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Zarząd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging

1700 - 1900
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA
OPENING CEREMONY

Ignaciuk Andrzej
Okolicznościowe wystąpienie Andrzeja Ignaciuka z okazji 25-lecia
Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.
Occasional speech by Andrzej Ignaciuk on the 25th anniversary
of the Polish Society of Aesthetic and Anti-Aging Medicine.
Olszewer Efrain
Medycyna ortomolekularna — czy może mieć zastosowanie
w medycynie estetycznej.
Orthomolecular medicine — can it be used in aesthetic medicine.
Karaś Marek
Aspekty estetyczne chirurgii szczękowo-twarzowej.
Obowiązki i możliwości chirurga.
Aesthetic aspects of maxillofacial surgery.
Surgeon’s responsibilities and possibilities.
Baranowski Włodzimierz
Lasery w ginekologii estetycznej i uroginekologii w świetle alertów FDA,
ISVVD i ICS.
Lasers in aesthetic gynecology and urogynecology in the light of FDA,
ISVVD and ICS alerts.
Violetta Skrzypulec-Plinta
Czy życie seksualne może być częścią medycyny estetycznej?
Violetta Can sex life be part of aesthetic medicine?
Lotti Torello
Zapalenie neurogenne dla początkujących — od wrażliwej skóry
po estetyczne fobie.
Neurogenic Inflammation for the beginners — from sensitive skin
to aesthetic phobias.

0900 - 1030
Domenico Amuso
Roberto Amore

Lightroom
CELLULIT

Domenico Amuso
Pochodzenie cellulitu.
Origin of cellulite.

Andrea Sbarbati
Nowe poglądy na patogenezę cellulitu.
New concepts in cellulite development.

Roberto Amore
Chirurgiczne leczenie cellulitu.
Surgical treatment of cellulite.

Domenico Amuso
Cellulit, od Curri do Bartolettiego, od defektu estetycznego do patologii…
dzisiaj: Alzheimer skóry, propozycje terapii…fale elektromagnetyczne.
The cellulite: From Curri to Bartoletti, from inestetism to pathology… Today:
the skin Alzheimer proposed by terapia… Electromagnetic waves.

Roberto Amore
Aktualny stan wiedzy na temat chemicznej redukcji miejscowych
depozytów tłuszczowych.
Update on chemical reduction of unwanted localized fat deposits.
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Torello Lotti
Waldemar Placek
Paweł Surowiak

0900 - 1100
PRP, PRF, SVF, MSC, ETC…

Waldemar Placek
Komórki macierzyste w dermatologii estetycznej.
Stem cells in aesthetic dermatology.
Hanno Pototschnig
PRP, SVF i Microfat w naturalnym odmładzaniu. (30 min.)
PRP, SVF and Microfat for a natural rejuvenation. (30 min.)
Shahram Ghanaati
Wykorzystanie koncentratów krwi w medycynie estetycznej. (30 min.)
The use of blood concentrates in aesthetic medicine. (30 min.)
Andrea Sbarbati
PRP, przeszczep tłuszczu i MSC w odmładzaniu skóry.
PRP, fat graft and MSC in skin rejuvenating.
Torello Lotti
PRP: Bezużyteczne czy Bezużyteczne i niebezpieczne?
PRP: Useless or Useless and dangerous?
Torello Lotti, Shahram Ghanaati, Hanno Pototoschning,
Andrea Sbarbati, Maurizio Ceccarelli, Paweł Surowiak
Kontrowersje wokół PRP.
Controversies around PRP.

0900 - 1100
Florian Heydecker
Gustavo Leibaschoﬀ
George Oskarbski
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BIOSTYMULACJA I
BIOSTIMULATION I

Seomara Passos Catalano
Moje doświadczenia z nieoperacyjnym leczeniem blizn i starzenia się skóry
o wysokim fototypie.
My experience with high phototypes skin with not surgical treatment of scars
and aging skin.

Florian Heydecker
Wspomagane laserem wprowadzanie leków w leczeniu blizn.
Laser-assisted drug delivery in the treatment of scars.

Andrew R. Christie
Autorskie spojrzenie na techniki mikronakłuwania skóry.
Nowe protokoły terapeutyczne.
An original look at skin microneedling techniques. New therapeutic protocols.

Marta Tazbir
Dotyk przyszłości w renowcji skóry BTL UNISON.
Touch of the future in renovation of the skin BTL UNISON.

Biljana Lucic
Zastosowanie spolaryzowanego i hyperspolaryzowanego światła Bioptron
po zabiegach medycyny estetycznej.
Use of Bioptron polarised and hyperpolarized light after aesthetic procedures.

Gustavo Leibaschoﬀ
Biostymulacja skóry, podstawa dla starzejącej się skóry.
Biostimulation of the skin, the bottom line in the aging of the skin.

George Oskarbski
Zachowanie kapitału młodego wyglądu skóry:
progresywna fizjoregeneracja i sztuczki.
Preserving the capital of youthful appearance in the skin:
progressive physio-regeneration and tricks.

Roberto Amore
Zindywidualizowane podejście jako nowa koncepcja stymulacji biologicznej.
A customized approach for a new concept of bio stimulation.
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1145 - 1345

Andy Pickett
Bertold Rzany
Andrzej Ignaciuk

TOKSYNA BOTULINOWA
BOTULINUM TOXIN

Andy Pickett
Toksyna botulinowa w estetyce - Aktualizacja 2018 r.
Botulinum toxin in aesthetics – Update, 2018.
Luca Piovano
Hyalu-toxin w medycynie estetycznej.
Hyalu-toxin in aesthetic medicine.
Dalvi Humzah
Jak poprawić wrażenia pacjenta z zabiegu z toksyną botulinową.
Improving the patient experience with botulinum toxin.
Andrzej, Ivano Iozzo Ignaciuk
Ewolucja techniki wstrzykiwania toksyny botulinowej dla celów
estetycznych.
The evolution of injecting botulinum toxins for aesthetic purposes.
Marc Heckmann
Toksyna botulinowa: precyzyjne dostrajanie dawki w celu uzyskania
optymalnych rezultatów.
Botulinum toxin: fine tuning the dose for optimal results.
Marc Heckmann
Toksyna botulinowa: co może się nie udać i jak tego uniknąć.
Botulinum toxin: what can go wrong and how to avoid it.
Berthold Rzany
Toksyna botulinowa typu A i nowe wytyczne leczenia nadpotliwości
w Niemczech.

Botulinum toxin A and the new German guidelines for focal hyperhidrosis
Andy Pickett
Nowe toksyny botulinowe w estetyce, 2018 r.
New botulinum toxins in aesthetics, 2018.

1145 - 1345
Joanna Czuwara
Emanuele Bartoletti
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BIOSTYMULACJA II
BIOSTIMULATION II

Domenico Amuso
Biostymulacja - mit czy rzeczywistość?
Biostimulation - myth or reality?

Joanna Czuwara
Odnowa i przebudowa skóry – dlaczego Restylane Skinboosters?
Rejuvenation and remodeling of the skin - why Restylane Skinboosters?

Cleopatra Nacopoulos
Wpływ długości telomerów na regenerację twarzy z wykorzystaniem fibryny
bogatopłytkowej pozyskanej w oparciu o LSCC (niską prędkość wirowania).
Telomere length aﬀecting facial regeneration with Platelet Rich Fibrin
based on the low speed centrifugation concept.

Emanuele Bartoletti
Odmłodzenie okolicy okołooczodołowej w medycynie estetycznej
Rejuvenation of periorbital area in Aesthetic Medicine.

Anna Reznik
Niechirurgiczna korekcja powieki dolnej i okolicy kącika bocznego oka przy
użyciu wypełniaczy.
Non-surgical correction of the lower eyelid and lateral canthus using fillers.

Anna Maria Bilkiewicz-Pawelec
Triki blepharoplastyki.
Tricks of blepharopathics.

Monika Nunberg-Sawicka
PROFHILO; wpływ hybrydowych kompleksów HA na odnowę skóry i
podskórnej tkanki tłuszczowej wzmocnienie różnicowania i żywotności
ludzkich adipocytarnych komórek macierzystych.
PROFHILO renewal of skin and subcutaneous adipose tissue to enhance
the diﬀerentiation and viability of human adipocytic stem cells.

Maurizio Ceccarelli
Aktualizacja protokołu całościowej regeneracji skóry.
Update of the complete skin regeneration protocol.
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Vladymir Tsepkolenko
Andrzej Przylipiak

1515 - 1645
PROJEKT TWARZ I
PROJECT FACE I

Philippe Deprez
Jak uzyskać długotrwałą bio-filling-rewitalizację twarzy
How to do a long lasting facial bio-filling-revitalization
Andrzej Przylipiak
Poprawa atrakcyjności twarzy po leczeniu estetycznym
Improvement of the attractiveness of the face after aesthetic treatment
Michael Gold
Radiofrekwencja w zabiegach estetycznych i dermatologicznych
Radiofrequency in the aesthetic and dermatologic treatments
Jose Serres
Optymalne wykorzystanie toksyny botulinowej iw połączeniu z
wypełniaczem
Optimal use of combined botulinum toxin and fillers
Juan Lopez
Rozwarstwianie gazem i wypełniacze z kwasu hialuronowego w
usuwaniu zmarszczek na twarzy
Gas dissection and hyaluronic acid fillers in the treatment of facial
wrinkles
Vladimir Tsepkolenko
Indywidualna kosmetologia: kosmetyki i preparaty do iniekcji
Personalized cosmetology: cosmetology products and injectable
treatment materials

1515 - 1645
Kamila Padlewska
Piotr Kończak
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BIOSTYMULACJA III
BIOSTIMULATION III

Marcin Ambroziak
Laser Enlighten firmy Cutera – Możliwość pracy w technologii
piko- i nanosekundowej, zarówno w trybie klasycznym, jak i frakcyjnym.
Enlighten Laser by Cutera - Possibility of working in pico- and
nanosecond technology, both in classic and fractional modes.
Daniel Isaacs
Medik8 CSA filozofia starzenia się skóry.
Medik8 CSA Skin Ageing Philosophy.
Abrahám Benzaquén Barchilón
Juvilis - wchłanianie transfolikularne. Najnowsza generacja kosmetykow.
Juvilis - transfolicular absorption. The latest generation of cosmetics.
Ferdinando Terranova
Eutanazja komórkowa w starzeniu skóry.
Cell euthanasia for skin aging.
Beata Cybulska
Czy możliwe jest zwiększenie produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego
poprzez spożycie nutraceutyków?
Is it possible to increase collagen and hyaluronic acid production
internally through the ingestion of nutraceuticals?
Emar Vogelaar
Dodatkowa poprawa jakości skóry dzięki wspomaganiu / testowaniu
odżywczemu.
Additional improvement of skin quality with nutritional support / testing.
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Ines Verner
Waldemar Jankowiak

1730 - 1900
PROJEKT TWARZ II
PROJECT FACE II

Berthold Rzany
Wypełniacze ulegające biodegradacji: takie same czy różne?
Biodegradable fillers: same or diﬀerent?
Halina Car
Bezpieczeństwo PEG
Safety of PEG
Juan Lopez
Jak poprawić wyniki zabiegów z użyciem monofazowego kwasu
hialuronowego — nowa technika rozcieńczania i iniekcji
How to improve results with HA monophasic fillers —
A novel technique to reconstitution and advanced injection.
Ines Verner
Utrzymujące się i nawracające późne reakcja na żel oparty na kwasie
hialuronowym
Resistant and recurrent late reaction to hyaluronic acid-based gel.
Luca Piovano
Porównanie wypełniaczy o różnym sposobie indukcji kolagenu
Comparison between fillers with diﬀerent induction of Collagen
Agnieszka Zwolińska
Miomodulacja-nieoczywiste zastosowanie kwasu hialuronowego
Miomodulation-unobvious application of hyaluronic acid

1730 - 1900
Dorota Wydro
Efrain Olszewer

WHV

ANTI-AGEING I
ANTI-AGEING I

Dorota Wydro
Moje życie przed i po teście genetycznym.
My life before and after the genetic test.
Edyta Adamczyk-Kutera
Epigenetyczne modyfikacje metabolizmu węglowodanów.
Epigenetic modifications of carbohydrate metabolism.
Beata Dethloﬀ
Genetic tests iGenesis as a supporting tool in aesthetic medicine.
Testy genetyczne iGenesis jako narzędzie wspomagające
w medycynie estetycznej.
Elżbieta Podgórska
Wysokowydajna recepta na liposomalną witaminę C —
zdrowie, młodość, uroda.
High-performance recipe for liposomal vitamin C —
health, youth, beauty.
Efrain Olszewer
Jak się starzejemy i co możemy zrobić (kontrola stresu oksydacyjnego,
ograniczenia kaloryczne, biogeneza mitochondrialna, stan zapalny.
How we age and what we can do (Oxidative stress control, Caloric
restriction, Mitochondrial biogenesis, Inflammation.
Vincenzo Aloisantoni
Naturalna modulacja stanu zapalnego: nowe strategie.
Natural modulation of inflammation: new strategies.
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0900 - 1100

Ewa Skrzypek
Wolfgang Redka-Swoboda
Romuald Olszański

POWIKŁANIA
COMPLICATIONS

Berthold Rzany
Niepożądane efekty estetyczne po podaniu wypełniaczy:
jak je diagnozować, leczyć i jak ich unikać.
Unwanted aesthetic results with fillers:
how to diagnose, treat and avoid them.
Ewa Skrzypek, Waldemar Jankowiak, Robert Krzysztof
Mlosek, Daisy Miriam Skrzypek
Usta permanentnie piękne.
Lips permanently beautiful.
Wolfgang Redka-Swoboda
Strefy wysokiego ryzyka – jak unikać komplikacji?
Avoiding complications by respecting the danger zones.
Romuald Olszański
Powikłania naczyniowe po wypełniaczach — doświadczenia własne.
Vascular complications after fillers — based on own cases.
Philippe Deprez
Jak używać hialuronidazy.
How to use hyaluronidase.
Dalvi Humzah
Ślepota po iniekcji wypełniacza.
Blindness following dermal filler injections.
Marcin Giżyński
Nowoczesne metody obniżania ryzyka zakażeń powstałych w wyniku
użycia instrumentarium medycyny estetycznej.
Modern methods of reducing the risk of infections resulting from the use
of aesthetic medicine instruments.
Ahmed Elsaftawy
Powikłania po zastosowaniu preparatu Aquafilling - przypadki własne.
Complications after the use of Aquafilling - own experience.

0900 - 1100
Dorota Wydro
Jose Cabo Soler
Emar Vogelaar
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ANTI-AGEING II

Efrain Olszewer
Zastosowanie naturalnych i syntetycznych hormonów w procesie starzenia.
Natural and synthetic use of hormones in aging.

Anna Cabeca, Dorota Wydro
Największe błędy menopauzy czyli jak być zdrową, szczupłą i sexy po 40-tce.
The biggest mistakes of menopause, or how to stay healthy, slim and sexy
after 40.

Emar Vogelaar
Wsparcie/testy żywieniowe w celu poprawy jakości zabiegów chirurgicznych.
Nutritional support/testing to improve quality of the operation.

Massimo Spattini
Miejscowa redukcja tłuszczu uzyskana dzięki "chronomofrodiecie"
i treningowi celowanemu.
Spot reduction obtained with the „cronomorfodieta” and target training.

Mario Mirisola
Przeciwstarzeniowy i odmładzający efekt diety naśladującej głodówkę.
Anti-Aging and Rejuvenation eﬀect of Fasting Mimicking Diet.

Piotr Sznelewski
Terapia ProLon®FMD – indukcja regeneracji obniżająca wiek biologiczny.
ProLon®FMD Therapy- induction of regeneration reducing biological age.

Ferdinando Terranova
To ... może… się udać! W poszukiwaniu prawdziwego leku przeciw starzeniu.
It… could… work! Looking for a real antiaging drug.

Jose Cabo Soler
Ozon i medycyna regeneracyjna.
Ozone and Regenerative Medicine.
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1145 - 1345
WIEDZA, JAKOŚĆ, KOMUNIKACJA - KLUCZ DO SUKCESU

Dorota Wydro

LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

KNOWLEDGE, QUALITY, COMMUNICATION - KEY TO THE
SUCCESS OF AN AESTHETIC MEDICINE DOCTOR OF

Dalvi Humzah
Praktyczna anatomia twarzy w technologii 3D – pokaz w oparciu
o materiał filmowy na anatomicznych materiałach nieutrwalonych. (30 min.)
Practical facial anatomy in 3D technology — a demonstration based
on film on anatomical non-fixed materials. (30 min.)
Mołdach Robert, Więckowski Janusz
Kultura bezpieczeństwa – czyli co łączy lotnictwo z medycyną? (30 min.)
Just Culture - what is the connection between aviation and medicine? (30 min.)
Mira Fronczek
Rynek medycyny estetycznej – co pacjenci wiedzą, jakie są ich obawy,
czego oczekują i dlaczego aż 43% z nich wybiera kosmetologa do
przeprowadzenia zabiegu? (30 min.)
Aesthetic medicine market - What do patients know about aesthetic
medicine, what do they expect and what are their concerns? (30 min.)
Mariusz Oboda
Jak motywować pacjenta do kompleksowych zabiegów
i utrzymywania efektów?
How to motivate the patient to comprehensive treatments and
maintaining the results?
Robert Bitner
Wyzwania rynku medycyny estetycznej i rola dostawców w jego
kształtowaniu i rozwoju.
Challenges of the aesthetic medicine market.

1145 - 1345
Irena Walecka
Marc Heckmann
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DERMATOLOGIA
DERMATOLOGY

Torello Lotti
Bielactwo jest chorobą ogólnoustrojową i wymaga zawsze indywidualnego
leczenia ogólnego.
Vitiligo is a Systemic Disease and needs always a personalised systemic treatment.

Bartłomiej Kwiek
Radioterapia nieczerniakowych nowotworów skóry – metoda skuteczna
i estetyczne efekty.
Radiotherapy of non-melanoma skin cancers — powerful method with aesthetic results.

Marc Heckmann
Terapia fotodynamiczna klasyczna vs z użyciem światła dziennego
w profilaktyce i leczeniu skóry zniszczonej przez słońce.
Classic versus day-light photodynamic therapy for prevention and treatment
of sun-damaged skin.

Irena, Piotr Sobolewski, Piotr Sznelewski Walecka
Mikroskopia konfokalna jako narzędzie diagnostyczne w dermatologii
i medycynie estetycznej
Confocal microscopy as a diagnostic device in dermatology and aesthetic medicine.

Dorota Krzyżanowska-Gernand
Trądzik różowaty – kontrowersje i fakty.
Rosacea - controversies and facts.

Elżbieta Kowalska-Olędzka
Pacjent z ,,red face syndrome” w gabinecie medycyny estetycznej.
Diagnostyka różnicowa i nowe możliwości terapeutyczne.
The patient with „red face syndrome“ in aesthetic practice. Diﬀerential diagnosis
and new therapeutic proposals.
Beata Nowaszewska, Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, Józef Rybak, Natalia Tołoczko-Iwaniuk, Jan Borys, Joanna Reszeć

Doświadczenie własne w leczeniu rhinophymy.
Own experience in the treatment of rhinophyma.

Marielle Magnani
Nunii Laboratoire — najnowsze rozwiązania w terapii leczenia przebarwień
skóry wrażliwej.
Nunii Laboratoire — the latest solutions in the treatment of hyperpigmentations
in sensitive skin.
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Bożena Jendrysik
Michael Gold
George Sulamanidze

1515 - 1645
NICI
THREADS

George Sulamanidze
Thread lifting, expectation and reality: view of doctor and patient.
Lifting nićmi - oczekiwania a rzeczywistość.
Spostrzeżenia lekarza i pacjenta.
Michael Gold
Patomorfologiczne kryteria skuteczności wchłanialnych i trwałych
implantów w medycynie estetycznej i dermatologii kosmetycznej.
Pathomorphological criteria of use eﬃciency of resorbable and
permanent implants in aesthetic medicine and cosmetic dermatology.
George Sulamanidze
Premiera III generacji nici APTOS - P(LA-CL)HA - jak osiągnąć repozycję
oraz odmłodzenie tkanek miękkich i skóry za pomocą jednej metody
zabiegowej.
Premiere of 3rd generation APTOS thread P(LA-CL)HA - How to achieve
reposition and soft tissue and face skin rejuvenation by one method.
George Sulamanidze
III generacja nici APTOS - P(LA-CL)HA - pokaz zabiegu.
3rd generation APTOS thread P(LA-CL)HA - procedure demonstration.
Bożena Jendrysik
III generacja nici Aptos z kwasem hialuronowym P(LACL)HA —
doświadczenia własne.
3rd generation of Aptos threads with hyaluronic acid P(LACL)HA —
own experience.
Tadeusz Witwicki
Małoinwazyjna metoda korekcji zniekształceń po porażeniu nerwu
twarzowego nićmi.
Minimally invasive method of correction of distortion following facial
nerve paralysis with threads.

1515 - 1645
Violetta Skrzypulec-Plinta
Maurizio Ceccarelli
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GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
AESTHETIC GYNECOLOGY

Gustavo Leibaschoﬀ
Niechirurgiczne leczenie zespołu moczowo-płciowego związanego z
menopauzą, różne opcje.
The non-surgical treatment in the urogenital syndrome of menopause,
diﬀerent options.
Tomasz Basta
Nowoczesne technologie w ginekologii estetycznej
BTL EMSELLA i BTL ULTRA FEMME™
Modern technologies in aesthetic gynecology
BTL EMSELLA and BTL ULTRA FEMME™
Maurizio Ceccarelli
Zabiegi medyczne w ginekologii estetycznej
Medical treatments of aesthetic ginecology
Philippe Deprez
Odmładzanie i wybielanie narządów płciowych.
Genital rejuvenation and bleaching.
Zdzisław Dubnicki
Vaginal Dynamic Radiofrequency (VDR™) EVA™ z technologią
QuadriPolarną w leczeniu problemów intymnych współczesnych kobiet.
Technologia inteligentna, delikatna, bezpieczna, skuteczna.
Vaginal Dynamic Radiofrequency (VDR ™) EVA ™ with QuadriPolar
technology in treatment of intimate issues of modern women.
Technology that is intelligent, delicate, safe, eﬀective.
Seomara Passos Catalano
Zabiegi estetyczne na kobiecych narządach płciowych —
doświadczenia brazylijskie
Aesthetic procedures on female genitalia — brazilian experience
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1730 - 1900

Bob Khanna
Marek Karaś

Z PROFILU
FROM THE SIDE

Dalvi Humzah
Techniki ostrzykiwania nosa.
Nose injection techniques.
Marek Karaś
Poszukiwanie harmonii trwa.
Search for harmony continues.
Bob Khanna
Jak stworzyć idealny profil u mężczyzny i kobiety.
How to create the perfect profile in males and females.
Raﬀaele Rauso
Żuchwa i szyja: niechirurgiczna zmiana kształtu.
The lower jaw and the neck: non surgical reshaping.
Bob Khanna
Szerokie, grube twarze — jak radzić sobie w tak trudnych przypadkach
stosując kombinację różnych niechirurgicznych opcji leczenia.
Wide, fat faces — how to overcome such challenging cases —
using a combo of various non-surgical treatment options.
Anastasia Saybel
Radiesse: bezpieczny i oryginalny CaHA: stymulator tkankowy, idealny
do V lift, specjalne wskazania i właściwe podanie produktu.
Radiesse : safe and original CaHA tissue stimulant: ideal for V lift
in special indication and appropriate product administration.

1730 - 1900
Seomara Passos Catalano
Lubomir Lembas
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ZDROWIE KOBIETY
WOMEN'S HEALTH

Seomara Passos Catalano
Radiofrekfencja frakcyjna i jej wszechstronne zastosowanie w codziennej
praktyce lekarza medycyny estetycznej
Fractional Radiofrequency: its multiple use in daily practice
Gustavo Leibaschoﬀ
Przeszczep tłuszczu i rak piersi. Wielkie kontrowersje?
Fat grafting and breast cancer. A huge controversy?
Lubomir Lembas
Implanty piersi — blaski i cienie
Breast implants — light and shadows
Tadeusz Witwicki
Metoda podniesienia piersi nićmi
The method of breast lift with threads
Piotr, Romuald Olszański Rak
Odległe powikłania po zastosowaniu wypełniacza nieznanego
pochodzenia po powiększaniu piersi
Long-term complications after using a filler of unknown origin for breast
augmentation
Gustavo Leibaschoﬀ
Powikłania do śmierci włącznie po zabiegach przeszczepiania tłuszczu
do pośladków. Co zrobiono źle i jak temu zapobiegać
Morbidity and mortality in the buttock fat grafting. What was done wrong
and as it is prevented
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Patrycja Wiślińska
Piotr Sznelewski

0900 - 1100
LASERY I INNE ŹRÓDŁA ENERGII I
LASERS AND OTHER ENERGY SOURCES I

Krzysztof Kaczyński
Co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie HIFU na podstawie literatury?
HIFU – what we know about its eﬃcacy and safety based on literature review?

Ines Verner
Ultradźwięki w medycynie estetycznej
Ultrasounds in Aesthetic Medicine
Lutécia, Piotr Sznelewski Ferro Costa
Pierwsza na świecie największa Platforma Laserowa Etherea 1=7, ponad
70 wskazań zabiegowych
The world's largest laser platform Ethera 1=7, over 70 indications
Monika Kuźmińska
Miejsce technologii HIFU wśród innych metod stosowanych w
medycynie estetycznej- doświadczenia własne
Place of HIFU technology among other methods used in aesthetic
medicine - own experience
Anna Antczak
Doswiadczenia wlasne w zastosowaniu technologii HiFu. Prezentacja
wstępnych wyników terapii łączonej HiFu z PRP.
Own experience in the application of HiFu technology. Presentation of
preliminary results of the combined therapy of HiFU with PRP.
Agnieszka Cholewczyńska
Plazma jako nieinwazyjne narzędzie do labioplastyki
Plasma - the non invasive labiaplasty tool
Patrycja, Piotr Sznelewski, Robert Mlosek Wiślińska
Zastosowanie ultrasonografii wysokich częstotliwości w diagnostyce
oraz monitorowaniu powikłań po zabiegach z zakresu medycyny
estetycznej.
The use of high-frequency ultrasonography in the diagnostics and
monitoring of complications after aesthetic medicine procedures.
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TKANKA TŁUSZCZOWA
FAT TISSUE

Andrea Sbarbati
Klasyfikacja tkanki tłuszczowej i kompartmenty tłuszczowe.
Adipose tissue classification and fat compartments.

Dorota Krzyżanowska-Gernand
Redukcja lokalnych depozytów tłuszczu — co się dzieje w tkankach?
Reduction of local fat deposits — what is happening in the tissues?

Florian Heydecker
Kriolipoliza w celu zmniejszenia podskórnej tkanki tłuszczowej: ocena
bezpieczeństwa i skuteczności.
Cryolipolysis for reduction of subcutaneous fat: evaluation of safety and
eﬃcacy.

Nicola Zerbinati
Histologiczne i kliniczne wyniki modelowania sylwetki przy użyciu nowego
urządzenia emitującego mikrofale.
Histological and clinical results of a new microwaves device for the body
contouring.

Ines Verner
Nieinwazyjne modelowanie sylwetki.
Non-invasive body contouring.

Andrea Sbarbati
Zjawiska regeneracyjne w przeszczepie tłuszczu.
Regenerative events in fat grafting.

Gustavo Leibaschoﬀ
Wskazówki dla prawidłowego przeszczepiania tłuszczu.
Guidelines for a correct lipografting.

Ahmed Elsaftawy
Autologiczny przeszczep tłuszczu — doświadczenie własne.
Autologous fat graft — own experience.
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Kamila Padlewska
Nicola Zerbinati

LASERY I INNE ŹRÓDŁA ENERGII II
LASERS AND OTHER ENERGY SOURCES II

Nicola Zerbinati
Wpływ frakcyjnego lasera Pikosekundowego na obraz histologiczny
i kliniczny skóry.
Histological and clinical eﬀect of Picosecond fractional laser skin.
Ines Verner
Technologie radiofrekwencji.
Radiofrequency technologies.
Klaus Fritz
Odmładzanie skóry, usuwanie blizn i rozstępów oraz usuwanie tatuaży
laserem Picocare Wontech - na podstawie doświadczeń własnych.
Skin rejuvenation, removal of scars, stretch marks and tattoos with
Picocare Wontech laser - based on our own experience.
Dorota Kliszewska
Prezentacja efektów zabiegów z wykorzystaniem technik łączonych:
fotoodmładzania w technologii SWT oraz nieablacyjnego lasera
frakcyjnego 1550nm.
Presentation of the eﬀects of treatments using combined techniques:
photorejuvenation in SWT technology and 1550nm non ablative
fractional laser.
Ines Verner
Frakcyjna, ablacyjna RF - lepsza niż lasery?
Ablative fractional RF - better then lasers?
Andrzej Kępa
Ultrawydajny system laserowy PICO-NANO-KTP FOTONA STARWALKER.

Ultra-eﬃcient laser system PICO-NANO-KTP FOTONA STARWALKER.
Piotr Niedziałkowski
Współczesne leczenie przebarwień.
Contemporary treatment of hyperpigmentations.
Marcin Wilczyński
Wielofunkcyjny system laserowy FOTONA DYNAMIS SP.
Multifunctional laser system FOTONA DYNAMIS SP.
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Mario Goisis
Określenie płaszczyzny wstrzyknięcia mikrograftu, kwasu hialuronowego,
hidroksyloapatytu wapnia, PRP i nici (badanie na zwłokach).
A cadaver study investigating planes of injection in micrograft, hyaluronic
acids, calcium hidroxylapatite, PRP and threads.

Efrain Olszewer
Otyłość z ortomolekularnego punktu widzenia.
Obesity and orthomolecular point of view.

Sławomir Wilczyński, Anna Stolecka-Warzecha, Anna Deda,
Robert Koprowski, Anna Banyś and Barbara Błońska-Fajfrowska
Czy możliwa jest ochrona skóry przed promieniowaniem IR?
Is it possible to protect the skin from IR radiation?

Piotr Sznelewski, Krzysztof Łuksza
Terapie łączone (ozonoterapia, krioterapia, wlewy dożylne) w medycynie
ortomolekularnej.
Combined therapies (ozone therapy, cryotherapy, intravenous infusions) in
orthomolecular medicine.

Katarzyna Gieracz-Majchrowska
Ajurwedyjskie terapie odmładzające versus współczesna medycyna
estetyczna i anti-aging - czy te systemy można połączyć?
Ayurvedic rejuvenating therapies versus contemporary aesthetic and antiaging medicine - can these systems be combined?

Piotr Sznelewski, Krzysztof Łuksza
Terapie laserowe w połączeniu z terapiami autologicznymi w medycynie
estetycznej.
Laser therapies combined with autologous therapies in aesthetic medicine.
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Patrycja Lubiniecka
Waldemar Jankowiak

1430 - 1630
MEDYCYNA ESTETYCZNA A URZĘDY
AESTHETIC MEDICINE AND OFFICES

Andrzej Ignaciuk
Medycyna estetyczna — dla lekarzy.
Aesthetic Medicine — for doctors.
Patrycja Lubiniecka
RODO — praktyczne wskazówki post-wdrożeniowe.
RODO — practical post-implementation tips.
Karolina Stawowska
Podatki stare i nowe.
New and old taxes.
Karolina Stawowska
Podatki stare i nowe.
New and old taxes.
Paweł Jędrzejewski
Chirurgia plastyczna okiem obiektywu — obiektywnie.
Plastic surgery through the lens — objectively.
Ewa Świgoń, Sylwia Chodyniecka, Ewa Kot, Joanna
Grądzka, Justyna Jankowska Zespół com&media
Jak skutecznie pozyskiwać pacjentów - reklama i media społecznościowe praktyczny wykład dla właścicieli klinik i menedżerów placówek medycznych.
How to eﬀectively acquire patients — advertising and social media — a
practical lecture for clinic owners and managers of medical facilities.
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Zbigniew Rybak
Tomasz Urbanek
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FLEBOLOGIA
PHLEBOLOGY

Zbigniew Rybak
Wpływ skleroterapii pianą na układ oddechu i krążenia –
badania na zwierzętach.
Impact of foam sclerotherapy upon respiratory system and central
hemodynamics in an animal model.

Zbigniew Rybak
Polski laser 1940 nm do zastosowań we flebologii i chirurgii.
Polish laser 1940 nm for applications in phlebology and surgery.

Tomasz Urbanek
Pajączki żylne w okolicy kostki i stopy —
problem kosmetyczny czy poważna choroba?
Spider veins around the ankle and foot —
a cosmetic problem or a serious illness?

Tomasz Urbanek
Co nowego w leczeniu zabiegowym niewydolności żył powierzchownych.
What's new in the treatment of superficial veins insuﬃciency.

Wojciech Rybak
CLAKS – nowe podejście w leczeniu żył sieciowych i wenulektazji.
CLAKS - a new approach to the treatment of reticular veins and venulectasia

