Przeglądu Flebologicznego” oraz redaktor honorowy „Leczenia Ran”. Autor ponad 170 prac. Redaktor podręcznika Flebologia kliniczna. Prowadzi ogólnopolski kurs leczenia schorzeń żył metodą skleroterapii oraz endowaskularnego laserowego
leczenia niewydolności żylnej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Leczenia Ran.

Giovanni Scapagnini

(Włochy) – profesor biochemii klinicznej oraz biologii molekularnej
na Uniwersytecie Molise w Campobasso. Wcześniej był asystentem w Instytucie Neurobiologii Blanchette
Rockefeller na Uniwersytecie West Virginia w Rockville oraz w Instytucie Nauk Neurologicznych w Italian National Research Council. Jest założycielem i wiceprzewodniczącym Włoskiego Towarzystwa Nutraceutyków
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SINUT. Jest dyrektorem naukowym Międzyuczelnianego Konsorcjum SannioTech w Apollosie. W bieżącej
pracy skupia się na funkcjonalnej roli fitochemicznych składników żywności jako regulatorów reakcji redoks
w procesach starzenia.

Arna Shab

(Niemcy) – specjalizację w dermatologii uzyskał w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu, był także rezydentem w Klinice Dermatologii i Dermatoterapii w Wiesbaden. W ciągu ostatnich 10
lat zdobył doświadczenie w zakresie ostrzykiwania zmarszczek, nieinwazyjnych zabiegów rhinoplastyki
i augmentacji kilkoma produktami. Członek Niemieckiego Towarzystwa Dermatologii od 2010 r. Współpracował z renomowanymi krajowymi i międzynarodowymi firmami estetycznymi oraz prowadził prezentacje
i warsztaty na sympozjach i kongresach na całym świecie. Założyciel dwóch klinik dermatologii kosmetycznej i estetycznej we Frankfurcie.

Giuseppe Sito (Włochy) – na Uniwersytecie Medycznym w Neapolu z wyróżnieniem ukończył

studia i uzyskał stopień specjalisty chirurgii i chirurgii endokrynologicznej. Odbył kursy chirurgii estetycznej
w Société de Chirurgie Esthetique w Paryżu. Członek: Société Française de Chirurgie Esthétique, Włoskiego
Towarzystwa Chirurgii Estetycznej i Włoskiego Towarzystwa Chirurgii oraz American Academy of Facial Plastic Surgery (emerytowany). Wykłada medycynę estetyczną na Uniwersytecie w Mediolanie. Członek komitetu
naukowego Międzynarodowego Kongresu Face2Face w Cannes. Autor techniki o nazwie „Protokół Sito”. Autor
ponad 100 publikacji z zakresu estetyki. Konsultant medycyny sądowej w Neapolu.

Karolina Skonieczna-Żydecka (Polska) – adiunkt w Zakładzie Biochemii i Żywie-

nia Człowieka oraz asystent/adiunkt w Samodzielnej Pracowni Antropogenetyki i Gerontobiologii w PUM
w Szczecinie, absolwentka PUM i UP w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz
European Lifestyle Medicine Organization (ELMO). Ma 8-letnie doświadczenie badawcze z wykorzystaniem
technik biologii molekularnej oraz 10-letnie w pracy laboratoryjnej. Zainteresowania naukowe: mikrobiota
jelitowa, probiotykoterapia i ich wpływ na zdrowie, biomolekularne uwarunkowania zaburzeń neurorozwojowych (zaburzenia ze spektrum autyzmu), emocjonalnych (depresja) oraz neurodegeneracyjnych (choroba
Alzheimera i Parkinsona).

Ewa Skrzypek

(Polska) – absolwentka AM w Warszawie. Adiunkt w WUM. Członek PTMEiAA.
Absolwentka PSME PTL w Warszawie, a obecnie członek jej komitetu naukowego oraz wykładowca i szkoleniowiec. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach medycyny estetycznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu medycyny estetycznej, patomorfologii i historii medycyny oraz kilku monografii i podręczników. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.

Violetta Skrzypulec-Plinta (Polska) – specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog,

seksuolog. Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety SUM, prorektor ds. rozwoju i promocji tej uczelni. Uhonorowana przez nowojorski Komitet Dobrych Praktyk Nagrodą Brylantowego Pióra za najlepszą publikację
w 2016 r. Laureatka konkursu Hipokrates ’2015 oraz Lekarz – Przyjacielem Kobiety. Od 30 lat prowadzi praktykę lekarską, lecząc, edukując i wspierając kobiety z całej Polski. Autorka ponad 600 publikacji naukowych,
członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. W życiu zawodowym walczy o profilaktykę
w medycynie, z nałogami i równe prawa dla kobiet i mężczyzn.

Konrad Słynarski (Polska) – absolwent Warszawskiej AM. Był stypendystą w Case Western

University w Cleveland (USA), gdzie z prof. Arnoldem Caplanem zajmował się badaniami nad zastosowaniem
mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji chrząstki stawowej. Podobne badania prowadził na
Uniwersytecie w Göteborgu z dr. Mattsem Brittbergiem. 12 lat temu wykonał pierwszy w Polsce przeszczep
chondrocytów, a w ostatnich latach pierwszy jednoetapowy połączony przeszczep chondrocytów i komórek
97

Wykładowcy

macierzystych. Współpracował przy opracowaniu techniki i wprowadzeniu do zastosowania klinicznego nowoczesnego implantu iBalance, służącego osteotomii kości piszczelowej. Przeprowadził pierwsze na świecie
wszczepienie nowoczesnego amortyzatora stawu kolanowego.

Karolina Stawowska (Polska) – licencjonowany doradca podatkowy. Od 2010 r. partner i szef

zespołu doradztwa podatkowego w kancelarii prawnej. W latach 1997–2010 pracowała w dziale doradztwa podatkowego specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji oraz w fuzji i przejęć. Odpowiedzialna za obsługę spółek i osób fizycznych, procesów transakcyjnych oraz restrukturyzację grup kapitałowych. Prowadzi również praktykę postępowań podatkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych przeciwko podatnikom przez Urząd Kontroli
Skarbowej. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw. Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od lat regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory
prawnicze.

Przemysław Styczeń (Polska) – lekarz medycyny estetycznej, absolwent AM w Katowicach.

Ukończył PSME PTL. Szkoleniowiec w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice. Członek PTMEiAA,
Polskiego Towarzystwa Mezoterapii oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Autor artykułów prasowych z zakresu medycyny estetycznej. Ukończył program MBA w International Business w AE
w Katowicach. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w SGH.

Paweł Surowiak (Polska) – członek Zarządu PTMEiAA, wiceprzewodniczący Polskiego Pro-

gramu Certyfikacji Lekarzy Medycyny Estetycznej. Profesor nadzwyczajny UM we Wrocławiu. Wykładowca PSME. Autor i współautor licznych publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych krajowych
i zagranicznych oraz podręczników z zakresu medycyny estetycznej. Wieloletni stypendysta na Uniwersytecie Humboldta (Klinika Charité). Nagroda Ministra Zdrowia, udział w programie „Mój talent dla Polski”
Prezydenta RP, zrzeszającym 72 najwybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, Nagrody Rektora AM i UM we Wrocławiu, członek honorowy Mongolskiego Towarzystwa Medycznego, Doktor honoris
causa Mongolskiej Akademii Nauk, liczne nagrody za prace prezentowane na medycznych konferencjach
naukowych.

Piotr Sznelewski

(Polska) – pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, absolwent Wydziału Lekarskiego UM w Poznaniu (1995) i PSME PTL (2005). Zainteresowania naukowe: terapie
oparte na urządzeniach wykorzystujących zjawiska biofizyczne (ultradźwięki, światło, fale radiowe), głównie
lasery w dermatologii, medycynie estetycznej i chirurgii małoinwazyjnej. Pomysłodawca i kierownik naukowy programu stworzenia pierwszego polskiego medycznego lasera półprzewodnikowego 1,5 μm w ramach
programu UE Innowacyjna Gospodarka 2009–2012. W ramach grantu NCBiR przygotowuje pierwszy polski
medyczny laser tulowy 1,9 μm. Prowadzi szkolenia lekarzy z zakresu laseroterapii i innych źródeł energii,
dermatologii oraz chirurgii. Autor licznych publikacji. Prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne w PSME PTL,
na UJ oraz WUM. Członek zarządu PTMEiA, współorganizator Międzynarodowych Kongresów MEiAA, seminariów i szkoleń PTMEiAA.

Radosław Śpiewak

(Polska) – profesor UJ, specjalista dermatolog i wenerolog oraz alergolog. Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego UJ. Autor
i współautor ponad 100 artykułów naukowych oraz ponad 30 rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach. Założyciel i redaktor naczelny „Estetologii Medycznej i Kosmetologii”, członek rad programowych
czasopism naukowych. Ewaluator artykułów w dziedzinie dermatologii i alergologii dla: McMaster Online
Rating of Evidence (MORE), PIER, bmjupdates+ oraz Evidence-Based Journals. Ekspert zewnętrzny Agencji
Oceny Technologii Medycznych. Członek zarządu Sekcji Dermatologicznej Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Laureat nagród i wyróżnień za działalność naukową.
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Janusz Targoński (Polska) – absolwent AM w Gdańsku (1967). W latach 1969–1976 pracował

jako lekarz chirurgii ogólnej i naczyniowej. Wykładowca w Filii AMG w Bydgoszczy. Autor prac naukowych z dziedziny chirurgii wisceralnej i naczyniowej. W 1976 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Od 1978 r. współtworzył w Niemczech prywatny medyczny Uniwersytet Witten-Herdecke.
Tytuł doktora w 1986 r. na Uniwersytecie w Giessen. Od 1994 r. prowadzi własną praktykę chirurgiczną.
Szczególnie interesuje się chirurgią i flebologią estetyczną. Odbył hospitacje szkoleniowe w ośrodkach
chirurgii estetycznej w Ameryce Południowej i USA. Wykładowca na kongresach międzynarodowych
(zastosowanie własnej tkanki tłuszczowej). Członek międzynarodowych organizacji chirurgii estetycznej i flebologii.

Izabela Tilszer (Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Internistka.

W latach 1999–2007 wiceprzewodnicząca Sekcji Medycyny Estetycznej PTL, w uznaniu zasług wyróżniona
dyplomem lekarza medycyny estetycznej przez prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Prekursorka mezoterapii w Polsce, twórczyni i wieloletni prezes Fundacji Medycyny Estetycznej, założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Mezoterapii. Wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Od 1988 r. prowadzi
praktykę prywatną.

Carlo Tremolada

(Włochy) – ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Mediolanie
(1989). Specjalizował się w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 1994–2009 był profesorem na Wydziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na
Uniwersytecie w Parmie oraz w Szkole Stomatologii Uniwersytetu we Florencji. Dyrektor medyczny
w Szpitalu San Paolo w Mediolanie. Był też konsultantem w Zakładzie Ortopedii w szpitalu San Raffaele (1999–2003) i szpitalu San Carlo (2003–2008). Autor ponad 70 publikacji z zakresu chirurgii plastycznej, estetycznej i szczękowo-twarzowej w indeksowanych czasopismach. Redaktor periodyków
z zakresu chirurgii.

Angelo Trivisonno (Włochy) – chirurg plastyczny. Zajmuje się chirurgią estetyczną i rekonstrukcyjną w Rzymie i Mediolanie. Specjalizuje się w rhinoplastyce i klinicznym zastosowaniu terapii komórkowej do regeneracji skóry. Jest członkiem SICPRE, AICPE, IFATS, ISPRES.

Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) – chirurg plastyczny, generalny dyrektor Ukraińskiego

Instytutu Chirurgii Plastycznej i Kosmetologii Virtus. Ma tytuł Honorowego Lekarza Ukrainy. Wykładowca
chirurgii rekonstrukcyjnej i medycyny estetycznej na Wydziale Dermatologii i Wenerologii Stanowego Uniwersytetu Medycznego w Odessie. Współautor monografii Chirurgia plastyczna i estetyczna. Nowoczesne
aspekty. Autor Technologii laserowych w medycynie estetycznej, jak również ponad 100 naukowych publikacji
z dziedziny laseroterapii i 150 z medycyny estetycznej. Przewodniczący Narodowej Unii Medycyny Estetycznej Ukrainy. Członek Ukraińskiego Stowarzyszenia Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Ma
ponad 20 lat praktyki w medycynie estetycznej.

Małgorzata Uchman-Musielak

(Polska) – lekarz ginekolog-położnik, wykładowca, łączy praktykę szpitalną z pracą naukową na UM w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Perugii.
W 2010 r. uzyskała tytuł dr. n. med. Członek Polskich Towarzystw: Ginekologicznego, Ginekologii Estetycznej
i Rekonstrukcyjnej oraz Ginekologii Plastycznej, a także European Society of Aesthetic Gynecology. Prekursorka nowej metody operacyjnej przedsionka pochwy przy użyciu nici Vaginal Narrower. Testowała i wprowadzała jedyny na świecie kwas hialuronowy zarejestrowany z przeznaczeniem do ginekologii plastycznej.
Szkoleniowiec z nowoczesnych procedur w ginekologii plastycznej. Bierze udział w międzynarodowym projekcie badań nad kwasem hialuronowym stosowanym w ginekologii plastycznej. Autorka pierwszej książki
w Europie na temat ginekologii plastycznej.
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Tomasz Urbanek

(Polska) – adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń, Angiologii
i Flebologii SUM, pracownik Centrum Flebologii w Szpitalu Angelius w Katowicach. Specjalizacja z chirurgii
ogólnej, naczyniowej i angiologii. Członek m.in.: Amerykańskiego Forum Żylnego, Europejskiego Forum Żylnego, Międzynarodowej Unii Angiologicznej, Europejskiego College’u Flebologii, Międzynarodowego Klubu
Kompresjoterapii, Klubu Chirurgii Rekonstrukcyjnej Żył Głębokich oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii
Naczyniowej. Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Autor ponad 130 publikacji w recenzowanych
czasopismach naukowych oraz wystąpień na konferencjach i kongresach. Członek Komitetu ds. Flebologii
przy Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych.

Vladimir Usov (Ukraina) – kierownik oddziału okulistyki regeneracyjnej w Instytucie Virtus. Autor

ponad 200 prac badawczych w ukraińskich i międzynarodowych publikacjach specjalistycznych, współautor
monografii Okulary, soczewki kontaktowe, keratoplastyka refrakcyjna lub świadomy wybór. Uczestnik forów
ukraińskich i międzynarodowych o okulistyce. Autor 12 patentów ukraińskich. Promotor trzech studentów,
z których dwóch obroniło tytuł doktora. W ciągu ostatnich 5 lat z powodzeniem wykonał ponad 900 operacji w leczeniu zaćmy, jaskry, owrzodzenia, pierwotnej i wtórnej dystrofii rogówki i uszkodzeń wynikających
z kontaktem z ciałami obcymi.

Joan Vandeputte

(Belgia) – praktykę chirurgiczną rozpoczął w Uniwersyteckim Szpitalu
w Leuven. Był też rezydentem na oddziałach chirurgii plastycznej w Brugii i Nottingham. W 1994 r. otrzymał nagrodę Belgijskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej za badania naukowe nad ścięgnem zginacza
ręki. Jego prywatna praktyka jest w całości poświęcona małoinwazyjnym zabiegom medycyny estetycznej. Główne obszary jego zainteresowań: modelowanie i chirurgia estetyczna twarzy, usuwanie zmian nowotworowych w obrębie twarzy, funkcjonalna i estetyczna chirurgia powiek oraz modelowanie sylwetki. Członek Belgijskiego Kolegium Chirurgii Plastycznej (FCCP), Europejskiej Rady Chirurgii Plastycznej
(EBOPRAS) i Królewskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. W 1995 r. założył Oddział Chirurgii Plastycznej w szpitalu w Oudenaarde.

Irena Walecka

(Polska) – absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Ma specjalizację z dermatologii i wenerologii oraz z balneologii, medycyny fizykalnej i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, konsultantem wojewódzkim dla województwa
mazowieckiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Wykładowca i trener na studiach podyplomowych
z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy WUM. Uczestniczy w zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez międzynarodowe i krajowe towarzystwa dermatologii i medycyny estetycznej. Ma dużą
wiedzę i doświadczenie potwierdzone licznymi certyfikatami zawodowymi.

Torsten Walker (Niemcy) – absolwent medycyny na Uniwersytecie w Heidelbergu i Mannheim,

z bogatym międzynarodowym doświadczeniem. Od 2006 r. – starszy lekarz dermatologii estetycznej i rekonstrukcyjnej w Zakładzie Dermatologii w Wiesbaden. Poza praktyką kliniczną zajmuje się badaniami klinicznymi. Uczestnik i wykładowca krajowych i międzynarodowych kongresów, m.in. w Buenos Aires. Autor
publikacji naukowych specjalizujący się w peelingach chemicznych, wypełniaczach i toksynie botulinowej.
Prowadzi kursy szkoleniowe w tym zakresie.

Maciej Wilczyński (Polska) – specjalista chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej, w trak-

cie specjalizacji z chirurgii naczyniowej. W 2000 r. ukończył Wydział Lekarski AM we Wrocławiu. Pracował
w szpitalu w Zielonej Górze. Właściciel Centrum Medycyny Estetycznej i Naczyniowej w Zielonej Górze i Międzyzdrojach. Praktykował w Europejskim Centrum Lekarzy Estetycznych w Warszawie (certyfikat EBBA).
Specjalizuje się w leczeniu wewnątrznaczyniowym i małoinwazyjnym. Stosuje wewnątrznaczyniową metodę leczenia żylaków kończyn dolnych – EVLT. Podczas zabiegów usuwania zmarszczek przykłada dużą wagę
do zachowania mimiki twarzy. Wykonuje zabiegi laserowe z ginekologii estetycznej, leczy grzybicę paznokci
100

Wykładowcy

i chrapanie, usuwa blizny i rozstępy. Jako pierwszy w Polsce zastosował metodę laserowego endoliftingu powiek – Fotona Smooth Eyes.

Sławomir Wilczyński (Polska) – pracownik naukowy SUM, autor kilkudziesięciu publika-

cji z zakresu spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego oraz obrazowania biomedycznego;
członek licznych towarzystw naukowych, autor patentów z dziedziny medycyny estetycznej i dermatologii.
Redaktor naczelny czasopisma z zakresu medycyny estetycznej. Autor ekspertyz z zakresu farmacji i medycyny estetycznej dla Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Współtwórca
rozwiązań technologicznych dotyczących zastosowania obrazowania biomedycznego w diagnostyce skóry i jej przydatków. Najważniejsze zainteresowania naukowe: zastosowanie obrazowania hiperspektralnego
w farmacji i medycynie.

Dorota Wydro

(Polska) – ukończyła z wyróżnieniem: Wydział Lekarski AM w Lublinie (1984),
Technical Career Institute w Nowym Jorku (1989), Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej w SGH (2006)
i PSME PTL (2008). Tytuł dr. nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu uzyskała w Akademii
Koźmińskiego w 2013 r. Specjalista II stopnia z patomorfologii. Odbyła medyczne staże zawodowe w Szwajcarii i Szwecji. Od 2007 r. członek zarządu PTMEiAA PTL. Redaktor naczelna i wydawca „Academy of Aestehtic and Anti-Aging Medicine”. Autorka kilkuset artykułów popularno-naukowych z medycyny i przedsiębiorczości, prac poglądowych i naukowych z medycyny oraz licznych wystąpień na krajowych i zagranicznych
kongresach medycznych.

Nicola Zerbinati (Włochy) – absolwent Szkoły Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Medyczne-

go w Pawii (1992). Czteroletnia rezydentura na Wydziale Dermatologii Uniwersytetu w Pawii zakończona
specjalizacją z dermatologii i wenerologii (1996). Od 1997 r. pracuje nad nowymi technologiami w medycynie, a szczególnie nad implantami skórnymi, hodowlą keratynocytów i biomateriałami w dermatologii. Autor publikacji naukowych, wykładowca w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Uniwersytetu w Pawii
(1997–1999). Od 1999 r. prowadzi badania naukowe na Wydziale Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu
Insubria w Varese, a od 2000 r. jest profesorem tej uczelni.
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