nowości i wydarzenia

Jak zostać dobrym lekarzem
medycyny estetycznej?
Ruszają zapisy do Podyplomowej Szkoły
Medycyny Estetycznej PTL!

Planujesz rozwój osobisty i zawodowy w dziedzinie medycyny estetycznej?
Chcesz otworzyć własny gabinet? Podpowiadamy, jak uzyskać dyplom
renomowanej szkoły i zdobyć wykształcenie na wysokim poziomie, bliskim
specjalizacji lekarskiej.

Światowy rynek usług medycyny estetycznej rośnie z roku na rok. Jak wynika
z ostatniego raportu International Master
Course on Aging Skin 2014 (IMCAS Paris)
w 2012 roku był on wart 4,4 mld euro,
w 2013 roku 4,6 mld, a w 2014 roku już
4,9 mld euro. W Polsce popularność tej gałęzi medycyny rośnie jeszcze dynamiczniej.
Wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju zarówno Polki, jak i Polacy coraz
chętniej sięgają po zabiegi regeneracyjne
i odmładzające. To z kolei przekłada się na
większe zainteresowanie lekarzy świadczeniem usług z tego zakresu.
Cenna wiedza
Ponieważ medycyna estetyczna jest kierunkiem nowym, wymaga specyficznej edukacji i ciągłego podnoszenia swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych. Jest to
istotne zwłaszcza wobec ciągłego rozwoju
technologii i wielu nowości farmaceutycznokosmetycznych, pojawiających się co rok na

rynku. Zdobycie wiedzy z zakresu medycyny
estetycznej powinno się opierać na systemie
podobnym do specjalistycznego, gdzie istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy pod
okiem ekspertów – nie tylko z punktu medycznego, ale też humanistycznego. Istnieją
wprawdzie liczne kursy i szkoły, jednak powinny być one jedynie formą uzupełnienia
wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy chcącym rozwijać się w dziedzinie medycyny estetycznej, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego powołało w 2002 roku Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej
(PSME). Obecnie jest to najstarsza i największa szkoła medycyny estetycznej w Polsce.
Dlaczego warto wybrać
Podyplomową Szkołę Medycyny
Estetycznej PTL?

• kilkunastoletnie doświadczenie placówki
w nauczaniu medycyny estetycznej, ponad 400 absolwentów;
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• wiedza przekazywana przez polskich

Kto może podjąć naukę w PSME?

i zagranicznych ekspertów;

• holistyczne podejście do pacjenta,
z uwzględnieniem nauk humanistycznych;
• punkty edukacyjne, PSME PTL jest wpisana do rejestru OIL;
• III rok wyłącznie zajęcia praktyczne i samodzielne wykonywanie zabiegów;
• sprzęt i preparaty renomowanych producentów.
O tym, że jakość jej kształcenia utrzymuje się na wysokim poziomie świadczy
fakt, że w 2014 roku wyróżniono ją nagrodą „Euro Symbol Nowoczesnego Kształcenia”. Szkoła prowadzi zajęcia dla lekarzy
wszystkich specjalności, którzy zamierzają
prowadzić praktykę z zakresu medycyny
estetycznej. I choć medycyna estetyczna nie
jest specjalizacją medyczną, to dyplom
PSME gwarantuje zdobycie wykształcenia
w formie i na poziomie bliskim specjalizacji
lekarskiej. Komitet naukowy składa się ze
znamienitych eskpertów – nie tylko polskich, ale i zagranicznych.
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Naukę w szkole może podjąć każdy lekarz, który posiada dyplom ukończenia Akademii Medycznej na kierunku lekarskim
i czynnie wykonuje swój zawód. Nauka trwa
trzy lata i kończy się egzaminem testowym
oraz prezentacją pracy dyplomowej przed
Komisją złożoną ze specjalistów. Absolwenci
uzyskują tytuł lekarza medycyny estetycznej,
nadawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie
Medycyny Estetycznej.

Aplikacje należy składać do
12 października 2016 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 (22) 6285821
napisz: medycyna.estetyczna@wp.pl
lub wejdź na www.psme.waw.pl

