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Derma News
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Tradycyjnie ju˝ numer Derma Newsa, którego wydanie

nast´puje po corocznym Kongresie Lekarzy Dermatologów

Estetycznych w wi´kszoÊci poÊwi´camy w∏aÊnie temu

wydarzeniu. Przypominamy, ˝e Kongres odby∏ si´ w dniach 

26-28 lutego w Hotelu Marriott w Warszawie. Uczestniczy∏o 

w nim ponad 700 lekarzy, 40 wyk∏adowców z kraju i ze Êwiata,

oraz 60 firm pr´˝nie dzia∏ajàcych na rynku medycyny

przeciwstarzeniowej, które zaprezentowa∏y swoje 

najnowsze produkty. 

Wszystkim osobom zaanga˝owanym w to przedsi´wzi´cie

serdecznie dzi´kuj´ za dobrà, efektywnà wspó∏prac´, która

procentuje coraz wi´kszym zadowoleniem naszych pacjentów.    

Zach´cam do przeczytania tekstu o lipolizie laserowej 

– metodzie wykonywanej w przypadku lokalnych skupisk

tkanki t∏uszczowej, tam gdzie nie udaje si´ zredukowaç

obj´toÊci t∏uszczu – mimo stosowania diety i çwiczeƒ

fizycznych. DoÊwiadczeniami w stosowaniu tej techniki

podzieli∏a si´ z nami dr n. med. Agnieszka Protasewicz. 

W lubianej przez paƒstwa rubryce Wywiad z: 

tym razem rozmawiamy z dr Ercinem Özüntürkiem 

– znanym dermatologiem z Turcji, który opowiada

o w∏asnych zainteresowaniach w dermatologii estetycznej 

oraz specyfice tej bran˝y w swoim kraju.  

˚yczymy mi∏ej lektury!    

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70, fax: (0 22) 847 69 33
tel. 0 605 332 776 

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl
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tel. (022) 498 35 30, (022) 853 39 70
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W pierwszym dniu Kongresu – po
uroczystym powitaniu przyby∏ych
przez dr B. Walkiewicz-Cyraƒskà 
– rozpocz´∏y si´ poranne obrady,
podczas których zosta∏y pokazane
nowoÊci w dermatologii estetycznej.

W zast´pstwie dr Artura Mar-
kowskiego wystàpi∏ Krzysztof
Makarski. Zaprezentowa∏ 3-eta-
powy program kompleksowej od-
nowy skóry, tzw. „Triniti”. To pro-
gram unikalny, w którym za po-
mocà 3 ró˝nych aplikatorów: IPL
480-980 nm+RF, 700-2000+RF 

i lasera diodowego 900 nm+RF
usuwa si´: w pierwszym etapie
objawy fotostarzenia, czyli zmia-
ny naczyniowe i barwnikowe, dru-
gi etap to uj´drnianie i wyg∏adze-
nie skóry, a trzeci to punktowe na-
grzewanie tkanki, które w rezultacie
„zogniskowanego” oddzia∏ywania
na g∏´bokoÊci 2,5 mm stymuluje
kolagen i redukuje zmarszczki. 

Wyk∏ad by∏ wzbogacony o wi-
deoprezentacj´, w czasie której
mogliÊmy obserwowaç odczucia
pacjenta – zabieg nie by∏ szcze-
gólnie bolesny. 

W nast´pnym wyk∏adzie dr Alek-
sandra Jagielska przedstawi∏a
rewolucyjne podejÊcie do frak-
cyjnego resurfacingu skóry za po-
mocà Groove Optic. Bardzo rze-
telna dokumentacja zdj´ciowa
pozwoli∏a nam obejrzeç efekty
dzia∏ania urzàdzenia Palomar
Medical, które wykorzystuje Êwia-
t∏o lasera i Êwiat∏o pulsacyjne. 

Stosuje si´ je m.in. w zabie-
gach lipolizy laserowej, trwa∏ego
usuwania ow∏osienia oraz abla-
cyjnego i nieablacyjnego resurfa-
cingu skóry, uj´drniania jej przez
koagulacj´ tkanki mi´kkiej czy
fotoodm∏adzania. Urzàdzenie ma
zastosowanie równie˝ w najnow-
szych terapiach likwidujàcych
przebarwienia i tràdzik oraz w le-
czeniu zmian ˝ylnych. 

Trzeci wyk∏ad tego dnia by∏
poÊwi´cony nowym technolo-
giom laserów frakcyjnych. Dr Piotr
Zawodny przedstawi∏ wyjàtkowy
laser CO2 frakcyjny. Laser Encore
Active FX Deep FX jest kolejnym
sposobem na odzyskanie m∏o-
dzieƒczego wyglàdu skóry, likwi-
dowania wiotkoÊci, bruzd zmarsz-
czek i blizn, przebarwieƒ i usz-
kodzeƒ pos∏onecznych. Urzàdze-
nie to daje mo˝liwoÊç uzyskania
szybkiej i spektakularnej popra-
wy bez koniecznoÊci wielokrot-
nego powtarzania zabiegów i bez
d∏ugiego okresu rekonwalescencji.

Zabieg z zastosowaniem tego
lasera tworzy kolumny mocno
podgrzanej skóry o ró˝nym roz-
miarze i g∏´bokoÊci, silnie sty-
mulujàce wzrost nowego kolage-
nu. Energia lasera jest stosowa-
na w sposób frakcjonalny, tzn. po-
zostawia pomosty nienaruszo-
nej skóry, przyspieszajàc proces
jej regeneracji. Dzi´ki zastoso-
waniu 2 skanerów – ACTIVE FX 
i DEEP FX – z mo˝liwoÊcià p∏ynnej
i niezale˝nej regulacji wszystkich
parametrów: energii, wielkoÊci
plamki, g´stoÊci pokrycia i g∏´-
bokoÊci penetracji, uzyskuje si´
doskona∏e wyniki terapeutyczne
w krótkim czasie.  

Innowacyjny sposób leczenia nad-
potliwoÊci, szczególnie okolic

AUTOR: dr El˝bieta Szymanowska, www.szymanowska.pl            

W dniach 26-28 lutego 2010 w Hotelu Marriott w Warszawie odby∏ si´ kolejny
Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. W sesjach
uczestniczy∏o wielu dermatologów i zaproszonych goÊci z kraju i ze Êwiata.  

� dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, 
dr Ewa Kaniowska

Kongres Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych 

Sprawozdanie z dnia 26 lutego 2010 roku
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d∏oni i pach, by∏ tematem wy-
k∏adu dr Doroty Wydro. Urzàdze-
nie Acthyderm przewiduje prze-
nikanie czynnika aktywnego (np.
toksyny botulinowej) w g∏àb skóry,
bez udzia∏u ig∏y – poprzez oddzia-
∏ywanie na skór´ opatentowanego
pola impulsów elektromagnetycz-
nych; które na krótki czas (ok.15 s)
zwi´ksza jej przepuszczalnoÊç. 
W przypadku mezoporacji w g∏àb
skóry przenika do 90% substancji
czynnej. Metoda jest godna uwa-
gi, zw∏aszcza ˝e klasyczne ostrzy-
kiwanie wywo∏uje du˝e dolegliwoÊ-
ci bólowe. WàtpliwoÊci wÊród s∏u-
chaczy wzbudzi∏y jedynie zbyt du˝e
iloÊci potrzebnego preparatu, a co
za tym idzie koszt zabiegu, oraz
okreÊlenie, jak zabieg mezoporacji
wp∏ywa na delikatnà toksyn´ bo-
tulinowà.

Nast´pnym prelegentem w pierw-
szym dniu Kongresu by∏a dr Hana
Zelenkowa – wielokrotny goÊç
sympozjów organizowanych przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermato-
logów Estetycznych – omówi∏a 
i przypomnia∏a metody leczenia
blizn, przebarwieƒ oraz zastoso-
wania kwasu glycyryzynowego,
aloesyny i mimozy w walce ze sta-
rzeniem si´ skóry.

Dr Carl R. Thornfeldt z USA przed-
stawi∏ nowà lini´ peelingów Epionce,
które przede wszystkim hamujà
uwalnianie czynnika przewlek∏e-
go stanu zapalnego w skórze. Na-
prawiajà oraz odbudowujà i wzmac-
niajà naturalnà barier´ ochronnà
skóry. Szczególnie podkreÊla∏, jak
wa˝ne jest wczeÊniejsze dobre przy-
gotowanie pacjenta, a zw∏aszcza
jego skóry, do zabiegu peelingu. 

Sesj´ dopo∏udniowà koƒczy∏ wy-
k∏ad Roberta Chmielewskiego
(w zast´pstwie Sofii Gutierrez), który
kontynuowa∏ temat peelingów.
DowiedzieliÊmy si´ z niego o dzia-
∏aniu poszczególnych sk∏adni-
ków na skór´ i ich oddzia∏ywaniu
na siebie w mieszankach. Wyk∏ad

z bardzo ciekawà videoprezenta-
cjà umo˝liwi∏ nam „podpatrze-
nie”, w jaki sposób jeszcze sku-
teczniej pomóc naszym pacjen-
tom oraz zach´ci∏ do zapoznania
si´ z produktami Laboratorium
Innosearch. 

Obrady popo∏udniowe zainau-
gurowa∏ niezwykle interesujàcy
wyk∏ad dr Davida Evansa doty-
czàcy rewitalizacji skóry z u˝y-
ciem kwasu poly-L-mlekowego. 
O tzw. Sculptrze wcià˝ s∏uchamy 
z wielkim zainteresowaniem, zw∏asz-
cza mistrza z tak du˝ym doÊwiad-
czeniem. Dr Evans przedstawi∏ 3
wa˝ne zasady dotyczàce podawa-
nia tego preparatu: 
1. nie mo˝na dopuÊciç do hiper-
korekcji, 
2. trzeba aspirowaç strzykawk´
w trakcie zabiegu, 
3. nie mo˝na dopuÊciç do zbie-
lenia skóry w miejscu ostrzy-
kiwanym. 

Dr Evans zademonstrowa∏
swoje techniki wstrzykni´ç, poka-
za∏ przyk∏ady powik∏aƒ, wÊród
których najcz´stsze to ziarni-
niaki, i dyskomfort z nimi zwià-
zany. PodkreÊli∏, jak wa˝ny jest
masa˝ po zabiegu, a tak˝e od-
powiedni dobór pacjenta do za-
biegu, a potem Êcis∏a z nim
wspó∏praca.  

Wyczerpujàcy przeglàd prepa-
ratów kwasu hialuronowego naj-
nowszej generacji, wskazania 
i przeciwwskazania do ich sto-
sowania, a tak˝e „troch´” sta-
tystyki o tych najbardziej popu-
larnych substancjach wype∏nia-
jàcych, przedstawi∏a dr Ma∏go-
rzata Gaworczyk. 

Tu˝ po Pani Doktor wystàpi∏ dr
Jens Otte, który pokaza∏ nam
praktycznie, jak odm∏odziç r´ce.
U˝ywa∏ do tego preparatu Macro-
lane, ale tak˝e Restylane czy
Perlane. Wielkà zaletà zabiegów
by∏o podawanie preparatu z jed-
nego wk∏ucia, co daje komfort 
po zabiegu – nie wy∏àcza d∏oni 
z codziennych zaj´ç.   

Pierwszy dzieƒ kongresu zakoƒ-
czy∏a – jak zawsze ciekawa i jak
zawsze niezwykle praktyczna – pre-
zentacja dr Ewy Kaniowskiej, do-
tyczàca nowego preparatu kwasu
hialuronowego. Pani Doktor zaz-
naczy∏a, ˝e Succeev 1,2,3 to uzu-
pe∏nienie zabiegów Sculptra i nie
tylko. Podzieli∏a si´ ze s∏uchacza-
mi swoimi doÊwiadczeniami na te-
mat wskazaƒ, nowych technik po-
dawania preparatu i ca∏oÊciowe-
go patrzenia na pacjenta. Nie po-
min´∏a te˝ wa˝nej kwestii powik-
∏aƒ, omawiajàc niektóre z nich.�

Derma News 5

� dr David Evans

� dr Jens Otte
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Sesj´ dopo∏udniowà zainauguro-
wa∏a dr Agnieszka Protasewicz,
która przedstawi∏a swoje w∏asne
doÊwiadczenia z laserem do lipolizy. 

Metod´ laserowà zastosowa∏a
u 325 pacjentów z 589 obszarami
lokalnego nagromadzenia tkanki
t∏uszczowej opornymi na diet´ czy
te˝ na çwiczenia fizyczne. Zabiegi
wykonywa∏a w okolicach: brzucha,
podbródka, ˝uchwy, bioder i talii.
Odbywa∏y si´ one w znieczuleniu
miejscowym tumescencyjnym. Âwia-
t∏o wiàzki lasera powoduje lipoliz´,
a w skojarzeniu ze znieczuleniem
nasi´kowym ogranicza krwawienia
podczas zabiegu oraz zabezpiecza
przed obrz´kami i zsinieniami, które
mog∏yby po zabiegu wystàpiç. Po-
przez pobudzenie syntezy i zmian´

struktury kolagenu wywo∏anà dzia-
∏aniem Êwiat∏a laserowego nast´-
puje poprawa napi´cia skóry. Me-
tod´ lipolizy laserowej mo˝na sto-
sowaç samodzielnie lub jako uzu-
pe∏nienie liposukcji, ale te˝ celem
wyg∏adzenia nierównoÊci powsta-
∏ych po uprzednio wykonanej li-
posukcji. Nadaje si´ do stosowa-
nia w miejscach trudno dost´p-
nych do przeprowadzenia liposuk-
cji, takich jak np. góra brzucha,
okolice kostek lub ∏ydek.

Jest to technika precyzyjna i do-
brze tolerowana przez pacjentów.
Cechuje jà krótki okres rekon-
walescencji oraz korzystny wp∏yw
na popraw´ napi´cia skóry.

Kolejnym wyk∏adowcà dopo∏u-
dniowej sesji by∏ dr Maxwell Murison
z wielkiej Brytanii. Przedstawi∏ on
swoje doÊwiadczenia z dwuwymia-
rowym zabiegiem wykonywanym
wyspowym laserem CO2 w lecze-
niu zmarszczek i blizn.

Jego metoda daje bardzo dobre
efekty ju˝ po pojedynczych zabie-
gach. Przed zabiegiem pacjenta
znieczula si´ miejscowo. Ból poza-
biegowy jest niewielki, a ju˝ po 3-5
dniach mo˝na wróciç do swoich
codziennych zaj´ç zawodowych.
Zabieg daje bardzo dobre efekty,
gdy wykonuje si´ go na twarz, szyj´
i dekolt. 

Sobotnie obrady rozpocz´∏y trzy wyk∏ady dotyczàce leczenia laserami.
Nast´pna cz´Êç Kongresu w tym dniu by∏a poÊwi´cona technikom skojarzonym. 

AUTORZY: dr Krystyna Lubelska (www.skin-laser.pl), dr Iwona Bonis∏awska (www.bonislawska.pl)

Kongres Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych 

Sprawozdanie z dnia 27 lutego 2010 roku
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Tematem wyk∏adu dr Ercina
Özüntürka z Turcji by∏o leczenie
zmian barwnikowych za pomocà
lasera Q-Switched Nd-Yag. Podzie-
li∏ si´ on z zebranymi w∏asnymi doÊ-
wiadczeniami, pokazujàc i oma-
wiajàc ró˝ne przypadki leczenia 
z u˝yciem tej techniki. 

Dr Riccardo Forte wyg∏osi∏ wyk∏ad 
o zaawansowanych technikach
skojarzonych z u˝yciem osocza
bagatop∏ytkowego. PodkreÊli∏, ̋ e za-
biegi wykorzystujàce osocze powo-
dujà nie tylko korekcj´, ale równie˝
reperacj´ tkanek, przy czym ból jest
ograniczony, a gojenie nast´puje
bardzo szybko. 

Dr Riccardo Forte stosuje sko-
jarzone leczenie PRP z peelingami
czy te˝ z laserami. Wykonuje pee-
ling albo zabieg laserowy, a nas-
t´pnie ostrzykuje lub nak∏ada mas-
k´ PRP. Po zabiegu Thermage, aby
zwi´kszyç wstrzàs termiczny, prze-
prowadza trzy zabiegi PRP co
miesiàc.

Ma tak˝e dobre doÊwiadcze-
nia, wykonujàc zabiegi Sculptry 
na zmian´ z PRP co dwa tygodnie,
a tydzieƒ po zabiegu z Botoksem
zaleca zabieg z PRP.

„Dlaczego skóra wra˝liwa starze-
je si´ szybciej? Nowe mo˝liwoÊci
terapeutyczne” to temat wyk∏adu
dr Barbary Zegarskiej. Pani Doktor
objaÊni∏a, ˝e w przypadku skóry

wra˝liwej dochodzi do zwi´-
kszonego i zaburzonego wydzie-
lania si´ substancji prozapalnych,
zw∏aszcza wolnych rodników. Taki
stan doprowadza do nasilonego
procesu zapalnego. Te niekorzyst-
ne czynniki sprzyjajà przyspieszo-
nemu procesowi starzenia si´
skóry, doprowadzajà do spadku
iloÊci kwasu hialuronowego oraz
kolagenu, wywo∏ujà zmiany dege-
neracyjne. 

Aby zahamowaç proces szyb-
kiego starzenia si´ skóry wra˝liwej,
nale˝y stosowaç substancje, które
zmniejszajà stan zapalny.

Dr Monika Serafin by∏a kolejnà
prelegentkà sobotniej sesji Kon-
gresu SLDE. Mówi∏a o nowej subs-
tancji antyoksydacyjnej – Flore-
tynie – i jej roli w zapobieganiu
przebarwieniom i pos∏onecznemu
starzeniu si´ skóry. Floretyna w na-
turalnych warunkach wyst´puje 
w jab∏kach i w korze korzeni drzew
owocowych. Wykazuje wysokà ak-
tywnoÊç i wysoki potencja∏ dzia-
∏ania antyrodnikowego. Dr Serafin
w swoim wyk∏adzie podkreÊli∏a, ˝e
2% Floretyna w po∏àczeniu z 10%
kwasem L-ascorbinowym oraz 0,5%
kwasem ferulowym ma istotny wp∏yw
na proces powstawania rumienia 
i zmian barwnikowych wywo∏ywa-
nych promieniowaniem UV oraz
tworzenia biomarkerów pos∏onecz-
nego uszkodzenia skóry. �

� dr n. med. Barbara Zegarska

� dr Frederic Braccini

� dr Luca Piovano

� Uczestnicy Kongresu podczas wyk∏adu 
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Z du˝ym zainteresowaniem wys∏u-
chaliÊmy prezentacji dr Frederica
Bracciniego (cz∏onka Europejskiej
Akademii Chirurgii Plastycznej Twa-
rzy) na temat niechirurgicznej meto-
dy korekcji nosa przy u˝yciu sie-
ciowanego kwasu hialuronowego
XHA3 i Botoksu. Wyk∏ad zaczà∏ si´
od przypomnienia anatomii nosa
oraz prezentacji Êwietnie uchwy-
conego ruchu nosa podczas mówie-
nia. Doktor Braccini wyjaÊni∏, 
˝e dzi´ki zastosowaniu wype∏nia-
czy i Botoksu mo˝na modelowaç
kszta∏t nosa, likwidowaç asyme-
tri´, podnosiç bàdê obni˝aç sam
jego czubek. 

Wyk∏adowca wielokrotnie pod-
kreÊla∏, ˝e nale˝y pami´taç przede
wszystkim o tym, i˝ kszta∏t nosa
stanowi g∏ówny element profilu
twarzy i musi harmonizowaç z czo-
∏em, ustami i podbródkiem. Mo˝e
dlatego podczas pokazu modelce
nie tylko poprawi∏ nos, ale równie˝
wype∏ni∏ kwasem hialuronowym
XHA3 usta. W ten sposób pokaza∏
mocno uniwersalne dzia∏anie tego
kwasu. Niestety, jest równie˝ mi-
nus tej metody – zabieg musi byç
powtarzany Êrednio co osiem mie-
si´cy dla toksyny botulinowej i co
12-16 miesi´cy dla kwasu hia-
luronowego XHA3. 

Kolejny wyk∏ad dotyczy∏ zasto-
sowania hydroksyapatytu wapnia
w medycynie estetycznej. Zapre-
zentowa∏ go dr Luca Piovano,
przedstawiciel Amerykaƒskiego
Stowarzyszenia Chirurgów Plas-
tycznych. Hydroksyapatyt wapnia
to preparat, który zosta∏ wpro-
wadzony na rynek niedawno. Apli-
kujàc go pacjentowi, nale˝y prze-
de wszystkim pami´taç – jak
stwierdzi∏ doktor Piovano, ˝e po-
danie tego preparatu mo˝e byç

bolesne dla pacjenta. Dlatego te˝
hydroksyapatyt wapnia trzeba ∏à-
czyç z lidokainà (dziesi´ciokrotnie
mieszajàc preparat w strzykawce).
Sam zabieg polega na:
1. wykonaniu kilku iniekcji tech-
nikà wachlarzowà, krzy˝owà bàdê
liniowà, 
2. wykonaniu masa˝u – dla za-
pewnienia jednorodnego rozmiesz-
czenia materia∏u. Hydroksyapatyt
wapnia nie mo˝e byç podawany 
w g∏adzizn´, dolin´ ∏ez i usta. We-
d∏ug s∏ów doktora Piovano – efek-
ty zabiegu sà bardzo dobre.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycz-
nych dr Barbara Walkiewicz-
-Cyraƒska wyg∏osi∏a wyk∏ad doty-
czàcy najwa˝niejszych rzeczy, na

które nale˝y zwróciç uwag´, pla-
nujàc niechirurgiczny lifting twa-
rzy. Pani Doktor podkreÊla∏a, ˝e po
zabiegu modelowania twarz po-
winna wyglàdaç naturalnie, rysy
majà byç ∏agodne, koÊci policz-
kowe po∏o˝one wysoko, a linia
szcz´ki delikatnie zarysowana. 
Ma to zwiàzek z tzw. trójkàtem
pi´kna, do którego powinno si´
dà˝yç krok po kroku. Poza tym
poszczególne elementy twarzy
muszà byç w harmonii z sylwetkà.

Tematem nast´pnej prelekcji 
– przedstawionej przez dr Mari´
Noszczyk – by∏a: „Porada piel´g-
nacyjna w gabinecie dermatologii
estetycznej. Sk∏adniki aktywne dla
skóry dojrza∏ej i problemowej”.
Pani Doktor dokona∏a podzia∏u
kosmetyków na ochronne, nawil-
˝ajàce, z∏uszczajàce, stymulujàce
kolagen. W szczególnoÊci zwróci∏a
uwag´ na stymulujàce dzia∏anie
na kolagen proxylanu. Przy kupnie
kremów nie powinniÊmy si´ kie-
rowaç cenà, lecz zwracaç uwag´
na ich sk∏ad. PodkreÊli∏a, ˝e naj-
lepiej kupowaç preparaty apteczne.

Natomiast specjalizujàca si´ w me-
dycynie estetycznej dr Sandrine
Sebban zaprezentowa∏a zabieg wy-
pe∏niania za pomocy cienkich, mí k-
kich, t´po zakoƒczonych kaniul.
Podczas tego zabiegu ca∏a twarz
modelki wype∏niona zosta∏a jedy-
nie z czterech punktów, natomiast
usta – z dwóch. Do zabiegów dok-
tor Sebban u˝ywa∏a kwasu hialu-
ronowego Stylage M. Najwa˝niej-
szà zaletà tego typu zabiegu jest
fakt, i˝ kaniule ograniczajà pow-
stawanie siniaków, a zabiegi nimi
wykonywane sà bezbolesne. Nie
trzeba wi´c przed zabiegiem sto-
sowaç kremów znieczulajàcych. �

Druga cz´Êç obrad po po∏udniu to dalszy ciàg wyk∏adów na temat technik
skojarzonych w dermatologii estetycznej, które cz´sto dajà dobre efekty
terapeutyczne.   

Sobota dnia 27 lutego 2010, sesja popo∏udniowa 

� dr n. med. Maria Noszczyk

� dr Sandrine Sebbanfot
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Po raz kolejny naszym goÊciem, a za-
razem moderatorem pierwszej se-
sji w niedzielny poranek by∏ prof.
Stefan Zgliczyƒski. Profesor w swo-
im pierwszym wyk∏adzie w nie-
zwykle ciekawy sposób przedsta-
wi∏ endokrynne aspekty starzenia.
Wyró˝ni∏ 3 etapy starzenia – okres
anaboliczny – zwiàzany g∏ównie 
z hiperinsulinizmem i akumulacjà
t∏uszczu, okres spadku aktywnoÊci
hormonalnej (50-65 lat) – z obja-
wami menopauzy i tzw. andropau-
zy, w wielu przypadkach cukrzycy
typu II, hipotyreozy, a tak˝e nad-
czynnoÊci przytarczyc, oraz okres
kataboliczny zwiàzany z utratà
tkanki podskórnej, zanikiem mi´Ê-
ni, koÊci, organów wewn´trznych 
i mózgu. W swoim wyk∏adzie prof.
Zgliczyƒski przedstawi∏ tak˝e naj-
nowsze doniesienia dotyczàce ge-
netyki starzenia si´ organizmu,
rol´ genu rybosomalnej kinazy
bia∏kowej S6K1. 

Po raz pierwszy w 2009 roku
uda∏o si´ wykazaç, ˝e zastoso-

wanie niektórych leków, w tym met-
forminy oraz rypamycyny, istotnie
wyd∏u˝a czas ˝ycia u zwierzàt la-
boratoryjnych. Wydaje si´ wi´c, 
˝e najwa˝niejszymi aspektami pro-
filaktyki przedwczesnego starzenia
mogà byç przeciwdzia∏anie insu-
linoopornoÊci, stosowanie metfor-
miny i wyrównywanie niedoborów
hormonalnych. 

Kolejny wyk∏ad przedstawiajàcy
medycyn´ przeciwstarzeniowà jako

nowà specjalnoÊç lekarskà wy-
g∏osi∏a dr Magdalena Krzycz-
kowska-Sendrakowska. W swojej
prezentacji dr Sendrakowska na-
kreÊli∏a piramid´ modelu post´-
powania w medycynie przeciwsta-
rzeniowej; u podstaw piramidy le˝y
ocena stanu zdrowia i ryzyka scho-
rzeƒ, kolejny poziom to modyfika-
cja trybu ˝ycia i diety, uzupe∏nienie
witamin, mikroelementów i hormo-
nów, ostatnim elementem jest w∏à-
czenie leków.

Badanie w medycynie przeciw-
starzeniowej obejmuje wnikliwy
wywiad osobniczy i rodzinny, oce-
n´ wieku biologicznego, na którà
sk∏adajà si´ badania fizykalne
wzroku, s∏uchu, kojarzenia, koor-
dynacji, wydolnoÊci uk∏adu krà˝e-
nia i p∏uc, stanu koÊci i z´bów oraz
badania profilaktyczne, takie jak
mammografia, cytologia oraz mar-
kery nowotworowe i poziomy hor-
monów, mikroelementów i wita-
min. Przy tak bogatej wiedzy mo-
˝liwe jest precyzyjne dobranie su-

Ostatni dzieƒ Kongresu zosta∏ podzielony na 3 bloki tematyczne: 
Medycyna prewencyjna i przeciwstarzeniowa, Nieszablonowe techniki
zabiegowe oraz Powik∏ania po zabiegach i mo˝liwoÊci leczenia. 

AUTORZY: dr Marzena Lorkowska-Precht (www.artismed.com), dr Agnieszka Gray (www.medtime.pl), dr n. med. Urszula Koz∏owska (www.melitus.pl)  

Kongres Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych 
Sprawozdanie z dnia 28 lutego 2010 roku

MEDYCYNA PREWENCYJNA I PRZECIWSTARZENIOWA

� prof. Stefan Zgliczyƒski
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plementacji oraz monitorowanie
procesu starzenia u pacjenta. 
Dr Sendrakowska poinformowa∏a
zebranych o staraniach Polskiego
Towarzystwa Medycyny Prewen-
cyjnej i Przeciwstarzeniowej o wpi-
sanie medycyny prewencyjnej na
list´ umiej´tnoÊci lekarskich.  

Dr Magdalena Krzyczkowska-
-Sendrakowska zaprezentowa∏a tak-
˝e wyk∏ad dotyczàcy leczenia me-
nopauzy. Przedstawi∏a argumenty
przemawiajàce za doÊç wczesnym
rozpocz´ciem leczenia substytu-
cyjnego u kobiet. Jedynie u pacjen-
tek po usuni´ciu macicy zalecana
jest terapia samymi estrogenami, 
u pozosta∏ych – aby zapobiec roz-
rostowi endometrium – nale˝y sto-
sowaç terapi´ w po∏àczeniu z ges-
tagenami. Udowodniono korzystny
wp∏yw estrogenów praktycznie na
wszystkie uk∏ady, poczàwszy od
uk∏adu krà˝enia, poprzez koÊci, 
a skoƒczywszy na skórze. Nie do
pomini´cia jest wp∏yw estrogenów
na uk∏ad nerwowy – stosowanie
HTZ zmniejsza nawet o 30-60%
ryzyko choroby Alzheimera. Stoso-
wanie HTZ kojarzy si´ ze zwi´kszo-
nym ryzykiem raka sutka. Warto
jednak podkreÊliç, ze ryzyko to jest
mniejsze ni˝ u kobiet, które nie
by∏y w cià˝y, by∏y w cià˝y po 30.
roku ˝ycia, nadu˝ywajà alkoholu
lub sà oty∏e. Oceniajàc skutecznoÊç
HTZ w aspekcie przeciwstarze-
niowym, nale˝y podkreÊliç rol´ tej
formy terapii nie tylko w korekcji
objawów wypadowych, ale tak˝e 
w zmniejszaniu objawów wynikajà-
cych z odleg∏ych konsekwencji
obni˝onego st´˝enia estrogenów. 

Drugi w tym dniu wyk∏ad prof.
Zgliczyƒskiego dotyczy∏ stosowa-
nia testosteronu u starszych
m´˝czyzn. Zainteresowanie subs-
tytucjà tego hormonu wzros∏o, gdy
okaza∏o si´, ˝e niski poziom tes-
tosteronu jest niezale˝nym czyn-
nikiem prognostycznym zgonów.
Objawy obni˝enia poziomu testos-
teronu cz´sto przenikajà si´ z ogól-
nymi objawami starzenia: spadek
masy cia∏a, masy i si∏y mi´Êni,
g´stoÊci koÊci oraz insulinopor-

noÊç, a tak˝e pogorszenie libido 
i jakoÊci snu powinny byç sygna∏em
do wykonania badaƒ diagnostycz-
nych. Sprawdzenia wymaga poziom
testosteronu w kontekÊcie pozio-
mu LH. Przeciwwskazaniem do sto-
sowania testosteronu jest rak gru-
czo∏u krokowego i rak sutka. 

Prezentacja dr Marzeny Lorkow-
skiej-Precht dotyczy∏a roli me-
latoniny w profilaktyce przed-
wczesnego starzenia. Melatonina 
– jako silny przeciwutleniacz – od-
grywa istotnà rol´ w procesie sta-
rzenia si´ i powstawania chorób
zwiàzanych z wiekiem, w tym cho-
roby Alzheimera i choroby Parkin-
sona. Jest szczególnie efektywna 
w neutralizacji rodników hydroksy-
lowych. Do tej pory nie potwier-
dzono jednak skutecznoÊci terapii
melatoninà w wymienionych scho-
rzeniach. Z punktu widzenia prak-
tycznego w medycynie prewen-
cyjnej na uwag´ zas∏uguje rola
melatoniny w utrzymaniu prawi-
d∏owych rytmów dobowych i ja-
koÊci snu. Objawy niedoboru mela-
toniny to przede wszystkim zabu-
rzenia snu – ∏atwe wybudzanie si´
i trudne zasypianie, a tak˝e przed-
wczesne siwienie, zm´czenie, de-
presja, l´ki, bezsennoÊç u star-
szych osób. Wykazano, ˝e melato-
nina u∏atwia zasypianie, zmniejsza
liczb´ przebudzeƒ w nocy bàdê po-
woduje w tych przypadkach wczeÊ-
niejsze ponowne zasypianie i po-

prawia samopoczucie w ciàgu dnia.
Substytucja tego hormonu u osób
starszych z zaburzeniami snu i rytmu
dobowego przynosi oczekiwane re-
zultaty. Pami´taç nale˝y, i˝ mela-
tonina wchodzi w interakcje z nie-
którymi lekami np. NSAID, kloni-
dynà, blokerami kana∏u wapnio-
wego, beta-blokerami, glikokorty-
kosterydami i benzodiazepinami,
co mo˝e powodowaç brak efektu
terapii. 

Niezwykle ciekawym, zw∏aszcza 
z punktu widzenia praktycznego,
okaza∏ si´ wyk∏ad dr Waldemara
Misiorowskiego na temat roli wi-
taminy D w zapobieganiu przed-
wczesnemu starzeniu. Odkrycie fak-
tu, ˝e wi´kszoÊç tkanek naszego
organizmu posiada receptory dla
witaminy D powoduje coraz wi´k-
sze zainteresowanie jej rolà w prze-
ciwdzia∏aniu rozwojowi licznych cho-
rób przewlek∏ych, nowotworów, cho-
rób z autoagresji i chorób uk∏adu
krà˝enia. Deficyt witaminy D upo-
Êledza mineralizacj´ szkieletu,
zmniejsza mo˝liwoÊç wch∏aniania
wapnia i fosforu. Si∏a i sprawnoÊç
mi´Êni obwodowych wzrasta wraz
ze st´˝eniem 25-OHD. Przy stoso-
waniu substytucji witaminy D ry-
zyko upadków u osób starszych
obni˝a si´ nawet o 70%. Witamina
D kontroluje oko∏o 200 genów, 
w tym odpowiedzialnych za kontrole
cyklu komórkowego, apoptoz´ i an-
giogenez´. Metabolit witaminy D
hamuje syntez´ reniny, poÊrednio
regulujàc ciÊnienie t´tnicze, a tak-
˝e zwi´ksza kurczliwoÊç mi´Ênia
sercowego. Niedobór witaminy D
wià˝e si´ ze wzrostem st´˝enia
czynników zapalnych, w tym CRP.
Dane demograficzne przedstawiajà
si´ niepokojàco. Okazuje si´, ˝e
niedobór witaminy D stwierdza si´
u 40-100% starszych kobiet i na-
wet u ponad 70% ci´˝arnych. Sub-
stytucja witaminy D jest konieczna,
zw∏aszcza ˝e w naszych szero-
koÊciach geograficznych dostatecz-
na synteza witaminy D w skórze ma
miejsce jedynie od maja do wrzeÊ-
nia, a stosowanie wysokich filtrów
UV skutecznie zmniejsza ten proces.

� dr n. med. Magdalena 
Krzyczkowska-Sendrakowska
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Wyk∏adem „Niechirurgiczne metody
korekcji wybranych wad zgryzu i de-
fektów kostnych przy u˝yciu kwasu
hialuronowego” rozpocz´∏a t´ cz´Êç
obrad dr Ewa Kaniowska. W spo-
sób kompetentny i dynamiczny po-
dzieli∏a si´ ze s∏uchaczami wypra-
cowanymi przez siebie metodami
opóêniania procesów starzenia oraz
korygowania wad zaburzajàcych pro-
porcje twarzy. Przedstawione przez
Panià Doktor rozwiàzania k∏adà
g∏ówny nacisk na zachowanie har-
monii w wyglàdzie twarzy. Dzisiej-
sza dermatologia estetyczna to ju˝
nie pogoƒ za ka˝dà zmarszczkà, ale
przede wszystkim oparte na rzetel-
nej wiedzy anatomicznej dzia∏ania
kompleksowe. Dr Kaniowska zapre-
zentowa∏a przypadki pacjentek pod-
danych leczeniu w swojej klinice
oraz omówi∏a techniki wykonanych
przez siebie zabiegów. Ideà wyk∏a-
du by∏o zaprezentowanie spekta-
kularnych zmian, jakich mo˝na do-
konaç metodami ma∏o inwazyj-
nymi, bez interwencji chirurgicznej
– dla uzyskania poprawy kszta∏tu
nosa, policzków, ˝uchwy.

Kolejnym wyk∏adowcà by∏ dr
Tom van Eijk z Holandii, który przed-
stawi∏ nowe spojrzenie na dynami-
k´ zmarszczek oraz omówi∏ nowe
zastosowania metody fern pattern.
Wyk∏ad zosta∏ zilustrowany bardzo
praktycznà, obrazowà prezentacjà,
która uzmys∏owi∏a nam, jakie si∏y
dzia∏ajà w procesie tworzenia si´
zmarszczek i jak najskuteczniej
mo˝na im przeciwdzia∏aç. Dr Tom 

van Eijk podkreÊli∏, ˝e coraz do-
g∏´bniej poznajemy procesy za-
chodzàce w skórze, dzi´ki czemu
doskonali si´ nasza technika wy-
pe∏niania zmarszczek kwasem hia-
luronowym. Od nowych metod po-
dania wymagamy, aby naturalnie
wspó∏pracowa∏y z mimikà twarzy.
Kolejne przekazywane doÊwiad-
czenia s∏u˝à optymalizacji efektów
zabiegowych. 

„Zastosowanie wype∏niaczy i sty-
mulatorów w odm∏adzaniu ràk” to
temat wyk∏adu dr Marcina Ambro-
ziaka. Coraz cz´Êciej w gabinetach
dermatologii estetycznej pojawia-
jà si´ pacjenci niezadowoleni 
z wyglàdu swoich ràk. Poszukuje si´
zatem wcià˝ nowych metod ich naj-
skuteczniejszego odm∏odzenia. Dr
Ambroziak w swoim wyk∏adzie ze-
bra∏ i przedstawi∏ najnowsze me-
tody i techniki rewitalizacji ràk. 
W medycynie estetycznej to ga∏àê
stosunkowo nowa. S∏uchacze mo-
gli obejrzeç efekty zabiegów wy-
konanych przez Pana Doktora przy
u˝yciu kwasu hialuronowego oraz
kwasu polimlekowego, a tak˝e ró˝-
ne sposoby podania preparatów.
Âwietne, ma∏o inwazyjne zabiegi 
z zastosowaniem kaniul wydajà si´

byç doskona∏ym rozwiàzaniem
na t´ okolic´ cia∏a.  

Nowa toksyna botulinowa Azza-
lure, zaprezentowana przez dr Tanj´
Fischer z Niemiec, ju˝ nied∏ugo za-
goÊci na polskim rynku dermatolo-
gii estetycznej. Pani Doktor skrupu-
latnie omówi∏a w∏aÊciwoÊci fizyczne
i chemiczne (zdolnoÊç dyfuzji, czas
dzia∏ania) preparatu i porówna∏a z ak-
tualnie dost´pnymi w naszym kraju.
Zwróci∏a równie˝ uwag´ na obecnà
tendencj´, aby u˝ywaç mniejszych
iloÊci toksyny botulinowej ni˝ 10
lat temu. Wyk∏ad spotka∏ si´ z bar-
dzo du˝ym zainteresowaniem le-
karzy. Z sali pada∏y liczne pytania
dotyczàce doÊwiadczeƒ dr Fischer
zwiàzanych z dzia∏aniem ró˝nych
toksyn i bezpieczeƒstwem ich
stosowania. 

Równie atrakcyjnym tematem
dla uczestników Kongresu by∏a:
Adipocytoliza – alternatywa dla lipo-
lizy. Metoda adipocytolizy zosta∏a
szczegó∏owo przedstawiona przez
dr El˝biet´ Podgórskà. Idea intra-
lipoterapii roztworem Motolese to
w przedstawionych badaniach prze-
de wszystkim wi´ksza skutecz-
noÊç, mniejsza odpowiedê zapal-
na tkanek pacjenta, mniejsze ods-
t´py pomi´dzy zabiegami, w po-
równaniu z klasycznà lipolizà iniek-
cyjnà. Pani Doktor omówi∏a wska-
zania lekarskie do wdro˝enia pre-
paratu w leczeniu miejscowego nad-
miaru tkanki t∏uszczowej. Satys-
fakcjonujàce efekty kliniczne, które
daje ta niechirurgiczna, ma∏o in-
wazyjna metoda idealnie wpa-
sowujà si´ w trendy nowoczesnej
dermatologii estetycznej. 

NIESZABLONOWE TECHNIKI ZABIEGOWE

� dr Ewa Kaniowska

� dr Marcin Ambroziak

� dr Tom van Eijk

� dr Tanja Fischer
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Sesja dotyczàca powik∏aƒ po za-
biegach cieszy∏a si´ (zrozumia∏ym)
du˝ym zainteresowaniem uczest-
ników. W pierwszym wyk∏adzie dr
hab. n. med. Halina Car uzmys∏o-
wi∏a s∏uchaczom, jak wiele czynni-
ków, poza dawkà, sposobem prze-
chowywania i rozcieƒczania oraz
technikà podania, mo˝e wp∏ywaç
na efektywnoÊç toksyny botulino-
wej. Wiele innych, takich jak zmia-
na dyfuzji poprzez jednoczasowe
iniekcje kwasu hialuronowego, ma-
sa˝, przyjmowanie niektórych su-
plementów i leków, a tak˝e tych,
których przewa˝nie nie jesteÊmy
Êwiadomi, np. rytmów dobowych,
mo˝e istotnie wp∏ywaç na stopieƒ
pora˝enia mi´Êni i d∏ugoÊç jego
utrzymywania. Pora dnia podania
toksyny mo˝e wed∏ug dr Car wp∏y-
waç na d∏ugoÊç utrzymywania si´
rezultatów zabiegu, gdy˝ najwy˝-
sza aktywnoÊç cholinergiczna prze-
jawia sí  w godzinach po∏udniowych. 

W drugim wyk∏adzie poÊwi´-
conym powik∏aniom po toksynie
botulinowej dr Inigo de Felipe
podkreÊla∏, ˝e jest ich ma∏o i sà,
przy prawid∏owo wykonywanych
zabiegach, niezbyt powa˝ne. We-
d∏ug badania hiszpaƒskiego pro-
wadzonego na ponad 1000 osób
najcz´stszym powik∏aniem by∏a
ptoza powieki górnej (3,39%) vs
ból g∏owy (1,07%), infekcje (0, 99%).
Dr Felipe stwierdzi∏, ˝e najcz´s-
tszym powik∏aniem w jego prak-
tyce jest siniak (7,85%) oraz po-
wik∏ania z dolnej cz´Êci twarzy
(zaburzenia dmuchania i Êmie-
chu, wyciekanie Êliny). Mitem jest
przechodzenie toksyny do OUN
(tzw. wsteczny transport akso-
nalny) i mo˝liwoÊç zatrucia przy
tej iloÊci botuliny, którà si´ sto-
suje w zabiegach estetycznych.

Dr Aleksandra Jagielska przed-
stawi∏a powik∏ania po wype∏nia-
czach, omawiajàc szczegó∏owo te
dotyczàce wype∏niaczy wch∏ania-
nych, na bazie kwasu hialurono-
wego. SpoÊród trzech podstawo-
wych: krwiak, infekcje, obrz´k  i za-
czerwienienie, najcz´stszym, po-
dobnie jak przy botulinie, jest
krwiak. Przypadki infekcji sà rzad-
kie, ale bywajà powa˝ne (z towa-
rzyszàca martwicà skóry lub roz-
wojem ropnia) i spowodowane sà
przewa˝nie florà jamy ustnej i/lub
z´bopochodnà. Stosowanie za-
sad antyseptyki, zw∏aszcza pod-
czas zabiegów wolumetrycznych,
gdzie preparat podawany jest g∏´-
biej, wydaje si´ niezwykle istotne.
Pozosta∏e powik∏ania pod posta-
cià: martwicy w okolicy g∏adzizny,
zmian tràdzikopodobnych wsku-
tek zaczopowania ujÊç gruczo∏ów
∏ojowych, hyperkorekcji, nadwra˝-
liwoÊci  zwiàzanej z procesami au-
toimmunologicznymi i/lub aler-
gicznymi sà w przypadku kwasu
hialuronowego niezwykle rzadkie.

Dr Joanna Czuwara opowie-
dzia∏a o powik∏aniach po z∏usz-
czaniach chemicznych. Prelegen-

tka zwróci∏a uwag´ na mo˝liwoÊç
rozwoju reakcji alergicznej na kwas
salicylowy, który jest doÊç cz´sto
niedocenianym alergenem. Najwi´-
cej i zarazem najpowa˝niejsze
powik∏ania powodujà z∏uszczenia 
z u˝yciem kwasu trójchloroocto-
wego: zaostrzenie zmian tràdziko-
wych, sucha martwica, stymulacja
melanogenezy i przebarwienia oraz
efekt dermoplastyczny i blizny
przeros∏e. Bliznowacenie powodu-
jà jedynie z∏uszczenia g∏´bokie lub
p∏ytsze, wtórnie nadka˝one bakte-
ryjnie lub przewlekle dra˝nione 
w okresie gojenia.

Na zakoƒczenie Jacek Szwedo
omówi∏ powik∏ania po zabiegach 
z wykorzystaniem radiofrekwencji.
Fale radiowe nie sà promieniowa-
niem jonizujàcym, ale wytwarza-
jà pole magnetyczne. Ideà dzia∏a-
nia jest przegrzanie tkanek w celu
wywo∏ania ich przebudowy. Powi-
k∏ania, wed∏ug literatury Êwiato-
wej, wynoszà do 4%. WÊród nich
wymieniane sà otarcia naskórka,
p´kni´cia, strupy, wysi´ki, hyper-
pigmentacja utrzymujàca si´ po-
wy˝ej 4 miesí cy, owrzodzenia i prze-
czulica. W materiale w∏asnym na
1033 zabiegów Szwedo odnotowa∏
drobne poparzenia (0,3%) i obrz´-
ki ust´pujàce do 4 doby (0,3%).
Oparzenia II i III stopnia opisy-
wane w literaturze sà niezwykle
rzadkie i dotyczà przypadków nie-
doczulicy w obr´bie piersi. �

POWIK¸ANIA PO ZABIEGACH I MO˚LIWOÂCI LECZENIA

� dr n. med. Joanna Czuwara

� dr hab. n. med. Halina Car

� dr Inigo de Felipe
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FOTORELACJA Z KONGRESU 

� Q-Med

� Teosyal

� Vichy

� Allergan

� Bioderma

WIECZÓR W PA¸ACU POTOCKICH   

� Prof. Andrzej Langner, 
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, 
dr Marcin Ambroziak

W Kongresie wzi´∏o udzia∏ 60 firm, które zaprezentowa∏y 
swoje najnowsze produkty oraz sprz´t medyczny.   

� Galderma

� GoÊcie podczas bankietu 

foto:Tomasz Tam



Kolejny nabór na rok
2010/2011

Pierwszy w Polsce dwuletni, kompleksowy program 
kszta∏cenia lekarzy z zakresu medycyny anti-aging  
– z naciskiem na praktyczne przygotowanie 
do prowadzenia profesjonalnej praktyki lekarskiej

Ponad 10-letnie doÊwiadczenie w szkoleniach dla lekarzy

Najlepsi wyk∏adowcy z kraju i zagranicy

W∏asne sale konferencyjne i gabinety zabiegowe 
– w pe∏ni wyposa˝one i przystosowane do zaj´ç dydaktycznych

Dyplomy certyfikowane przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych, Fundacj´ Medycyny Anti-aging 
i European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology
z siedzibà w Pary˝u

ul. W∏odarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 22 853 39 70, fax. +48 22 847 69 33
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
rekrutacja@antiaging.edu.pl

www.antiaging.edu.pl
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Wiele osób, które majà problem 
z oty∏oÊcià, nawet pomimo sto-
sowania diety oraz çwiczeƒ fi-
zycznych, nie mo˝e si´ pozbyç
skupisk tkanki t∏uszczowej. W ta-
kim przypadku mo˝na wykonaç
zabieg liposukcji. 

Jest to jedna z najcz´Êciej
przeprowadzanych procedur chi-
rurgii plastycznej i medycyny es-
tetycznej na Êwiecie. Poczàtki tej
techniki datuje si´ na 1921, kiedy
to Charles Dujarier po raz pierwszy
wykona∏ operacj´ liposukcji, usi-
∏ujàc usunàç tkank´ t∏uszczowà
wokó∏ kolan u m∏odej baletnicy. 
Z powodu uszkodzenia t´tnicy
udowej oraz zaka˝enia zabieg
zakoƒczy∏ si´ amputacjà. Powrót
do tej metody leczenia nastàpi∏ 
w latach 60. XX wieku. Zastoso-
wanie nowych technik i coraz
delikatniejszych kaniul sprawi∏o,
˝e metoda eliminacji tkanki t∏usz-
czowej poprzez liposukcj´ sta∏a
si´ bardziej popularna. Prze∏om
nastàpi∏ w latach osiemdzie-
siàtych – doÊwiadczenia Gerarda
Illouiza oraz opisanie techniki
tumescencyjnej przez Jeffreya
Kleina spowodowa∏y istotne zmniej-
szenie ryzyka zwiàzanego z za-
biegiem, mo˝liwoÊç przeprowa-
dzenia go bez zastosowania znie-
czulenia ogólnego.

NAJNOWSZE TECHNIKI  
WIELE KORZYÂCI:
Nowe metody wykorzystujà wi-
bracje, ultradêwi´ki i Êwiat∏o la-
sera. Liposukcja wspomagana
laserowo jest technikà zatwier-
dzonà przez FDA w roku 2006.
Poczàtkowo stosowanym sprz´-
tem by∏ laser Nd Yag 1064 nm 
o mocy do 6 W.

Teraz wykorzystuje si´ lasery
impulsowe Nd Yag o d∏ugoÊci fali
1064 nm, 1320 nm, 1064 i 1319
nm, 1440 nm, 1470 nm, lasery
diodowe (fala ciàg∏a) 940 nm, 980
nm, po∏àczenie d∏ugoÊci fal 924 
i 975 nm. Obecnie w sprz´cie 
do lipolizy laserowej spotyka si´
urzàdzenia posiadajàce moc do 60 W.
Przy zabiegu jednak nie korzysta
si´ nigdy z mocy wy˝szej ni˝ 40 W.

W przypadku lipolizy lasero-
wej i liposukcji laserowej mo˝emy
wyró˝niç 2 ró˝ne typy zabiegów:
lipoliz´ laserowà i liposukcj´ 
ze wsparciem laserowym.

Jedna i druga to techniki no-
woczesne, efektywne i bezpiecz-
ne. Stworzone do usuwania nad-
miaru tkanki t∏uszczowej opornej
na diet´ i çwiczenia. Nale˝y pa-
mi´taç, ˝e tego typu depozyty
tkanki t∏uszczowej mogà równie˝
wyst´powaç u pacjentów bardzo
szczup∏ych (np. podwójny pod-

bródek), co powoduje zaburzenia
proporcji twarzy lub sylwetki.
Innymi wskazaniami do lipolizy
laserowej jest leczenie nadpot-
liwoÊci pach, t∏uszczaków i t∏usz-
czakowatoÊci oraz ziarniniaków,
wyst´pujàcych m.in. po zasto-
sowaniu wype∏niaczy.

LIPOLIZA LASEROWA 
I LIPOSUKCJA:
Lipoliza laserowa – to zabieg
lipolizy dokonanej pod wp∏ywem
Êwiat∏a lasera na ma∏ych ob-
szarach. Po zabiegu niekonieczne
jest odessanie tkanki t∏uszczowej,
a jeÊli si´ jà odsysa, jej iloÊç 
(a tak˝e iloÊç p∏ynu tumescen-
cyjnego) jest mniejsza ni˝ 500 cm
szeÊciennych. Zabieg ten mo˝e
wymagaç powtórzeƒ. 

Liposukcja laserowa (lub li-
posukcja wspomagana laserem) 
– jest to zabieg lipolizy laserowej
uzupe∏niony odessaniem tkanki
t∏uszczowej, obj´toÊç odessanej
tkanki t∏uszczowej i p∏ynu tumes-
cencyjnego jest wi´kszy ni˝ 500 cm
szeÊciennych. Zabieg ten mo˝e
wymagaç powtórzeƒ, ale zazwy-
czaj jest wykonywany jedno-
razowo.

Wiele osób traktuje lipoliz´
laserowà i liposukcj´ laserowà
jako synonimy. Tymczasem za-

Oty∏oÊç jest powa˝nym problem zdrowotnym i estetycznym. Liczba osób 
z nadwagà i oty∏ych systematycznie roÊnie. Wed∏ug szacunków WHO 
w roku 2005 oko∏o 1,6 biliona osób mia∏o nadwag´, ponad 400 milionów  
to osoby oty∏e. 

AUTOR: dr n. med. Agnieszka Protasewicz, specjalista ortopeda traumatolog
protasewicz@doctors.org.uk

Lipoliza laserowa
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równo lipoliza laserowa (tzw. adi-
pocytoliza laserowa), jak i lipo-
sukcja laserowa sà alternatywà
dla liposukcji, metodà dobrà dla
pacjentów, którzy obawiajà si´
tradycyjnej liposukcji (ryzyka zwià-
zanego ze znieczuleniem ogól-
nym, pobytu w szpitalu oraz d∏u-
giego okresu rekonwalescencji). 

Technik´ t´ charakteryzujà:
bezpieczeƒstwo, krótki czas rekon-
walescencji i ma∏a inwazyjnoÊç
oraz precyzja. 

Lipoliza laserowa powoduje
nieodwracalne zniszczenie tkanki
t∏uszczowej przy u˝yciu Êwiat∏a
lasera. W przypadku ró˝nych
urzàdzeƒ wykorzystuje si´ efekt
termolizy, selektywnej termolizy
lub efekt optomechaniczny. Efekt
optomechaniczny powoduje zmia-
ny w przepuszczalnoÊci jonów
sodu i potasu w b∏onach komór-
kowych adipocytów – co w po-
∏àczeniu z efektem fototermolizy
doprowadza do nieodwracalnego
zniszczenia komórek t∏uszczo-
wych przy jednoczesnym uwol-
nieniu zawartych w nich trójgli-
cerydów. Zniszczeniu podlegajà
równie˝ struktury w∏ókniste (tzw.
cellulit). Zmiany w tkance t∏usz-
czowej doprowadzajà do zmiany
jej struktury i zarazem redukcji
obj´toÊci, a wskutek naÊwietlania
skóry od wewnàtrz, z powodu
wzrostu temperatury powstajà
jednoczeÊnie nowe w∏ókna kola-
genowe, co w efekcie daje wzmo-
˝one napi´cie skóry oraz popraw´
jej j´drnoÊci. Poniewa˝ metabolity
sà usuwane przez organizm 
– przez wàtrob´ i nerki – efekty
redukcji tkanki t∏uszczowej sà
zauwa˝alne po ok. 3-4 miesià-
cach. Przebudowa skóry nast´-
puje natomiast w ciàgu 6-8 mie-
si´cy. Lipoliza laserowa mo˝e byç
wykonywana jako uzupe∏nienie
klasycznej liposukcji (celem zredu-
kowania ryzyka wystàpienia ewen-
tualnych nierównoÊci po zabiegu)
oraz poprawy napi´cia skóry, albo
jako oddzielna procedura, jak

równie˝ jako zabieg majàcy na
celu zredukowanie lub usuni´cie
nierównoÊci powsta∏ych po za-
biegu klasycznej liposukcji.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU:
Zabiegi lipolizy laserowej wyko-
nuje si´ g∏ównie w przypadku lo-
kalnych skupisk tkanki t∏uszczo-
wej, w których nie udaje si´ zre-
dukowaç obj´toÊci tkanki t∏uszczo-
wej – pomimo stosowania diety
czy çwiczeƒ fizycznych. Najlep-
szymi kandydatami kwalifikowa-
nymi do zabiegu sà osoby w do-
brym stanie zdrowia: o prawid∏o-
wej wadze cia∏a lub z niewielkà
(do 25%) nadwagà (wskaênik
BMI). Jednak zawsze jest to
kwestia bardzo indywidualna.
Zdarzajà si´ osoby z wi´kszà
nadwagà, które chcà zredukowaç
obj´toÊç tkanki t∏uszczowej na ma-
∏ym obszarze – np. okolice pod-
bródka, policzków itp. Bardzo
istotne znaczenie ma realnoÊç
oczekiwaƒ. U pacjentów prowadzà-
cych zdrowy tryb ˝ycia (dieta, çwi-
czenia) mo˝emy oczekiwaç lep-
szych efektów terapii. 

Zabieg pozwala na wymode-
lowanie konkretnego obszaru,
redukcj´ cellulitu czy popraw´
kszta∏tu konturów cia∏a. Istotna
jest ocena iloÊci tkanki t∏usz-
czowej i decyzja co do wykonanej
przez nas procedury lipolizy
laserowej lub liposukcji wspo-
maganej technikami laserowymi.
W przypadku du˝ych skupisk
tkanki t∏uszczowej zwykle zaleca
si´ dalsze çwiczenia i diet´, celem
poczàtkowej redukcji obj´toÊci
przed przeprowadzeniem lipolizy
laserowej, lub przeprowadzenie
zabiegu klasycznej liposukcji
uzupe∏nionej jedynie lipolizà
laserowà. Nale˝y pami´taç o tym,
˝e tkanka t∏uszczowa nie zawsze
musi byç umiejscowiona pod-
skórnie, w przypadku oty∏oÊci
brzusznej lipoliza laserowa czy
liposukcja nie przyniosà nam
˝adnej poprawy.

CHARAKTERYSTYKA ZABIEGU
Zabieg lipolizy laserowej jest
bezpieczniejszy ni˝ tradycyjna
liposukcja, poniewa˝ mniejsza
jest jego inwazyjnoÊç – i co si´ 
z tym wià˝e – znacznie mniejsza
liczba powik∏aƒ. Laser selek-
tywnie niszczy adypocyty, koagu-
luje naczynia krwionoÊne, co re-
dukuje krwawienie i zasinienia
wyst´pujàce po klasycznej liposuk-
cji. Lipoliza laserowa wymaga
zastosowania jedynie znieczule-
nia miejscowego (tumescencyj-
nego – nasi´kowego), co znacznie
zwi´ksza poziom bezpieczeƒstwa
w porównaniu ze znieczuleniem
ogólnym – narkozà. Czas zabiegu
najcz´Êciej waha si´ od 60 do 120
minut. Nale˝y dodaç, ˝e dzia∏anie
znieczulenia nast´puje bardzo
szybko po jego podaniu i utrzy-
muje si´ nawet do 5 godzin.
NaÊwietlanie laserem zajmuje od
15 do 40 minut, pozosta∏a cz´Êç
zabiegu to podanie znieczulenia
oraz odessanie p∏ynu tumescen-
cyjnego i t∏uszczu. Naci´cia, po-
przez które wprowadza si´ laser,
nie wymagajà za∏o˝enia szwów.
Promieniowanie lasera powoduje
rozrywanie b∏on komórek t∏usz-
czowych, które zamieniajà si´ 
w emulsj´, a ta w sposób na-
turalny wydalana jest z nasze-
go organizmu (poprzez wàtrob´ 
i nerki, wykorzystujàc naturalne
szlaki metaboliczne). W przypad-
ku lipolizy laserowej nie ma po-
trzeby odsysania t∏uszczu, jak-
kolwiek cz´sto po zabiegu odsy-
sana jest niewielka iloÊç pows-
ta∏ej emulsji – to niedu˝e obj´-
toÊci – poczàwszy od 5-10 ml przy
lipolizie laserowej okolic twarzy,
do 30-100 ml przy modelowania
innych okolic cia∏a. W przypadku
liposukcji wspomaganej laserem
obj´toÊci te wynoszà powy˝ej 
500 cm szeÊciennych. Przy zasto-
sowaniu fali ciàg∏ej zaleca si´ odes-
sanie nawet niewielkiej iloÊci
nowo powsta∏ej emulsji ze wzgl´-
du na ewentualnà mo˝liwoÊç
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karbonizacji (zw´glenia) tkanek.
Powsta∏e metabolity mogà byç
szkodliwe dla organizmu. 

ZALECENIA POZABIEGOWE
Opatrunek uciskowy pacjent musi
nosiç 2-10 dni po zabiegu – w za-
le˝noÊci od obszaru, po 2 tygod-
niach rozpoczyna si´ zazwyczaj
masa˝e i drena˝ limfatyczny. Po
zabiegu po∏owa pacjentów nie
odczuwa ˝adnych dolegliwoÊci
bólowych lub sà one niewielkie.
Pozostali biorà zwykle ogólnie
dost´pne Êrodki przeciwbólowe,
co zazwyczaj nie trwa jednak
d∏u˝ej ni˝ dwa dni. Pacjent bardzo
szybko wraca do pe∏nej spraw-
noÊci. Aby powróciç do normalnej
aktywnoÊci najcz´Êciej wystarczà
1 maksymalnie 2 dni odpoczynku
po zabiegu (powrót do aktywnoÊci
sportowej wymaga kilku tygodni).
Niewielkie zasinienie, obrz´k po-
winny ustàpiç w ciàgu kilku nas-
t´pnych dni. 

Pacjent powinien zostaç poin-
formowany, ˝e do dwóch dni po
zabiegu z naci´ç mo˝e wyciekaç
p∏yn. Tylko u 30% pacjentów
wyst´pujà zasinienia lub obrz´ki.
Powik∏aniem mogà byç oparzenia,
u 5-10% pacjentów wyst´puje
tkliwoÊç na dotyk, utrzymujàca si´
do jednego miesiàca. Innymi po-
wik∏aniami, wyst´pujàcymi bar-
dzo rzadko, sà: powstanie zbiorni-
ka ch∏onki, infekcje i mo˝liwe
zaka˝enia. 

PRZECIWWSKAZANIA
Bezwzgl´dnymi przeciwwskaza-
niami sà: choroby serca, niewy-
dolnoÊç wàtroby lub nerek lub
kilka przeciwwskazaƒ wzgl´d-
nych, do których zalicza si´ min.:
cukrzyc´, wysoki poziom choles-
terolu i umiarkowanà astm´.
Przed ka˝dym zabiegiem prze-
prowadza si´ wywiad lekarski.
Powinny byç te˝ wykonane ba-
dania: morfologia, OB, czas krwa-
wienia, czas krzepni´cia, próby
wàtrobowe, badanie czynnoÊci
nerek. 

W przypadku przeciwwska-
zaƒ wzgl´dnych nale˝y wykonaç
dodatkowe badania. Cz´sto mi-
mo tych przeciwwskazaƒ zabieg
mo˝e byç jednak bezpiecznie
przeprowadzony – oczywiÊcie 
po odpowiednim przygotowaniu
pacjenta.

EFEKTY LIPOLIZY
Efekty sà jednak mniej spektaku-
larne ni˝ w przypadku odsysania
t∏uszczu. Lipoliza laserowa to
rzeêbienie cia∏a, majàce na celu
usuni´cie tkanki t∏uszczowej 
z ma∏ych obszarów. Liposukcja
pozwala usunàç od 2 do 3 litrów
t∏uszczu podczas jednego zabie-
gu, natomiast lipoliza laserowa
oko∏o 500 cm2 tkanki t∏uszczowej
(w okresie 3-4 miesi´cy, podczas
których usuwane sà przez orga-
nizm zniszczone adypocyty i uwol-
nione z nich trójglicerydy). Zabieg

adypocytolizy laserowej nie za-
st´puje zatem liposukcji, ale sta-
nowi odr´bnà ofert´ dla pacjen-
tów, którzy oczekujà procedur
mniej inwazyjnych i po∏àczonych 
z mniejszym ryzykiem oraz tych,
którzy chcà usunàç mniej tkanki
t∏uszczowej. Mo˝e równie˝ sta-
nowiç uzupe∏nienie liposukcji.
Smart Lipo mo˝na wykonywaç
wielokrotnie (w tym samym miej-
scu lub na innym obszarze). Ob-
szary najcz´Êciej poddawane le-
czeniu to: okolice brzucha, pod-
bródka, policzków. Zabieg mo˝e
byç równie˝ wykonywany w oko-
licach takich jak: klatka piersiowa
(usuwanie ginekomastii u m´˝-
czyzn), plecy, poÊladki, uda, kola-
na talia, biodra, uda, kolana, ∏ydki
i kostki, ramiona oraz wyrówny-
wanie nierównoÊci po liposukcji.

PODSUMOWANIE:
Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e li-
poliza laserowa nie jest metodà
leczenia oty∏oÊci (podobnie jak
nie jest nià liposukcja), a wi´c
osoby z du˝à nadwagà powinny
przed zabiegiem zrzuciç zb´dne
kilogramy. Jest to metoda, którà
mo˝na skorygowaç nieregularnoÊ-
ci wyst´pujàce po liposukcji, usu-
nàç niewielkie depozyty tkanki
t∏uszczowej, jak równie˝ wp∏ynàç
na popraw´ napi´cia i faktury
skóry w miejscu, w którym prze-
prowadza si´ zabieg redukcji tkan-
ki t∏uszczowej.�
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� Podbródek – Lipoliza laserowa
NdYag 1064 nm, 3200J, 6W, 40Hz, 
150 ms przed i 2-3 tygodnie po zabiegu

� Zlokalizowane nagromadzenia tkanki t∏uszczowej okolicy oko∏okretarzowej 
i okolicy „fa∏du banana” – lipoliza laserowa 2x7000J, NdYag 1064 nm, 10W, 
40Hz, 150 ms NdYag – przed i 8 tygodni po zabiegu
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AUTORZY: dr Ma∏gorzata Bag∏aj, prof. dr hab. Maciej Bag∏aj 

W wywiadzie przeprowadzonym przez dr Ma∏gorzat´ Bag∏aj oraz prof. dr hab.
Macieja Bag∏aj przybli˝amy Paƒstwu sylwetk´ dr Ercina Özüntürka. 

GoÊci Pan po raz kolejny 
w Polsce. Jak Pan ocenia 
rozwój dermatologii 
estetycznej w naszym kraju,
majàc mo˝liwoÊç porównania 
z innymi krajami? 
To bardzo dobre pytanie. Pragn´
zaznaczyç, ˝e polska dermatologia
estetyczna rozwija si´ dynamicznie 
i sàdzàc z programów kongresów, 
w których mog∏em uczestniczyç, 
jest nowoczesnà dyscyplinà klinicz-
nà. Polscy dermatolodzy prezentujà
najnowsze osiàgni´cia w krótkim
czasie po ich wprowadzeniu
do praktyki klinicznej. Bardzo
wysoko oceniam dzia∏ania waszego
towarzystwa. W∏aÊciwie na ka˝dym
mi´dzynarodowym kongresie
spotykam polskich dermatologów. 
To bardzo wa˝ne, bo pozwala Êledziç
wszystkie nowoÊci.

Jak wyglàda pana obecna
dzia∏alnoÊç zawodowa?  
Od wielu lat pracuj´ w centrum
Erlamer Aesthetic and Beauty
Center w Istambule. Stworzy∏em je
przed ponad 8 laty. Oferuj´ w nim
pe∏en zakres porad i zabiegów
dermatologii estetycznej i laserowej
oraz zabiegi z zakresu kosmetologii.
W poprzednim okresie mojej dzia-
∏alnoÊci zawodowej zajmowa∏em si´
równie˝ dermatologià ogólnà, ale
zauwa˝y∏em, ˝e w Turcji pacjenci
tzw. estetyczni niech´tnie spotykajà
si´ w poczekalni z pacjentami 
ze schorzeniami dermatologicznymi.
Dlatego w obecnej praktyce poÊwi´-
cam si´ wy∏àcznie dermatologii 
i medycynie estetycznej. 

Jak d∏ugo zajmuje si´ Pan
dermatologià estetycznà 

i jakie by∏y poczàtki Pana
dzia∏alnoÊci w tym obszarze?  
Och, to by∏o ponad 15 lat temu, 
gdy podjà∏em pierwsze próby 
z zabiegami estetycznymi. W tym
okresie by∏ to obszar jeszcze „nie-
znany”. W∏aÊciwie musz´ si´ szczerze
przyznaç, ˝e to moja ˝ona namówi∏a
mnie do zaj´cia si´ dermatologià
estetycznà. Pracowa∏em wówczas 
w uniwersyteckiej klinice dermato-
logii i dyskutujàc z nià o ró˝nych
problemach moich pacjentów, wspólnie
odkryliÊmy, ˝e nikt nie zajmuje si´
aspektami estetyki i fizjologicznych
procesów starzenia. A to przecie˝ 
te˝ jest dermatologia. 

Które zabiegi Pan wtedy
przeprowadza∏?
Pierwszymi zabiegami, które wykonywa∏em
wówczas, by∏y zabiegi mezoterapii.

dr Ercin Özüntürk 
Dr Ercin Özüntürk jest dermatologiem i wenerologiem, Prezydentem tureckiego towarzystwa 
TUKAD (Turkish Society of Cosmetic Scientists). Od 2002 roku prowadzi w∏asne centrum dermatologii
estetycznej Erlamer Aesthetic and Beauty Center w Istambule, gdzie oferuje ca∏y kompleks zabiegów
dermatologicznych i kosmetycznych. Dzia∏a te˝ bardzo aktywnie na forum mi´dzynarodowym 
– jest uczestnikiem wielu kongresów i sympozjów z dziedziny dermatologii estetycznej. Wielokrotnie
mogliÊmy goÊciç go równie˝ w Polsce. Ostatnie spotkanie mia∏o miejsce w Warszawie, podczas
corocznego Kongresu SLDE, na którym wystàpi∏ tak˝e w roli wyk∏adowcy.

WYWIAD Z:

foto:archiwum dr M.Bag∏aj

� Na zdj´ciu: dr Ercin Özüntürk, dr Ma∏gorzata Bag∏aj, prof. dr hab. Maciej Bag∏aj
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Czy mia∏ Pan nauczyciela, który wprowadza∏ Pana 
w tajniki tej nieznanej wtedy szerzej dyscypliny? 
Odby∏em krótkie sta˝e szkoleniowe w Londynie. Moim
pierwszym nauczycielem by∏ Nicholas Lowe, który zapozna∏ 
mnie z mezoterapià. Poza tym, co ju˝ podkreÊli∏em, stara∏em si´
uczestniczyç w zjazdach i kongresach, w trakcie których mia∏em
okazj´ zapoznawaç si´ z nowymi zabiegami czy sposobami
leczenia. 

Patrzàc z perspektywy tych kilkunastu lat, czyli okresu, 
w którym dermatologia estetyczna jest w pe∏ni uznanà
dyscyplinà klinicznà i naukowà, co uwa˝a Pan 
za najwi´ksze rozczarowanie, a co za najwi´ksze
dokonanie?    
Na pierwszym miejscu wÊród osiàgni´ç stawiam bezwarunkowo
zabiegi z u˝yciem toksyny botulinowej. To moje ulubione zabiegi.
Je˝eli chodzi o rozczarowania, to nie ukrywam, ˝e lipoliza jest tym
zabiegiem, z którym wiàza∏em wielkie nadzieje, ale nie przyniós∏
oczekiwanych efektów. 

Czy pacjentami gabinetów dermatologii estetycznej 
w Pana kraju sà g∏ównie kobiety?  
Wprawdzie wÊród moich pacjentów sà przede wszystkim kobiety,
ale mam tak˝e bardzo wielu m´˝czyzn, którzy zg∏aszajà si´ 
z ró˝nymi problemami. Istambu∏ to najbardziej europejska cz´Êç
Turcji. Do mojej kliniki przyje˝d˝ajà równie˝ liczni pacjenci 
z wielu krajów Azji, nawet bardzo odleg∏ych. To dla mnie powód 
do olbrzymiej satysfakcji zawodowej.     

Jaki jest status dermatologii estetycznej w Turcji?
Dermatologià estetycznà zajmuje si´ w moim kraju sporo osób,
niestety wielu z nich nie jest dermatologami. Ale to zjawisko
powszechne. Dermatolodzy estetyczni w Turcji majà swoje w∏asne
towarzystwo, które organizuje zjazdy co 2 lata. Tak˝e w trakcie
kongresów dermatologicznych odbywajà si´ sesje poÊwi´cone
zagadnieniom dermatologii estetycznej. 

Czy zechcia∏by Pan na koniec powiedzieç coÊ 
o swojej rodzinie?
Jestem jedynym lekarzem w mojej rodzinie. Osobà, która zawsze
mnie wspiera∏a w dzia∏aniach – i wspaniale wspiera do dziÊ 
– jest moja ˝ona. Mamy dwie doros∏e córki, ale ˝adna z nich 
nie wybra∏a kariery medycznej.  

Dzi´kujemy bardzo za rozmow´.�



•
15.05.2010 Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE Z ZASTOSOWANIEM KWASU HIALURONOWEGO
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
16.05.2010 Kurs medyczny

LECZENIE OBJAWÓW STARZENIA SI¢ SKÓRY Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK ¸ÑCZONYCH
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
18.09.2010 Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE Z ZASTOSOWANIEM HYDROKSYAPATYTU
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
09-10.10.2010 Kurs medyczny

PREWENCJA, TERAPIA, KOREKCJA – MO˚LIWOÂCI WSPÓ¸CZESNEJ DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
20-21.11.2010 Kurs medyczny

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA – TECHNIKA I ARTYZM
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
05.12.2010 Kurs medyczny

ROLA LASERÓW I NOWYCH TECHNOLOGII W MEDYCYNIE ANTI-AGING
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa
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Program szkoleƒ organizowanych przez

STOWARZYSZENIE LEKARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

oraz 
FUNDACJ¢ MEDYCYNY ANTI-AGING

w roku 2010






