
 

5. Realny pacjent w realnym gabinecie. 

Dla kogo? 

Dla lekarzy, którzy pragną poszerzyć swój warsztat praktyki zawodowej i nauczyć się realnych 

możliwości osiągnięcia rezultatów. Praktyki łączone na jednej wizycie. 

Tematyka: W zależności od potrzeb pacjenta, jego uwarunkowań zdrowotnych, wskazań 

i przeciwskazań. Dlaczego nie zawsze możemy użyć toksyny botulinowej i kwasu 

hialuronowego? Dlaczego zawsze nici PDO wymagają szczególnej rozwagi. Techniki łączone 

w tym toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, mezoterapia, osocze, nici. 

Efekty szkolenia: 

Wiedza: 
 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą anatomii górnej i dolnej części twarzy, 

 Uczestnik posiadł wiedzę o różnych typach i modelach starzenia, 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do zabiegu 
ostrzykiwania kwasem hialuronowym, toksyną botulinową,   

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą zabiegów mezoterapii i osocza bogatopłytkowego, 

 Uczestnik potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg ostrzykiwania twarzy za pomocą 
różnej ilości materiału i różnych technik wstrzykiwania (igła, kaniula) oraz 
z wykorzystaniem różnych zabiegów, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo napisać i wypełnić kartę pacjenta oraz zgodę na zabieg, 

 Uczestnik potrafi opisać prawidłowo przebieg zabiegu oraz postępowanie po 
ostrzyknięciu, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo określić działania niepożądane po zabiegu i sposób ich 

leczenia. 

Umiejętności: 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać planowanie poszczególnych typów zabiegów, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać zabieg iniekcji kwasem hialuronowym, toksyną 
botulinową, osoczem, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo zaordynować dalsze leczenie i postępowanie po zabiegu. 
 

Kompetencje społeczne : 

 Uczestnik szkolenia działa według najwyższych standardów postępowania medycznego 
poprzez swoją postawę i wiedzę, 

 Uczestnik jest pracownikiem samodzielnym, potrafiącym zaplanować i wdrożyć 
odpowiedni  indywidualny plan zabiegowy dla danego pacjenta, 

 Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą. 
 



 
Program: 
1. Anatomia górnej i dolnej części twarzy, 
2. Indywidualizacja zabiegów estetycznych w zależności od typu starzenia, 
3. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych zabiegów estetycznych, 
4. Indywidualizacja mapowania zabiegów, 
5. Omówienie możliwych powikłań po zabiegach, 
6. Przygotowanie pacjenta do zabiegów – wywiad, karta pacjenta, mapowanie iniekcji, 
7. Praktyka - wykonywanie zabiegów ostrzykiwania toksyną botulinową w różnych 

proporcjach i rozcieńczeniach. 
 
Zajęcia odbywają się w grupie min 10 osób. 
Cena: 2500 zł. 

Prowadzący: dr n. med. Anita Radłowska 

 


