Medycyna estetyczna: Kompleksowy
kurs medycyny estetycznej – kwas
hialuronowy, wypełniacze, nici PDO i
nici haczyki, wolumetria – stopień
zaawansowany
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/18/11816/416764

Cena netto

5 000,00 zł

Cena brutto

5 000,00 zł

Cena netto za godzinę

312,50 zł

Cena brutto za
godzinę

312,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-21

Termin zakończenia
usługi

2019-09-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-20

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

SHT ANNA JASZCZEWSKA-DOMAGAŁA

Osoba do kontaktu

Aesth Medic
Trainings Medycyna
Estetyczna
Szkolenia dla
Lekarzy i Dentystów

E-mail

info@szkolenia-dlalekarzy.pl

Telefon

502-503-188

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą wykonywania zabiegów medycznych na bazie kwasu
hialuronowego sieciowanego i niesieciowanego oraz z wykorzystaniem nici PDO i nici haczyków.
Uczestnik nabędzie umiejętności z wykorzystywaniem nowych technik wykonywania nowych
zabiegów z zastosowaniem sieciowanego kwasu hialuronowego oraz nici PDO i nici haczyków w
zabiegach medycyny estetycznej. W toku uczenia się uczestnik nabędzie kompetencje społeczne
pod względem kształtowania własnego rozwoju. Uczestnik szkolenia zwiększy świadomość i
poczucie odpowiedzialności w zakresie realizowanych poznanych zabiegów oraz do tworzenia
bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Osoby biorące udział w szkoleniach wykonają
zabiegi na modelkach podczas części praktycznej.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Metodyka szkolenia:
część teoretyczna – wykład prowadzącego
część pokazowa prowadzona przez lekarza prowadzącego szkolenie
część warsztatowa – uczestnik wykonuje zabiegi na modelkach pod nadzorem lekarza
prowadzącego szkolenie
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyﬁkatu w języku polskim i angielskim. Jesteśmy instytucją
szkoleniową wpisaną do rejestru firm szkoleniowych.
PROGRAM SZKOLENIA
Dzień 1:
Część 1: teoretyczna, sesja pytań i odpowiedzi
Czym są nici liftingujące PDO i nici haczyki?
Historia powstania nici PDO i haczyków oraz obecne stosowanie w zabiegach estetycznych.
Składniki aktywne i podstawowe działanie nici PDO/nici haczykowych
Rodzaje nici PDO i haczykowych oraz miejsca zastosowania zabiegowego na różne okolice twarzy
i ciała.
Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania nici PDO i haczyków.
Zalety i efekty zabiegu z użyciem nici PDO i haczyków.
Okolice, w których można stosować terapię na twarzy i ciele
Wpływ działania nici PDO na tkankę skórną
Wywiad z pacjentem i pisemna zgoda na zabieg.
Techniki zabiegowe i różnorodność zastosowania nici PDO/ nici haczykowych
Na czym polega zabieg? – przygotowanie pacjenta do zabiegu.
Niedogodności mogące wystąpić podczas zabiegów.
Łączenie zabiegów nićmi z zabiegami kwasem hialuronowym/wypełniaczami.

Część 2: pokazowa zabiegowa prowadzona przez lekarza prowadzącego szkolenie
Część pokazowa obejmuje techniki wprowadzania nici PDO i haczyków.
Lekarz prowadzący szkolenie prezentuje na kilku modelkach/pacjentach techniki wprowadzania
nici na poszczególne obszary twarzy i ciała.
Również podczas tych zabiegów nićmi uwzględnione są zabiegi łączone nici PDO/nici haczyki z
kwasem hialuronowym/wypełniaczami.
Dzień 2:
Część 3: ćwiczeniowa-zabiegowa prowadzona przez lekarza prowadzącego szkolenie
Uczestnicy szkolenia wraz z lekarzem prowadzącym szkolenie lub sami w asyście lekarza
prowadzącego wykonują zabiegi

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych:
Praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów medycznych na bazie kwasu hialuronowego
sieciowanego i niesieciowanego.
Praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów medycyny estetycznej z zastosowanie nici PDO i

nici haczyków 4D BARB.
Nabył umiejętności z zakresu dobieraniu odpowiedniego zabiegu według potrzeb pacjenta z
użyciem kwasem hialuronowym sieciowanego oraz niesieciowanego.
Nabył umiejętności z zakresu dobieraniu odpowiedniego zabiegu według potrzeb pacjenta z
wykorzystaniem nici PDO i nici haczyków 4D BARB.
Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie świadczonych usług wobec pacjentów poprzez
rozwój:
1. kompetencji merytorycznych i zawodowych, w szczególności świadczenia nowych usług i
zabiegów wobec pacjentów z zakresu stosowania nici liftingujących PDO i nici haczyków 4D BARB
2. świadczenie usług wobec pacjentów według najnowszych standardów z zakresu medycyny
estetycznej
3. rozszerzenie oferty zabiegowej, jak i konsultacyjnej wobec pacjentów
4. nabycie nowych technik i umiejętności zawodowych, a w szczególności stosowania sieciowanego
kwasu hialuronowego w zaawansanowanych zabiegach medycznych, jak leczenie bruksizmu czy
rekonstrukcja ubytków kwasem hialuronowym
Uczestnik w trakcie szkolenia nabył:
Wiedzę dotyczącą wykonywania zabiegów medycznych na bazie kwasu hialuronowego
sieciowanego i niesieciowanego, nici PDO i nici haczyków 4D BARB.
Umiejętności wykonywania nowych technik zabiegów z zastosowaniem sieciowanego kwasu
hialuronowego, nici PDO i nici haczyków 4D BARB w zabiegach medycyny estetycznej.
Kompetencje społeczne: Poprzez zwiększenie świadomości posiadanej wiedzy i poczucia
odpowiedzialności w zakresie realizowanych poznanych zabiegów oraz do tworzenia
bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji.

Grupa docelowa
Lekarze i Lekarze Dentyści

Opis warunków uczestnictwa
Aktualny numer prawa wykonywania zawody

Materiały dydaktyczne
Autorska prezentacja multimedialna

Informacje dodatkowe
Szkolenia:
- spełniają wymogi kształcenia ustawicznego Lekarzy oraz Lekarzy Dentystów
- po zakończeniu szkoleń uczestnik otrzymuje certyﬁkat potwierdzający nabycie
umiejętności i uprawniający do wykonywania zabiegów objętych tematyką szkolenia
- szkolenia i tematyka kursu nie są w programie szkolenia specjalizacyjnego Lekarza oraz
nie są szkoleniami obowiązkowymi w przebiegu szkolenia specjalizacyjnego Lekarzy, a w
związku z tym jedyną możliwością zdobycia nowych umiejętności i wiedzy jest kształcenie
ustawiczne

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Dzień 1: Medycyna estetyczna:
Kompleksowy kurs medycyny
estetycznej – kwas hialuronowy,
wypełniacze, nici PDO i nici haczyki,
wolumetria – stopień zaawansowany teoria i praktyka

2

Dzień 2: Medycyna estetyczna:
Kompleksowy kurs medycyny
estetycznej – kwas hialuronowy,
wypełniacze, nici PDO i nici haczyki,
wolumetria – stopień zaawansowany praktyka

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0921

10:00

20:00

10:00

2019-0922

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Karolina Winkel

Obszar specjalizacji

Lekarz dentysta oraz lekarz medycyny
estetycznej.

Doświadczenie zawodowe

Dr Karolina Winkel lekarz medycyny estetycznej
oraz lekarz stomatolog. W roku 2010 ukończyłam
studia na Uniwersytecie Gdańskim kierunek stomatologia. W roku 2016 ukończyłam studia
podyplomowe - Medycyna Estetyczna dla
Lekarzy. Od 2016 prowadzę własną praktykę
stomatologiczną TodDent. Posiadam wieloletnie
doświadczenie w wykonywaniu zabiegów
medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. l
Sukcesywnie podnoszę kwalifikacje zawodowe
poprzez udział w licznych specjalistycznych
szkoleniach i kursach. Uczestniczę w
konferencjach dermatologicznych w Polsce i za
granica.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi szkolenia dla lekarzy obejmujące
teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do
wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.
Wykonuje zabiegi z użyciem toksyny botulinowej,
kwasu hialuronowego, osocza
bogatopłytkowego, nici PDO oraz lasera
frakcyjnego.

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku – Wydział
Stomatologii.

Lokalizacja usługi
Adres:
Wolność 2
01-018 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Klinika Lekarska MyMed

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

