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Za nami XVII Międzynarodowy Kongres
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i AntiAging odbył się w dniach 6-8 października w Warszawie w hotelu
Hilton – była to już XVII edycja wydarzenia, które w trakcie 20 lat
swojej historii stało się ważnym punktem w kalendarzu branży
medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Tegoroczny Kongres
zgromadził rekordową liczbę uczestników – ponad 970 lekarzy, 77
wystawców, 36 warsztatów i 29 sesji, podczas których wystąpiło blisko
100 wybitnych prelegentów z kraju i zagranicy.

Pierwszy dzień Kongresu w dużym stopniu poświęcono toksynie botulinowej – ten
popularny preparat obchodzi 25-lecie stosowania w medycynie estetycznej. W tym
czasie botoks stał się niemal symbolem działań z zakresu anti-aging – zarówno w dobrym, jak i złym znaczeniu. Poruszający ten
temat prelegenci (m.in. Andy Pickett, Ivan
Iozzo) opowiedzieli, w jaki sposób ta silna
trucizna została adaptowana do świata medycyny estetycznej, do czego współcześnie
można jej używać oraz jakie niesie korzyści
i zagrożenia. Ponadto poruszono zagadnienia związane z wykorzystywaniem toksyny
botulinowej w prewencji i korekcji związanych z wiekiem zmian w kręgosłupie szyjnym i piersiowym, leczeniem migreny i nadpotliwości.
Medycyna anti-aging to szeroko pojęty
temat, który był zresztą obecny podczas całego dnia, m.in. poprzez tematykę wpływu
flory bakteryjnej na funkcjonowanie organizmu. W trakcie sesji „Medycyna anti-aging”
zastanowiono się nad genetyką – jej wpływem na nasze funkcjonowanie i długość ży-
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cia oraz nad tym, na ile genetyka może być
użyteczna np. w dietetyce.
Kolejny dzień Kongresu był okazją do
pogłębienia wiedzy z zakresu technik
odmładzania i modelowania ciała, w tym
technologii HIFU, radiofrekwencji czy zastosowania technologii 3D w diagnostyce, prognozach medycyny estetycznej i chirurgii
plastycznej. Istotną częścią wykładów były
tematy z zakresu ginekologii estetycznej,
która na polskim rynku dopiero zyskuje popularność wśród pacjentów.

Drugim ważnym tematem tego dnia były działania odmładzające i modelujące
twarz – od wypełniaczy, przez nici liftingujące, po lasery. Dla praktyków z pewnością
interesujący okazał się blok tematyczny poświęcony iniekcyjnym procedurom odmładzającym, w którym m.in. porównane zostały możliwości zastosowania wypełniaczy
i własnego tłuszczu pacjenta.
Nie zabrakło też metod leczenia powikłań związanych z zabiegami estetycznymi
i chirurgicznymi, m.in. po wypełniaczach,
mezoterapii czy słynnych niciach.
Niedziela, ostatni dzień Kongresu, pozwolił przybliżyć uczestnikom informacje
dotyczące
substancji
autologicznych,
w szczególności komórek macierzystych
i czynników wzrostu, stosowanych w zabiegach odmładzających i w medycynie regeneracyjnej.
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Na zakończenie Kongresu specjaliści zajęli się kwestią leczenia łysienia za pomocą
mezoterapii i różnych technik przeszczepu
włosów. Omówione zostały także najczęstsze kontrowersje dotyczące zabiegów mających na celu przywrócenie gęstości i zdrowia włosów.
Każda edycja Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging porusza najważniejsze,
najnowsze i najbardziej aktualne tematy dotyczące rynku. W tym roku, podobnie jak
w poprzednim, wykorzystane zostały do tego sprawdzone formuły nie tylko wykładów
i warsztatów, ale także obrad okrągłego stołu i tzw. boxing ring, w którym przeciwnicy
i zwolennicy danego zabiegu czy technologii
wymieniali się argumentami za i przeciw.
„Medycyna estetyczna to najdynamiczniej
rozwijająca się gałąź medycyny, przyciągająca lekarzy i naukowców z wielu dziedzin,
odpowiadająca na potrzeby ogromnej liczby
osób chcących przeciwdziałać skutkom starzenia i pielęgnować zdrowy styl życia.
Ważne jest, aby w ogromie informacji, które
codziennie zalewają ten rynek, odnaleźć to,
co najważniejsze i najcenniejsze. Potrzeba
ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia
swoich umiejętności jest naszą główną motywacją do organizowania rokrocznie Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.” – podsumowuje dr
Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.
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