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Wydarzenia

Anti-aging – nowa jakość w medycynie estetycznej

13. Ogólnoświatowy Kongres  
Medycyny Estetycznej i Anti-aging 

Organizowany co roku naukowy Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych 
tradycyjnie odbywa się wczesną wiosną w hotelu Marriott. Do Warszawy przyjechało ponad 
1000 lekarzy oraz ponad 70 firm, które miały okazję przedstawić nowości w tej branży. 
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 perspektywy swoich doświadczeń i wiedzy. 
W programie nie zabrakło również tematów 
z zakresu anti-aging. Już od dawna lekarze zwra-
cają uwagę na konieczność szerszego spojrze-
nia na starzenie się skóry i organizmu, nie tylko 
przez pryzmat zmarszczek. Stowarzyszenie chce 
wprowadzić nową jakość opieki medycznej, 
która będzie opierała się na kompleksowym 
podejściu do medycyny przeciwstarzeniowej 
w planowaniu terapii estetyki lekarskiej.

Na zdjęciach: Jolanta Kwaśniewska wraz 
z dr Barbarą Walkiewicz-Cyrańską; obok: 
laureaci tegorocznej edycji konkursu Perły 
Dermatologii Estetycznej.

Pod koniec marca w Monte Carlo odbył się 13. Ogólnoświatowy 
Kongres Medycyny Estetycznej. Kongres ten, cyklicznie organi-
zowany od 2003 roku pod patronatem księcia Alberta II, cieszy 

się bardzo dużym zainteresowaniem lekarzy medycyny estetycznej 
z całego świata.

W tym roku wzięło w nim udział ponad 9 tysięcy lekarzy, z ponad 
120 krajów z całego świata (w tym 159 osób z Polski). Najwięcej lekarzy 
przybyło z Francji, Włoch i Rosji. Wykłady w zdecydowanej większości 
prowadzono w języku angielskim i tłumaczono symultanicznie na język 
francuski i rosyjski. Wszystkie wykłady odbywały się w monakijskim Cen-
trum Kongresowym „Grimaldi Forum”. Sesje odbywały się równolegle 
w kilku salach konferencyjnych, niemożliwe więc było uczestniczenie 
we wszystkich interesujących spotkaniach.

Wiodącymi tematami były: rola i znaczenie charyzmy lekarskiej,  techniki 
wypełniania środkowej części twarzy, ginekologia estetyczna, toksyna 
botulinowa oraz najważniejsze wyzwania w medycynie estetycznej. 
Wiele miejsca poświęcono też medycynie przeciwstarzeniowej, nowym 
technologiom oraz niciom liftingującym. 

Kongres w Monte Carlo to także doskonała okazja promocyjna dla 
wystawców. Swoje najnowsze produkty, technologie i usługi zaprezen-
towało ponad 300 międzynarodowych firm, które zajęły aż 4 piętra 
powierzchni wystawienniczej. Największe firmy przygotowały także 
swoje sesje satelitarne.

Kolejny Kongres planowany jest w dniach 31 marca-2 kwietnia 2016 r.
Na zdjęciu, u góry: Elżbieta Kąpała i Monika Bombik (Galderma) oraz 

dr Przemysław Styczeń (Uroda i Medycyna).


