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KROnIKA spOTKAń KOnGResOwYCH 

III OgóLnOPOLSKA KOnfErEnCJA 
nAuKOwA „TrYChOLOgIA hOLISTYCznA”

Za Nami III Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa Trychologia 
Holistyczna, która miała miejsce  
25 listopada w siedzibie Wyższej 
Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Kon-
ferencja odbyła się w nurcie holi-
stycznym, co oznacza całościowe, 
kompleksowe i interdyscyplinarne 
podejście do podejmowanej pro-
blematyki podczas prelekcji z dzie-
dziny nauk medycznych oraz nauk 
o zdrowiu. Problematyka konferencji 
dotyczyła trychologii, kosmetologii, 
dermatologii, medycyny estetycz-
nej, dietetyki klinicznej, jak również 
psychologii. Odniesienie się do pier-
wotnej przyczyny dermatoz owłosio-
nej skóry głowy i nadmiernej utraty 
włosów w filozofii holistycznej, pole-
gającej na kompleksowej diagnosty-
ce i terapii we współpracy z wieloma 
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specjalistami sprawia, że takie dzia-
łania przynoszą najkorzystniejsze re-
zultaty w pracy z pacjentem trycho-
logicznym. 

Pomysłodawcą oraz Przewod-
niczącą Komitetu organizacyjnego 
Konferencji była mgr Claudia Mu-
siał, będąca również wykładowcą 
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdań-
sku oraz autorką książki Trychologia 
Kosmetologiczna i Lekarska (PZWL, 
2022). Cały przebieg Konferencji mo-
derowany był przez Rektor Uczelni, 
dr n. med. Marzenę Podgórską 
oraz mgr Claudię Musiał. 

Partnerem Konferencji Trycholo-
gia Holistyczna była firma Aromase, 
która wspierała cały przebieg wyda-
rzenia. Konferencja miała charakter 
ogólnopolski i stała się dotychczas  
największym wydarzeniem branżo-
wym w dziedzinie trychologii w Pol-
sce. W wydarzeniu wzięło udział łącz-
nie ponad 360 uczestników. 

W trakcie całego przebiegu Kon-
ferencji, odbywała się akcja społecz-
na Badaj swoją skórę głowy, mająca 
na celu szerzenie świadomości try-
chologicznej wśród społeczeństwa. 

Konsultacje trychologiczne zostały 
przeprowadzane przez Absolwentki 
studiów podyplomowych Trycholo-
gia kosmetologiczna Wyższej Szkoły 
Zdrowia w Gdańsku – Nikola Bal-
kiewicz, Emilia Trojanowska-Len-
dzion, Martyna Czarnecka, Renata 
Pobłocka, Anna Jakubczyk-Słabic-
ka, Aleksandra Dąbrowska oraz Ju-
styna Krefta. 

W trakcie Konferencji w bibliote-
ce Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdań-
sku odbyło się spotkanie autorskie 
Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, 
które objęło Konferencję patronatem. 
Funkcję moderatora spotkania autor-
skiego pełniła Pełnomocnik Rekto-
ra ds. kształcenia i studentów Wyż-
szej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, 
dr n. med. Katarzyna Kocbuch.  
Podczas spotkania autorskiego 
Uczestnicy mieli okazję do spotkania 
z autorami i redaktorami naukowy-
mi takich książek jak: Kosmetologia  
z immunologią skóry (dr n. med. 
Aleksandra Słodka), Kosmetologia 
Tom I i II (dr n. farm. Anna Kołodziej-
czak) oraz Trychologia Kosmetologicz-
na i Lekarska (mgr Claudia Musiał). 

mgr Martyna Pobuta – Łysienie indukowane czynnikiem stresu – czy holistyczna opieka przyśpiesza, pozwala 
uzyskać lepsze efekty kuracji trychologicznej?
mgr Weronika Słupek – Nadmierna utrata włosów – od czego zacząć?
mgr Joanna Skrzypczak – Diagnostyka i terapia skóry suchej w gabinecie trychologicznym
mgr Agata Zejfer – Diagnostyka laboratoryjna – wstęp do terapii problemów skórnych
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przylipiak – Historia przeszczepiania włosów
Dr n. farm. Anna Kołodziejczak – Trichologiczne aspekty palenia tytoniu – siwienie i łysienie.
mgr Emilia Ptak – Mikrobiota a zdrowie – to trzeba wiedzieć
Dr n. med. Aleksandra Słodka – Zapalenie neurogenne w tkance skórnej
mgr inż. Karolina Czyżowska – Wpływ stanu jelit na kondycję włosów i skóry głowy
inż. Alicja Gondek-Urtnowska – Łysienie plackowate w praktyce trychologicznej
Dr hab. n. med. Magdalena Górska-Ponikowska – Moda vs. Nauka innowacje w kosmetologii i trychologii medycznej 
oraz dermatologii
mgr Julia Trawińska – Rola personalizacji odżywiania w kompleksowej terapii trychologicznej
Dr n. zdr. Violetta Tomaszewicz oraz Dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk – Glikozaminoglikany w trychologii i kosmetologii
mgr Marcin Piwecki – Diagnostyka i terapia łysienia androgenowego w świetle najnowszych doniesień naukowych
mgr Julita Gulko-Ziuzia – Wpływ stresu psychicznego na łuszczycę owłosionej skóry głowy
Dr n. chem. Alicja Śliwowska – Hiperandrogenizm – wpływ na skórę głowy i twarzy
mgr inż. Daniel Jurkiewicz (Aromase) – Rewolucyjna pielęgnacja skóry głowy na bazie kwasu glicyretynowego
mgr inż. Natalia Lenarczyk (Hair.TOXX) – Pielęgnacja łodygi włosa, czyli krioterapia włosów Hair.TOXX w gabinecie 
trychologicznym
mgr Anna Lewandowska (OMNi-BiOTiC) - Celowana probiotykoterapia w chorobach skóry
Joanna Rydzyńska (La Biosthétique) – Pielęgnacja włosów w leczeniu trychologicznym

Prelegentami III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej byli wybitni 
specjaliści z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu:
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Wystąpienia prelegentów po-
dzielone zostały na cztery panele, 
z czego trzy dotyczyły prelekcji na-
ukowych, oraz jeden – prelekcji po-
pularno-naukowych. Wykładowcy, 
którzy są wybitnymi specjalistami, 
podzielili się sprawdzonymi rozwią-
zaniami i praktykami, jak również naj-
nowszymi doniesieniami naukowymi 
w nurcie trychologii holistycznej. 

Konferencja obejmowała rów-
nież rozbudowaną sekcję wysta-
wienniczą, która pozwoliła poznać 
produkty renomowanych marek, 
takich jak: Aromase, juliArt, Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Dr Ohhira, 
Hair.TOXX, WellConcept, Bioxsine 
(Biotapharma), IChem, Toskani Med., 
Vimed/Fundacja Medycyny Stylu 
Życia, Brave New Hair, Health Labs, 
Skin Science, Vivipharma Laboratori 
di Ricerca/Trichomed, Trichopartner,  
AD Trycholodzy, Trychologia Okiem 
Specjalisty, Trycholog.info, Trycho-

plakat.pl, OMNi-BiOTiC, HairMax, 
Nioxin, Medavita/Beabeleza, Pier-
re Fabre oraz La Biosthétique Paris. 
Sponsorami upominków dla Prele-
gentów oraz Uczestników Konfe-
rencji zostały firmy: Aromase, juliArt, 
OMNi-BiOTiC, IChem, Dr Ohhira, Hair.
TOXX, Vivipharma Laboratori di Ri-
cerca i Trichomed, Trichopartner, 
Brave New Hair, Pierre Fabre, Vimed/
Fundacja Medycyny Stylu Życia, ma-
gazyn Beauty Forum oraz KE maga-
zyn Kosmetologa Estetyczna. 

Trzecia Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa Trychologia holistyczna 
została objęta patronatem medial-
nym przez Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Radio Gdańsk, portal trójmia-
sto.pl, portal trycholog.info, portal 
Zatoka Piękna, magazyn Art of Be-
auty, Med&Beauty Magazine, Beauty 
Forum, czasopismo LNE, KE magazyn 
Kosmetologia Estetyczna oraz Prestiż 
magazyn Trójmiejski. 
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