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

Świa to wy ry nek usług me dy cy ny este -
tycz nej ro śnie z ro ku na rok. Jak wy ni ka
z ostat nie go ra por tu In ter na tio nal Ma ster
Co ur se on Aging Skin 2014 (IM CAS Pa ris)
w 2012 ro ku był on wart 4,4 mld eu ro,
w 2013 roku 4,6 mld, a w 2014 roku już
4,9 mld eu ro. W Pol sce po pu lar ność tej ga -
łę zi me dy cy ny ro śnie je szcze dy na micz niej.
Wraz z roz wo jem spo łecz nym i go spo dar -
czym kra ju za rów no Po lki, jak i Po la cy co raz
chęt niej się ga ją po za bie gi re ge ne ra cyj ne
i odmła dza ją ce. To z ko lei prze kła da się na
więk sze za in te re so wa nie le ka rzy świad cze -
niem usług z te go za kre su.

Cen na wie dza

Po nie waż me dy cy na este tycz na jest kie -
run kiem no wym, wy ma ga spe cy ficz nej edu -
ka cji i cią głe go pod no sze nia swo ich umie jęt -
no ści te o re tycz nych i prak tycz nych. Jest to
istot ne zwła szcza wo bec cią głe go roz wo ju
tech no lo gii i wie lu no wo ści far ma ceu tycz no-
ko sme tycz nych, po ja wia ją cych się co rok na

ryn ku. Zdo by cie wie dzy z za kre su me dy cy ny
este tycz nej po win no się opie rać na sy ste mie
podob nym do spe cja li stycz ne go, gdzie ist nie -
je moż li wość spraw dze nia wie dzy pod
okiem eks per tów – nie tyl ko z punk tu me -
dycz ne go, ale też hu ma ni stycz ne go. Ist nie ją
wpraw dzie licz ne kur sy i szko ły, jed nak po -
win ny być one je dy nie for mą uzu peł nie nia
wie dzy. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa -
niom le ka rzy chcą cym roz wi jać się w dzie -
dzi nie me dy cy ny este tycz nej, Pre zy dium Za -
rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa
Le kar skie go po wo ła ło w 2002 roku Po dy -
plo mo wą Szko łę Me dy cy ny Este tycz nej
(PSME). Obe cnie jest to naj star sza i naj więk -
sza szko ła me dy cy ny este tycz nej w Pol sce.

Dla cze go war to wy brać 
Po dy plo mo wą Szko łę Me dy cy ny 
Este tycz nej PTL?

• kil ku na sto let nie do świad cze nie pla ców ki
w na u cza niu me dy cy ny este tycz nej, po -
nad 400 ab sol wen tów; 

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.
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• wie dza prze ka zy wa na przez pol skich
i za gra nicz nych eks per tów;

• ho li stycz ne podej ście do pa cjen ta,
z uwzglę dnie niem na uk hu ma ni stycz -
nych;

• punk ty edu ka cyj ne, PSME PTL jest wpi -
sa na do re je stru OIL; 

• III rok wy łącz nie za ję cia prak tycz ne i sa -
mo dziel ne wy ko ny wa nie za bie gów;

• sprzęt i pre pa ra ty re no mo wa nych pro -
du cen tów.

O tym, że jakość jej kształ ce nia utrzy -
mu je się na wy so kim po zio mie świad czy
fakt, że w 2014 roku wy róż nio no ją na gro -
dą „Eu ro  Sym bo l No wo cze sne go Kształ ce -
nia”. Szko ła pro wa dzi za ję cia dla le ka rzy
wszy st kich spe cjal no ści, którzy za mie rza ją
pro wa dzić prak ty kę z za kre su me dy cy ny
este tycz nej. I choć me dy cy na este tycz na nie
jest spe cja li za cją me dycz ną, to dy plom
PSME gwa ran tu je zdo by cie wy kształ ce nia
w for mie i na po zio mie bli skim spe cja li za cji
le kar skiej. Ko mi tet na u ko wy skła da się ze
zna mie ni tych esk per tów – nie tyl ko pol -
skich, ale i za gra nicz nych.

Kto mo że pod jąć na u kę w PSME?

Na u kę w szko le mo że pod jąć każ dy le -
karz, który po sia da dy plom ukoń cze nia Aka -
de mii Me dycz nej na kie run ku le kar skim
i czyn nie wy ko nu je swój za wód. Na u ka trwa
trzy la ta i koń czy się eg za mi nem te sto wym
oraz pre zen ta cją pra cy dy plo mo wej przed
Ko mi sją zło żo ną ze spe cja li stów. Ab sol wen ci
uzy sku ją ty tuł le ka rza me dy cy ny este tycz nej,
nada wa ny przez Pol skie To wa rzy stwo Le -
kar skie i Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie
Me dy cy ny Este tycz nej.

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
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