
DR JEAN VANDEPUTTE rozpoczął szkolenie praktyczne w dziedzinie 
chirurgii w Szpitalu Uniwersyteckim w Lowanium (Belgia), następnie zaś odbył 
rezydenturę jako chirurg plastyczny w Brugii (Belgia) i Nottingham (Wielka 
Brytania). W 1994 roku otrzymał nagrodę Belgijskiego Stowarzyszenia Chirurgii 
Plastycznej za badania naukowe nad odchyleniami ścięgien zginających  
dłoni. Jest członkiem belgijskiego Collegium Chirurgicum Plasticum (FCCP)  
i posiadaczem dyplomu Europejskiej Rady Chirurgii Plastycznej (dipl. EBPS).  
Od 1995 roku jest członkiem rzeczywistym Królewskiego Belgijskiego Towarzystwa 
Chirurgii Plastycznej. W roku 1995 założył oddział chirurgii plastycznej w Szpitalu 
Ogólnym w Oudenaarde.  Obszarami szczególnego zainteresowania  
dr. Vandeputte są estetyczna chirurgia i uzupełnianie ubytków objętości twarzy, 
operacje nowotworów skóry w obrębie twarzy, funkcjonalna i estetyczna chirurgia 
powiek oraz modelowanie konturów ciała. Dr Vandeputte jest często zapraszany 
do wygłaszania prelekcji na wyżej wymienione tematy podczas spotkań 
naukowych dotyczących chirurgii plastycznej, między innymi w Belgii, Francji, 
krajach skandynawskich, Węgrzech, Rosji, Dubaju, Indiach i Singapurze.

Trudne okolice,  
nowe techniki  
– holistyczne podejście  
do zabiegów medycyny  
estetycznej w obrębie twarzy. 
Kurs naukowo-szkoleniowy  
pod kierunkiem Dr Jeana Vandeputte.
Warszawa, sobota, 27.10.2012  



P R O G R A M  K U R S U
 10.00 Powitalna kawa
 10.30 Otwarcie kursu
10.30 – 11.15 Dr Jean Vandeputte
  • Od minimalistycznego liftingu na drodze indukcji kolagenu  
  po wypełnianie kwasem hialuronowym: argument na rzecz  
  minimalnej inwazyjności zabiegów upiększania twarzy.
  • Zabiegi w górnej części twarzy:
  wypełnianie dołów skroniowych i podnoszenie koniuszków brwi
  gładkie i bezbolesne wypełnianie zmarszczek czołowych.
  • Wypełnianie okolic okołooczodołowych:
  zwiększanie objętości skóry nad kością jarzmową i wypełnianie  
  zagłębień podjarzmowych.
  wypełnianie wewnętrznego brzegu oczodołu
11.15 – 12.00 Prezentacja zabiegu( pierwsza pacjentka)
12.00 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 12.50  Dr Jean Vandeputte 
  • Obrzęk, grudki i wałeczki: radzenie sobie z niedogodnościami  
  związanymi z zabiegami wypełniania kwasem hialuronowym  
  zamiast odmowy myślenia o nich.
  • Wypełnianie okolic wokół ust:
  trójwymiarowe podejście do fałdów nosowo-wargowych  
  i linii marionetki: podnoszenie koniuszków warg, kolumny  
  podskórne, klasyczne wypełnianie zmarszczek
  delikatne modelowanie konturów warg
  • Szczęki i linia szczęki:
  kwestia profilu: znaczenie właściwej objętości kąta żuchwowego
  wypełnianie dołka podbródkowego i podnoszenie podbródka
13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 14.30 Prezentacja zabiegu (druga pacjentka)
15.00 – 15.20 Dr Jean Vandeputte  
  Diatermia Radiofalowa w zabiegach dermatochirurgii.
15.20 – 15.40 Dr Michał Kaniowski Zastosowanie lampy LED  
  w praktyce dermatologicznej – doświadczenia własne.
15.40 – 16.00 Dyskusja
 16.00  Zakończenie kursu. 

                                                     Kontakt: Magdalena Wit, tel. +48 609 993 111, m.wit@artimed.com.pl
Opłata rejestracyjna: 600 zł.
Numer konta: Pekao S.A. 98 1240 6074 1111 0000 4993 5729   (w tytule wpłaty: opłata za kurs).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji najpóźniej  
do 20.09.2012r. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na kursie  
i otrzymaniem certyfikatu.


