
nowości i wydarzenia

Za na mi naj więk sze w Eu ro pie Środ ko wo-Wscho dniej spo tka nie bran ży
me dy cy ny este tycz nej i prze ciw sta rze nio wej – XVI Mię dzy na ro do wy
Kon gres Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging, który odbył się w dniach 
7-9 paź dzier ni ka w War sza wie.

Najlepsi eksperci, nowości i trendy 
– za nami XVI Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Mię dzy na ro do wy Kon gres Me dy cy ny
Este tycz nej i An ti-Aging, który w trak cie dwu -
dzie stu lat swo jej hi sto rii stał się sta łym punk -
tem w ka len da rzu bran ży me dy cy ny este tycz -
nej i prze ciw sta rze nio wej, ko lej ny raz za koń -
czył się suk ce sem – me ry to rycz nym i fre -
kwen cyj nym. Po nad 900 ucze st ni ków, 75
wy staw ców, 40 war szta tów i 20 se sji,
w których wy stą pi ło bli sko 100 wy bit nych
pre le gen tów z za gra ni cy, m.in.: dr n. med. B.
Rza ny (Niem cy), dr J. Beut (Hi szpa nia), prof.
D. Gri skhy an (Ro sja), dr I. Ioz zo (Wło chy),
prof. G. Le i ba schoff (Ar gen ty na), prof. T. 
Lot ti (Wło chy), dr A. Pic ket (Wiel ka Bry ta nia),
prof. V. Tsep ko len ko (Ukra i na), prof. C. So ler
(Hi szpa nia) i kra ju: dr n. med. S. Lip ko-
-Go dlew ska, prof. dr hab. n. med. M. Schle gel-
-Za wadz ka, prof. dr hab. n. med. W. Ba ra -
now ski, prof. dr hab. n. med. W. Pla cek, dr n.
med. I. Wa lec ka, prof. dr hab. n. med. P. Su ro -
wiak, dr A. Igna ciuk, dr P. Szne lew ski, dr W.
Jan ko wiak, prof. dr n. med. K. Pa dlew ska i in ni. 

W te go rocz nym pro gra mie kon gre su du -
żo miej sca po świę co no naj sku tecz niej szym
tech ni kom ko ry go wa nia owa lu twa rzy, spo so -
bom na nie do sko na ło ści skóry i cia ła, gi ne ko -
lo gii este tycz nej czy me to dom le cze nia po wi -
kłań zwią za nych z za bie ga mi este tycz ny mi. Jak
zwy kle pod czas te go naj więk sze go w re gio nie
wy da rze nia bran żo we go za pre zen to wa no

naj now sze sprzę ty, m.in. la se ry czy urzą dze -
nia uła twia ją ce dia gno sty kę ły sie nia oraz no we
roz wią za nia w me dy cy nie este tycz nej, np. te
do ty czą ce uzy ski wa nia z tkan ki tłu szczo wej
pe ry cy tów – uni kal nych ko mórek o wła ści wo -
ściach ko mórek ma cie rzy stych. 

Nie zwy kle cie ka wym wy stą pie niem oka -
za ła się pre zen ta cja prof. Vla di mi ra Tsep ko len -
ko i dr. An drze ja Igna ciu ka do ty czą ca wy ni -
ków ba dań sto so wa nia tka nek au to lo gicz nych
w pre pa ra tach do użyt ku do mo we go. Podob -
nym za in te re so wa niem cie szył się przed kon -
gre so wy kurs, prze pro wa dzo ny przez dr.
Fran ce sco Ro meo, w trak cie które go przed -
sta wio no in no wa cyj ną tech ni kę po da nia kwa -
su hia lu ro no we go w ce lu ko rek cji po wie ki
gór nej, po le ga ją cą na spe cy ficz nej in iek cji,
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dzię ki której uzy sku je  się ła dniej sze, bar dziej
„mięk kie” spoj rze nie. Ko lej ną pre zen to wa ną
no wo ścią by ło po łą cze nie kwa su hia lu ro no -
we go z to ksy ną bo tu li no wą w ce lu jed no cze -
sne go ich po da nia, po zwa la ją ce go uzy skać
lep sze, bar dziej na tu ral ne i dłu go trwa łe efek ty
odmło dze nia.

– To je den z wie lu przy kła dów na to, że re -
wo lu cję na ryn ku mo gą przy nieść nie tyl ko wy na -
laz ki i od kry cia, ale tak że no we podej ście do
sub stan cji zna nych – pod kre śla dr An drzej
Igna ciuk, pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me -
dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging. – Dla te go
w pro gra mie nie mo gło za brak nąć wy kła dów po -
świę co nych za rów no od daw na sto so wa nym
pre pa ra tom, jak i naj now szym tech ni kom ich
po da nia – do da je.

Oprócz te ma tów ści śle zwią za nych z me -
dy cy ną este tycz ną ucze st ni cy Kon gre su mie li
oka zję za po znać się z za ga dnie nia mi pra wny -
mi, bar dzo po moc ny mi w co dzien nej prak ty -
ce za wo do wej, a tak że te ma ta mi z po gra ni cza
psy cho lo gii, po zwa la ją cy mi spoj rzeć na swo ją
pra cę z in nej per spek ty wy i le piej zro zu mieć
po trze by oraz oba wy pa cjen tów. W su mie

orga ni za to rzy przy go to wa li dla ucze st ni ków
po nad 40 war szta tów, 20 se sji wy kła do wych
i uni kal ne kur sy pod no szą ce kom pe ten cje za -
wo do we, pro wa dzo ne przez naj lep szych
świa to wych spe cja li stów.

Ucze st ni cy bar dzo chwa li li wy so ki po ziom
kon gre su oraz in no wa cyj ne for my pre zen ta cji,
ta kie jak se sje „bo xing ring”, w trak cie których
prze ciw ni cy i zwo len ni cy da ne go za bie gu wy -
mie nia li się ar gu men ta mi za i prze ciw. Du żym
za in te re so wa niem cie szy ły się też se sje przed -
śnia da nio we za ty tu ło wa ne „Jak ja to ro bię”,
w trak cie których eks pert w da nej dzie dzi nie
przed sta wiał krót ki, kil ku mi nu to wy wstęp, po
którym ucze st ni cy mo gli za da wać py ta nia
o szcze góły wy ko ny wa nych za bie gów.

Pod czas otwar cia Kon gre su przed sta wio -
no sy tu a cję pra wną do ty czą cą me dy cy ny
este tycz nej w Pol sce i do ko na no po rów na nia
Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Este tycz -
nej z in ny mi to wa rzy stwa mi. Oka za ło się, że
PT ME iAA jest naj więk szym to wa rzy stwem
zrze sza ją cym le ka rzy me dy cy ny este tycz nej
w Pol sce i dru gim na świe cie. 

Mię dzy na ro do wy Kon gres Me dy cy ny Este tycz nej

i An ti-Aging odbył się w dniach 7-9 paź dzier ni ka 2016

r. w War sza wie. W je go ra mach zor ga ni zo wa no rów -

nież III Środ ko wo eu ro pej ski Kon gres Me dy cy ny Este -

tycz nej i An ti-Aging oraz XI Mię dzy na ro do wą Kon fe -

ren cję „La se ry i in ne źródła ener gii w me dy cy nie este -

tycz nej”. Orga ni za to ra mi wy da rzeń by ły Pol skie To wa -

rzy stwo Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging oraz Po dy -

plo mo wa Szko ła Me dy cy ny Este tycz nej PTL, ob ję ta pa -

tro na tem Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go, Mię -

dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Me dy cy ny Este tycz nej

z sie dzi bą w Pa ry żu oraz Mię dzy na ro do we go To wa -

rzy stwa Me dy cy ny i Chi rur gii La se ro wej.
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