
„an ty gen sta ro ści”
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Pro gram kon gre su był sza le nie  in te re su -
ją cy przede wszy st kim za spra wą zna mie ni -
tych go ści. Wśród za pro szo nych wy kła dow -
ców za rów no z Pol ski, jak i go ści z za gra ni cy
zna le źli się spe cja li ści, którzy są już do sko na -
le zna ni z po prze dnich spo tkań, jak rów nież
eks per ci, których mie li śmy oka zję go ścić
w Pol sce po raz pierw szy. 

Wy kła dom to wa rzy szy ły se sje sa te li tar ne,
gdzie w for mie war szta tów pre zen to wa ne
by ły tech no lo gie i me to dy wy ko rzy sty wa ne
w der ma to lo gii este tycz nej. Ucze st ni cy mie li
więc szan sę za po znać się za rów no z kon -
wen cjo nal ny mi i spraw dzo ny mi za bie ga mi,
jak rów nież pod szko lić war sztat z za kre su in -
no wa cyj nych, ory gi nal nych tech nik i me tod

Nie speł na tysiąc le ka rzy der ma to lo gów – spe cja li stów w za kre sie der -
ma to lo gii este tycz nej – wzię ło udział w XV ju bi le uszo wym Kon gre sie
Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Der ma to lo gów Este tycz nych, który odbył się
w dniach 7-9 mar ca w ho te lu Mar riott w War sza wie. Orga ni za to rem
już pięt na ste go spo tka nia by ło Sto wa rzy sze nie Der ma to lo gów 
Este tycz nych, którym kie ru je dr n. med. Bar ba ra Wal kie wicz-Cy rań ska. 
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za bie go wych. War to wspo mnieć, że oma -
wia no ta kie kwe stie jak: li fting twa rzy z wy -
ko rzy sta niem wchła nial nych ni ci PDO, ma ki -
jaż me dycz ny, me to dy te ra pii cel lu li tu z wy -
ko rzy sta niem pre pa ra tu Ali dya, łą cze nie róż -
nych tech nik za bie go wych, naj czę st sze błę dy
tech nicz ne, kar bo ksy te ra pię, mo de lo wa nie
i wy peł nia nie tka nek za po mo cą kwa su po -
lim le ko we go oraz le cze nie te le an giek ta zji
z wy ko rzy sta niem urzą dze nia Ve in Wa ve. 

Nie mniej in te re su ją ce by ły wy kła dy
odbywające się na sa li ple nar nej. Wy bit ni
spe cja li ści hoj nie dzie li li się ze słu cha cza mi
swo ją wie dzą i do świad cze niem. Wy kła dy
obej mo wa ły wszy st kie dzie dzi ny der ma to lo -
gii este tycz nej: od ope ra ty wy po przez naj -
now sze tech no lo gie, aż po ostat nie osią gnię -

cia prze my słu ko sme tycz ne go i far ma ceu -
tycz ne go. Wśród wie lu nie zwy kłych wy kła -
dów trud no wy róż nić je den czy na wet kil ka
wy stą pień. Nie mniej jed nak ten den cją, która
była wy ra źnie ak cen to wa na to łą cze nie róż -
nych tech nik za bie go wych. Kie ru nek ten
moż na za ob ser wo wać od nie daw na rów -
nież w li te ra tu rze fa cho wej. Sy ner gia od dzia -
ły wa nia róż nych czyn ni ków na skórę, np. la -
se ra frak cjo nu ją ce go i pe e lin gu che micz ne go
przy no si zdu mie wa ją ce efek ty przy sto sun -
ko wo ni skim ry zy ku dzia łań nie po żą da nych. 
Wszy st kim wy kła dom to wa rzy szy ły py ta nia
i od po wie dzi, które czę sto prze ra dza ły się
w pa ne le dys ku syj ne ma ją ce kon ty nu a cję
w ku lu a rach Kon gre su.
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Kon gre so wi to wa rzy szy ła rów nież wy -
sta wa, na której wszy st kie naj waż niej sze fir -
my z bran ży der ma to lo gii este tycz nej pre -
zen to wa ły swo ją bo ga tą ofer tę pro duk tów
i urzą dzeń. 

Pod czas Kon gre su wrę czo no rów nież
Per ły Der ma to lo gii Este tycz nej, a więc wy -
róż nie nia dla naj lep szych pre pa ra tów sto -
so wa nych w der ma to lo gii este tycz nej. Na -
gro dy wrę czo no w 10 ka te go riach, na
które od da ło głos pra wie tysiąc le ka rzy.
Wrę czo no na gro dy m.in. w ta kich ka te go -
riach jak: za bieg ro ku, gdzie lau re a tem zo -
stał Re sty la ne Skin bo o sters, naj lep szy der -
mo ko sme tyk prze ciw sło necz ny, którym
zo stał An the lios XL czy naj lep szy der mo -

ko sme tyk do pie lę gna cji ce ry wraż li wej, tu
wy bra no Ce ta phil.

Pod su mo wu jąc, Kon gres Sto wa rzy sze -
nia Le ka rzy Der ma to lo gów Este tycz nych od
lat jest jed nym z naj waż niej szych w Eu ro pie
sta łych punk tów w ka len da rzu spo tkań spe -
cja li stów z za kre su der ma to lo gii este tycz nej
i jak co ro ku zgro ma dził zna mie ni tych go ści
z Pol ski i z za gra ni cy. Ma my nadzie ję, że dy -
na micz nie roz wi ja ją ca się bran ża przy nie sie
w bie żą cym ro ku ko lej ne do nio słe wy da rze -
nia i osią gnię cia w der ma to lo gii este tycz nej,
o których bę dzie my mo gli do wie dzieć się
podczas ko lej nej edy cji Kon gre su. 

S.W.


