
56

nowości i wydarzenia

OLLIE – nowe standardy
szkoleń z medycyny
estetycznej

– „Ae sthe ti ca”: Co za in spi ro wa ło Pa nią do za -
ło że nia cen trum szko le nio we go z za bie gów
me dy cy ny este tycz nej dla le ka rzy?

– Oli wia Bo żek: Me dy cy na este tycz na w Pol -
sce roz wi ja się bar dzo dy na micz nie. Po lki
dba ją o sie bie i chcą czuć się pięk niej sze, ale
ma ją wie le obaw przed pierw szym za bie -
giem me dy cy ny este tycz nej. Pro fe sjo nal ne
cen trum szko leń z me dy cy ny este tycz nej jest
więc od po wie dzią na po trze bę le ka rzy, aby
za pew nić im umie jęt no ści wy ko ny wa nia za -
bie gów i do świad cze nie, wła ści we prze pro -
wa dza nie kwa li fi ka cji do za bie gu i pro po zy cję
in dy wi du al ne go pla nu te ra peu tycz ne go dla
pa cjen tów. To wszy st ko gwa ran tu je OLLIE.

– A: Do ko go skie ro wa ne są szko le nia OLLIE?
– O.B.: Na sze szko le nia skie ro wa ne są wy -

łącz nie do le ka rzy i sto ma to lo gów, którzy
po sia da ją czyn ne pra wo wy ko ny wa nia za -
wo du i chcą wy ko ny wać za bie gi z za kre su
me dy cy ny este tycz nej. Ja ko nie licz ni nie
szko li my ani ko sme ty czek, ani ko sme to lo -
gów. W Pol sce, zgo dnie z pra wem, za bie -
gi me dy cy ny este tycz nej po le ga ją ce na
prze rwa niu cią gło ści tkan ki skór nej mo gą
wy ko ny wać je dy nie le ka rze me dy cy ny
i sto ma to lo dzy.

– A: Na czym po le ga wpro wa dza nie no wych
stan dar dów szko leń przez OLLIE?

– O.B.: Wy zna cza my tren dy i kształ tu je my
stan dar dy, ofe ru jąc uni kal ne, au tor skie
szko le nia na róż nych po zio mach za a wan -
so wa nia. Ja ko pierw si wpro wa dzi li śmy za -
sa dę „75% prak ty ki i 25% te o rii”. Za ję cia
odby wa ją się w ka me ral nych gru pach (3-7
osób), jed no cze śnie za pew nia my du żą licz -
bę mo de lek (na wet do 30 mo de lek na je -
den kurs). Wy kła dow ca mi są wio dą cy eks -
per ci z za kre su me dy cy ny este tycz nej z bo -
ga tym do świad cze niem za wo do wym i dy -
dak tycz nym.

– A: Czym szko le nia orga ni zo wa ne przez
OLLIE róż nią się od in nych?

– O.B.: OLLIE dys po nu je naj szer szą ofer tą
szko leń na ryn ku, do sto so wa ną do in dy wi -
du al nych po trzeb. Są one wpi sa nie do re -
je stru szko leń Okrę go wej Izby Le kar skiej
(OIL) i ob ję te punk ta mi edu ka cyj ny mi.
Rzad ko która fir ma mo że się tym po chwa -
lić. Za pew nia my tak że szko le nia z mar ke -
tin gu me dycz ne go oraz wspar cie po szko -
le nio we, po le ga ją ce m.in. na prze ka zy wa -
niu do dat ko wych ma te ria łów i kon sul ta -
cjach z wy kła dow ca mi. Po nad to udo stęp -
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nia my kon tak ty do dys try bu to rów pre pa ra tów
i sprzę tu me dycz ne go.

– A: Ja kie no we szko le nia ostat nio wpro wa dzi ło OLLIE?
– O.B.: W na szej naj now szej ofer cie znaj du ją się m.in.

kom ple kso we szko le nia z la se ro te ra pii i sprzę tu me -
dycz ne go oraz oso cza bo ga to płyt ko we go, me zo te ra -
pii i me zo rol le ra, a tak że z hy dro ksy a pa ty tu wap nia, li -
po li zy in iek cyj nej i ginekologii estetycznej. Ja ko pierw si
w Pol sce wpro wa dzi li śmy szko le nie łą czo ne z to ksy ny
bo tu li no wej, kwa su hia lu ro no we go i pe e lin gów che -
micz nych o na zwie „Pod sta wy me dy cy ny este tycz nej”.

– A: Dla cze go OLLIE ofe ru je rów nież szko le nia mar ke tin -
go we dla le ka rzy?

– O.B.: Po cząt ku ją cy le ka rze po trze bu ją po mo cy w za -
kre sie pra wa i mar ke tin gu. Mu szą wie dzieć, jak etycz -
nie i zgo dnie z prze pi sa mi pra wa do trzeć do po ten -
cjal nych pa cjen tów. Dzię ki ta kim szko le niom mo gą
konkurować na rynku medycyny estetycznej.

– A: Ja kie są opi nie ucze st ni ków szko leń?
– O.B.: Ucze st ni cy na szych szko leń chwa lą nas za pro -

fe sjo na lizm. Zda niem le ka rzy są one do brze pro wa -
dzo ne za rów no pod wzglę dem me ry to rycz nym, jak
i prak tycz nym. Ucze st ni cy do ce nia ją to, że pod czas
szko leń na cisk po ło żo ny jest przede wszy st kim na
prak ty kę.

– A: Ja ki jest Pa ni prze pis na suk ces?
– O.B.: Wpro wa dza nie no wo cze snych stan dar dów

szko leń z me dy cy ny este tycz nej to pod sta wa suk ce su
cen trum szko le nio we go OLLIE. Bar dzo du ży na cisk
kła dzie my na prak tycz ny aspekt szko leń, wpro wa dza -
my uni kal ne, au tor skie pro gra my na u cza nia, za tru -
dnia my naj lep szych, do świad czo nych szko le niow ców
i ma my naj szer szą ofer tę szko le nio wą w Pol sce.
Szko li my na wszy st kich po zio mach za a wan so wa nia –
od pod staw z to ksy ny bo tu li no wej i kwa su hia lu ro no -
we go, aż po szko le nia z la se ro te ra pii i hy dro ksy a pa ty -
tu wap nia. To spra wia, że le ka rze wra ca ją na ko lej ne
szko le nia do OLLIE i po le ca ją je in nym le ka rzom.

– A: Ja kie ma Pa ni pla ny na przy szłość?
– O.B.: Za le ży mi na tym, aby ugrun to wać po zy cję

OLLIE ja ko li de ra na ryn ku szko leń z me dy cy ny este -
tycz nej w Pol sce. Mam za miar w dal szym cią gu
współ pra co wać z do świad czo ny mi spe cja li sta mi, cie -
szą cy mi się uzna niem ze stro ny swo je go śro do wi ska
oraz pa cjen tów. Mam nadzie ję, że dzię ki te mu zre a -
li zu ję swo je ce le.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.
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