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XXIV Konferencja  
Naukowo-Szkoleniowa PTMEiAA
Walne zebranie  
sprawozdawczo-wyborcze PTMEiAA

11 stycznia 2020 r. w Centrum Bankowo-Finanso-
wym w Warszawie, w ramach kształcenia ustawicznego 
lekarza medycyny estetycznej, odbyła się zorganizowa-
na przez PTMEiAA i PSME XXIV Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa. W konferencji wzięło udział ok. 100 
uczestników, liczni wykładowcy oraz firmy: antia-
ging institute Sp. z o.o., Fenice Sp. z o.o., infinita, 
Massmedica, Medical Brokers, Metrum CryoFlex, 
Miralex, newU, Revolax i Urgo aesthetics, których 
stoiska, jak zwykle, cieszyły się zainteresowaniem.

Pierwsza tegoroczna konferencja w całości po-
święcona była zabiegom łączonym. Po przywitaniu 
uczestników przez dr. Andrzeja Ignaciuka, konferen-
cja rozpoczęła się od wykładu dr. Waldemara Jan-
kowiaka na temat tzw. wypełniaczy tkankowych ze 
szczególnym uwzględnieniem kwasu hialuronowe-
go w technikach łączonych. Następnie dr ignaciuk 
omówił zabiegi z wykorzystaniem toksyny botuli-
nowej w połączeniu z innymi zabiegami w medy-
cynie estetycznej. Podczas kolejnego wykładu duet 
dr Piotr Sznelewski i dr krzysztof łuksza zapre-
zentowali możliwości łączenia technik laserowych 
z innymi zabiegami estetycznymi. Ostatni wykład 
przed przerwą należał do dr doroty krzyżanow-
skiej-gernand, która przedstawiła techniki reduk-
cji tkanki tłuszczowej z innymi zabiegami w medy-
cynie estetycznej.

Po przerwie wykłady wznowił prof. Pawel Suro-
wiak, który omówił możliwości połączenia technik 
wykorzystujących tkanki autologiczne z innymi za-
biegami. Następnie dr krzysztof Jacek kaczyński 
zaprezentował zabiegi z wykorzystaniem ultradź-
więków i fal radiowych w połączeniu z innymi tech-
nikami estetycznymi.

W ramach wykładu sponsorowanego krzysztof 
Soboń (infinita) przedstawił koncepcję programu 
Pro4design. Budzący ogromne zainteresowanie pro-
gram Pro4design to projekt unikalny, wykorzystują-
cy potencjał podmiotów wyspecjalizowanych w do-
starczaniu bardzo wysokiej jakości produktów dla 
konkretnych branż usługowych. Oferta Pro4design 

obejmuje wsparcie inwestycji również w zakresie kli-
nik medycyny estetycznej. Celem integracji poszcze-
gólnych podmiotów gospodarczych zrzeszonych 
w ramach programu Pro4design jest maksymalne 
wykorzystanie ich zasobów w celu kompleksowej 
obsługi inwestycji, tak aby maksymalnie uwolnić 
inwestora od czasochłonnych etapów związanych 
z optymalnym wyborem rozwiązań dla nowej inwe-
stycji, której się podejmują.

Następnie dr Piotr Rak zaprezentował techniki 
z zastosowaniem nici podwieszających w połączeniu 
z pozostałymi zabiegami estetycznymi. Konferencję 
zamknęła dr kamila Padlewska wykładem na te-
mat możliwości połączeń peelingów lekarskich z in-
nymi procedurami w medycynie estetycznej.

Po południu odbyło się walne zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze PTMEiAA. Przewidziany statu-
tem stowarzyszenia przebieg i porządek obrad zo-
stał jednogłośnie zatwierdzony przez wszystkich 
obecnych. Obecni jednogłośnie zatwierdzili również 
kandydaturę dr. Piotra kończaka na przewodni-
czącego zebrania oraz dr dorotę Wydro na sekre-
tarza zebrania. Wybrano również jednogłośnie ko-
misję mandatowo-skrutacyjną w składzie dr Ewa 
Skrzypek i dr krzysztof Jacek kaczyński.

Dotychczasowy prezes PTMEiAA, dr Ignaciuk, 
przedstawił sprawozdanie z działalności towa-
rzystwa w latach upływającej kadencji 2015–2019. 
Oto najważniejsze jego punkty:
zz Członkowie PTMEiAA – na listach teleadreso-

wych widnieje ok. 1800 lekarzy, niestety nie po-
krywa się to z aktywnością lekarzy, czyli uiszcza-
niem składki. Składka dla członków, od roku 2007 
wynosi 250 zł i obejmuje również roczną prenu-
meratę kwartalnika „Academy of Aesthetic and 
Anti-Aging Medicine”.

zz Organizacja 4 międzynarodowych i 1 światowe-
go kongresu medycyny estetycznej, które są wi-
zytówką towarzystwa. Są to największe imprezy 
tego rodzaju w Polsce. Ostatni kongres gościł 
ponad 1100 lekarzy i prawie 140 wykładowców, 
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a wystąpienia trwały łącznie prawie 60 godz. 
W Europie większy jest tylko kongres SIME – 
Włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. 
Uczestnicy naszych kongresów otrzymują punkty 
edukacyjne za uczestnictwo.

zz Podczas ostatniego kongresu prezesi wszystkich 
towarzystw krajowych zjednoczonych w UIME 
(Union Internationale de Médecine Esthétique) 
wybrali dr. Ignaciuka na Przewodniczącego Unii 
na następną kadencję. W nowej kadencji Unia 
postawiła sobie jako zadanie utworzenie syllabu-
sa dla medycyny estetycznej. Powstanie też nowy 
sekretariat Unii, najprawdopodobniej w Paryżu.

zz Zorganizowano 10 konferencji naukowo-szkole-
niowych, podczas których prawie 150 wystąpień 
wysłuchało prawie 2000 uczestników – członków 
towarzystwa i słuchaczy Podyplomowej Szkoły 
Medycyny Estetycznej. Od bieżącej konferencji 
jej formuła zmienia się, bowiem towarzystwo, ze 
względów bezpieczeństwa, rezygnuje z worksho-
pów na żywo z udziałem pacjentów (od tej pory 
będą one transmitowane z gabinetów zabiego-
wych lub zarejestrowane wcześniej na potrzeby 
konferencji). Uczestnicy tych konferencji rów-
nież otrzymują punkty za uczestnictwo.

zz Od 2007 r. wydajemy naukowy, punktowany (In-
dex Copernicus – 27,31; punktacja ministerialna – 
segment B 2 pkt.) kwartalnik „Academy of Aesthe-
tic and Anti-Aging Medicine”. W ciągu ostatnich 
5 lat ukazało się 20 wydań z 124 pracami nauko-
wymi, 30 pracami poglądowymi i 41 sprawozda-
niami; strona internetowa pisma www.aaaam.pl 

zanotowała ponad 16 tys. odsłon, a fanpage na Fa-
cebooku ma 1023 obserwujących.

zz Towarzystwo jest partnerem zagranicznych towa-
rzystw medycyny estetycznej w organizacji kon-
gresów na ich terenie (Włochy – 2015 r., Gruzja 
– 2016 r., Hiszpania – 2019 r., Ukraina – 2019 r.). 
W tym roku jesteśmy zaproszeni na pierwszy 
kongres hinduski w New Delhi, kongres ukra-
iński w Kijowie i jak zwykle, na kongres włoski 
SIME w Rzymie. Liczna grupa naszych lekarzy 
uczestniczyła w amerykańskim kongresie w Mia-
mi w 2016 r., hiszpańskim w Walencji w 2019 r. 
i koreańskim w Seulu w 2019 r.

zz Z inicjatywy dr. Kaczyńskiego członkowie towa-
rzystwa pracujący w kilku zespołach opracowu-
ją rekomendacje PTMEiAA z zakresu medycyny 
estetycznej, które będą dostępne w PubMed oraz 
na łamach „Wiadomości Lekarskich” – miesięcz-
nika dostępnego bezpłatnie dla członków izb 
lekarskich.

zz Członkowie zarządu: dr Ignaciuk, dr Jankowiak 
i dr Sznelewski uczestniczyli w programach publi-
cystyczno-informacyjnych w radio i telewizji do-
tyczących powikłań, nowości i tzw. fake newsów.

zz Współpraca z krajowymi towarzystwami nauko-
wymi: Polskim Towarzystwem Flebologicznym, 
Sekcją Dermatologii Estetycznej PTD, Polskim 
Towarzystwem Ortodontycznym, Polskim Towa-
rzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzy-
stwem Balneologicznym, Polskim Towarzystwem 
Okulistycznym i Stowarzyszeniem Lekarzy Der-
matologów Estetycznych.

Zarząd PTMEiAA. Od lewej: Waldemar Jankowiak, Kamila Padlewska, Piotr Kończak, Dorota Wydro, Andrzej Igna-
ciuk, Piotr Sznelewski, Małgorzata Żak i Paweł Surowiak oraz Cezary Pszenny (w drugim rzędzie)
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zz Działania na rzecz uregulowań prawnych: udział 
w konferencji OIL, udział w konferencji dla rzecz-
ników odpowiedzialności zawodowej w Biel-
sku-Białej, opinie kancelarii Chmaj i Wspólnicy 
przesłane do NIL i Ministerstwa Zdrowia, spo-
tkanie w Ministerstwie Zdrowia (wspólnie z NIL 
i Rzecznikiem Praw Pacjenta) w sprawie wykony-
wania zabiegów przez osoby bez wykształcenia 
medycznego, spotkanie w Narodowym Centrum 
Krwi, udział w Europejskim Komitecie Normali-
zacyjnym w przygotowaniu normy europejskiej 
usług „beauty”, praca w Polskim Komitecie Nor-
malizacyjnym oraz stworzenie koalicji PTMEiAA, 
PTD i SLDE i przygotowanie przez kancelarię Do-
mański, Zakrzewski, Palinka raportu regulacyj-
nego „Stosowanie wyrobów medycznych w me-
dycynie estetycznej w kontekście planowanych 
zmian prawnych”.

zz Działania związane z funkcjonowaniem medy-
cyny estetycznej w Polsce: pionierskie inicja-
tywy zwracające uwagę na problem osób bez 
wykształcenia medycznego zajmujących się 
medycyną estetyczną, apele o etyczne postępo-
wanie lekarzy praktykujących medycynę este-
tyczną, interwencje doraźne (internet, prasa, 
inne media) dotyczące nieetycznych zachowań 
lekarzy (2 ostrzeżenia przedsądowe), inter-
wencje w Okręgowej i Naczelnej IL dotyczące 
szkoleń prowadzonych przez lekarzy dla środo-
wisk niemedycznych, doniesienie do prokura-
tury w sprawie lekarza prowadzącego szkolenia 
z procedur medycznych dla osób bez wykształ-
cenia medycznego, apele o unikanie uczestnic-
twa w imprezach edukacyjno-szkoleniowych 
organizowanych przez środowiska nielekarskie 
(PTAK etc.) i Dekalog Pacjenta.

zz Uczestnictwo w programie szkolenia biegłych są-
dowych OIL/WUM.

zz Inne działania (organizacja balu z okazji 25-lecia 
PTMEiAA, sfinansowanego z funduszy PTMEiAA, 
współpraca z PTL i IMCAS, współpraca edukacyj-
no-szkoleniowa z Podyplomową Szkołą Medycyny 
Estetycznej PTL, Uniwersytetem Palma de Mallor-
ca, UJ i z Rzymską Izbą Lekarską).

zz Konferencje regionalne (Prawo i Zarządzanie 
w Medycynie Estetycznej – Lubelski Regionalny 
Oddział PTMEiAA – 16–17 listopada 2019 r.).

zz Publikacje książkowe: (Anatomia twarzy dla leka-
rzy praktykujących medycynę estetyczną Andrei 
Alessandriniego pod red. A. Ignaciuka, Toksyna 
Botulinowa Alistaira i Jean Carruthers pod red. 
A. Ignaciuka, Medycyna estetyczna i kosmeto-
logia Kamili Padlewskiej, Anti-Aging na talerzu 
Doroty Wydro).
Następnie sprawozdanie finansowe przedsta-

wiła skarbnik – dr Małgorzata Żak, a przedstawiciel 
komisji rewizyjnej – dr Kamila Padlewska – ogłosi-
ła, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami za okres 
2015–2019 komisja podjęła decyzję o przyjęciu spra-
wozdania. Sprawozdanie i oświadczenie komi-
sji rewizyjnej zostały jednogłośnie przyjęte przez 
głosujących.

Głosujący udzielili absolutorium obecnemu za-
rządowi PTMEiAA.

Następnie zgłoszono kandydatów na: przewod-
niczącego (dr Andrzej Ignaciuk) oraz członków 
(dr Waldemar Jankowiak, dr Piotr Kończak, dr Kami-
la Padlewska, dr Cezary Pszenny, dr Piotr Sznelew-
ski, dr Paweł Surowiak, dr Dorota Wydro, dr Małgo-
rzata Żak). W tajnym głosowaniu wybrano ponownie 
dr. ignaciuka na prezesa PTMEiaa (jednogło-
śnie), dr Padlewską i dr. Pszennego na członków 
komisji rewizyjnej (jedna osoba wstrzymująca), 
a dr. Jankowiaka, dr. kończaka, dr. Sznelewskie-
go, dr. Surowiaka, dr dorotę Wydro i dr Mał-
gorzatę Żak na członków zarządu (jedna osoba 
wstrzymująca).

W ramach wolnych wniosków i propozy-
cji dotyczących przyszłych działań towarzystwa 
wymieniono:
zz większe oczekiwania wobec firm, od których po-

winniśmy wymagać więcej informacji naukowych 
z badań czyli evidence-based medicine;

zz stworzenie ambulatorium referencyjnego dla  
pacjentów poszkodowanych w wyniku zabie- 
gów wykonywanych przez osoby do tego nie- 
uprawnione;

zz podczas kolejnej konferencji naukowo-szkolenio-
wej, która odbędzie się 6–7 czerwca 2020 r. zarząd 
przedstawi plan działania na kolejną kadencję.




