STRESZCZENIE
Medycyna estetyczna i medycyna przeciwstarzeniowa wnoszą nową wartość na grunt działań
lekarskich.
Artykuł 1
Cel
Celem niniejszych studiów było dokonanie oceny skuteczności poszczególnych rodzajów
zabiegów. Chcieliśmy sprawdzić czy facelifting, blefaroplastyka, botoks i powiększanie ust
wypełniaczami przynoszą obiektywnie mierzalną poprawę atrakcyjności twarzy.
Materiał i Metody
Zastosowaliśmy tzw. inteligencję zbiorową polegającą na ankietowaniu dużej liczby
respondentów. Zadaniem ankietowanych było dokonanie oceny atrakcyjności pacjentów
przed i po zabiegu na podstawie fotografii. Fotografie pochodziły z wybranych portali klinik
medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej z Europy z Ameryki.
Wyniki
Studium wykazało że wszystkie z badanych rodzajów zabiegów przynoszą znamiennie
statystyczną poprawę atrakcyjności twarzy po terapii. Najwyższy stopień poprawy
atrakcyjności twarzy przynoszą: korekta powiek oraz iniekcje botoksu, natomiast najlepszą
powtarzalność wyników posiadają: face-lifting oraz iniekcje botoksu. Okazało się przy okazji,
że powiększanie warg wypełniaczami zostało najniżej ocenione (pomimo znamienności
statystycznej).
Wnioski: Wszystkie rodzaje działań medyczno-estetycznych przynoszą dużą poprawę
atrakcyjności twarzy, z wysokim wskaźnikiem znamienności statystycznej. Zabiegi
powiększania warg powinni dokonywać tylko lekarze specjanie przeszkoleni do tego rodzaju
zabiegu.

Artykuł 2

Cel
Druga praca badawcza miała ustalić przy jakich proporcjach oczu, nosa i warg w stosunku do
konturu głowy wzrasta atrakcyjność twarzy. Chirurdzy plastyczni i medycy estetyczni
zmieniają te proporcje na podstawie życzeń i zapotrzebowania ze strony pacjentów. Niniejsza
praca ma na celu wykazać metodami naukowymi jakie zmiany proporcji zwiększają
atrakcyjność wizerunku.
Metody
Także tutaj zostało użyte ankietowanie i inteligencja zbiorowa do oceny zmian. Posłużyliśmy
się fotografiami modelek i modeli modyfikowanymi programem Photoshop. Wybrane
struktury twarzy (oczy, nos, usta) zmienione zostały do 90%, 95%, 105% i 110% wyjściowej
wielkości przy zachowaniu niezmienionych pozostałych struktur i konturu głowy.
167 ankietowanych dokonało łącznie ok. 18 tysięcy ocen.
Wyniki
Wyniki wykazały że respondenci preferują większe oczy, mniejsze nosy i mniejsze usta.
Jedynie to ostatnie stwierdzenie pozostaje w niezgodzie z codzienną praktyką w gabinetach
medycyny estetycznej, gdzie dokonuje się powiększania warg. Dyskusja wykazała, że ten
niespodziewany wynik może być spowodowany faktem, że badane wizerunki pacjentów były
statyczne, podczas gdy w rzeczywistości pacjenci poruszją się i mają mimikę, która może
wpływać na ocenę. Wzięto także pod uwagę, że zgodnie z wynikiem badania mogą być
preferowane małe usta i dlatego wskazany jest umiar w stosowaniu wypełniaczy w
modelowaniu warg. Przeprowadzone badania pozwoliły wysunąć następujące wnioski:
Wnioski:
Przeprowadzone badania potwierdzają że kierunki działań lekarskich z zakresu medycyny
estetycznej takie jak : blefaroplastyka i korekta nosa są zgodne z poczuciem estetyki
respondentów. Jedynie powiększanie ust wymaga dużej staranności i konserwatywnego
stosowania wypełniaczy.

