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Pierwszą część konferencji rozpoczął przewodniczą-
cy sekcji, dr Andrzej Ignaciuk, który omówił jej program. 
Następnie dr Beut przedstawił propozycje korekcji defek-
tów estetycznych oczodołu i jego okolicy przy zastoso-
waniu tzw. wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego 
oraz zaproponował terapie łączone z zakresu chirurgii 
plastycznej i medycyny estetycznej, prezentując szereg 
ciekawych przypadków klinicznych.

Kolejny wykładowca, dr Henryk Mekle, omówił pod-
stawy teoretyczne i doświadczenia praktyczne lipolizy la-
serowej w terapii lokalnego przerostu tkanki tłuszczowej. 
Ostatnim wykładem tej części konferencji była prezentacja 
firmy BTL, podczas której Sławomir Sobusiak przedstawił 
zalety lipolizy laserowej, prezentując szerokie spektrum 
zastosowania lasera Fotona Lipo Focus XP-2.

Drugą część konferencji otworzył dr Javier Beut, który 
przedstawił nową technikę korekcji estetycznej ust. Unika-
towość tej techniki polega na tym, że dr Beut traktuje usta 
w kilku wymiarach – nie tylko pod względem ich wielko-
ści (objętości czerwieni wargowej), ale również profilu 
i projekcji. Zaskakujące było również, że dr Beut wykonu-
je te wszystkie zmiany w obrębie ust, dokonując nakłuć 
z pomięciem czerwieni wargowej (iniekcje wypełniaczy 
dokonywane są od wewnątrz jamy ustnej oraz z obsza-
rów wokół czerwieni wargowej). 

W tej samej sesji kolejny gość z zagranicy, prof. Pier 
Antonio Bacci z Włoch, omówił etiologię i fizjopatologię 
defektów estetycznych tkanki podskórnej oraz zapropo-
nował nową klasyfikację cellulitu. Następny wykładowca, 
dr George Oskarbski z Włoch, zaprezentował diagnosty-
kę różnicową lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz 
rolę terapii dietetycznych, a także przedstawił propozycje 
terapeutyczno-korekcyjne.

W tej sesji ciekawy wykład, dotyczący zastosowania 
kwasu hialuronowego w korekcji piersi i innych okolic 

ciała, miał również dr Lubomir Lembasa. Interesująca 
była też prezentacja firmy Andre Zagozda Laboratory, 
podczas której dr Andre Zagozda i Anna Drągowska 
zaproponowali nową kurację wyszczuplającą.

Pierwszą sesję popołudniową otworzył prof. Pier An-
tonio Bacci wykładem na temat propozycji lekarskich ko-
rekcji cellulitu. Następnie dr Eran Krieger z Włoch omó-
wił redukcję lokalnego otłuszczenia przy wykorzysta-
niu kawitacji ultradźwiękami o niskiej częstotliwości, 
dr Florian Haydecker dokonał oceny aktywności limfo-
kinetycznej skojarzonej z lipolizą iniekcyjną w leczeniu 
miejscowego otłuszczenia okolicy krętarzowej. Z kolei 
dr hab. Paweł Surowiak przedstawił aktualny stan wiedzy 
na temat zastosowania fosfatydylocholiny w korekcji tkan-
ki tłuszczowej, a następnie ponownie głos zabrał dr Hay-
decker, który zaprezentował metody powierzchownego, 
średniogłębokiego i głębokiego ujędrniania skóry z wy-
korzystaniem mono- i bipolarnej radioczęstotliwości. Sesję 
zakończyła dyskusja zebranych na temat certyfikacji ga-
binetów medycyny estetycznej, której moderatorami byli 
dr Andrzej Ignaciuk i dr hab. Paweł Surowiak.

Drugą sesję, popołudniową, zapoczątkował dr Geor-
ge Oskarbski, który omówił rolę tkanki mięśniowej w za-
chowaniu prawidłowej sylwetki oraz przedstawił propo-
zycje jej modelowania. Następnie dr Florian Haydecker 
zaprezentował łączone terapie laserowe wykorzystywa-
ne w leczeniu teleangiektazji kończyn dolnych, a dr Mał-
gorzata Żak przedstawiła metodę karboksyterapii, któ-
rą wykorzystuje się również w terapii defektów estetycz-
nych ciała. Konferencję zakończyło wystąpienie dr. Piotra 
Sznelewskiego, który zaprezentował techniki i urządze-
nia stosowane w depilacji laserowej.
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„Defekty estetyczne ciała 

– diagnostyka, 

propozycje terapeutyczne” 
Warszawa, 28.03.2009 r.

Kontynuując cykl konferencji edukacyjno-szkoleniowych, Sekcja Medycyny Estetycznej PTL zor-
ganizowała kolejne spotkanie dla lekarzy, tym razem w warszawskiej Bibliotece Narodowej. 
W konferencji uczestniczyło prawie dwustu lekarzy, a swoją ofertę handlową zaprezentowało bli-
sko dwadzieścia firm farmaceutycznych i sprzętowych. Gościem specjalnym był wybitny chirurg 
plastyczny z Hiszpanii – dr Javier Beut.




