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nowości i wydarzenia

Relacja z XV Międzynarodowego
Kongresu Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging

Mię dzy na ro do wy Kon gres Me dy cy ny
Este tycz nej to naj więk sze wy da rze nie te go
ty pu w Eu ro pie Środ ko wo-W scho dniej.
Jest to rów nież jed no z naj waż niej szych
źródeł in for ma cji o no wo ściach, pro ble -
mach, tren dach oraz in no wa cyj nych od kry -
ciach w ob sza rze me dy cy ny este tycz nej. To
tak że moż li wość spo tka nia wie lu zna nych
eks per tów z kra ju i za gra ni cy.

„W pierw szym Kon gre sie, który odbył się
w 1996 ro ku, ucze st ni czy ło za le dwie 100 le -

ka rzy, na to miast w tym ro ku go ści li śmy już
po nad 800 ucze st ni ków. Te licz by po ka zu ją
zmia nę, ja ką prze szli śmy na prze strze ni ostat -
nich 19 lat. Cie szy my się, że każ dy ko lej ny
Kon gres wzbu dza co raz więk sze za in te re so -
wa nie wśród le ka rzy i wy kła dow ców z ca łe -
go świa ta. Ja ko orga ni za to rzy, sta ra my się ca -
ły czas mo dy fi ko wać i ulep szać for mu łę Kon -
gre su tak, aby wy cho dzić na prze ciw ocze ki -
wa niom na szych ucze st ni ków” – mówi 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.

W dniach 2-4 października 2015 roku w Hotelu Hilton w Warszawie
odbył się jubileuszowy, XV. Międzynarodowy Kongres Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging. To największe coroczne spotkanie między
lekarzami medycyny estetycznej, a najważniejszymi ekspertami 
z branży. W Kongresie wzięło udział blisko 1000 uczestników, w tym
ponad 80 prelegentów z kraju i zagranicy oraz ok. 80 wystawców.



Opublikowane w dwumiesięczniku artykuły przedstawiają poglądy ich twórców i nie należy ich w żaden sposób łączyć, o ile nie zostało
to wyraźnie zaznaczone, z instytucjami, w których pracują. Wszelkie prawa zastrzeżone. Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadsyłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Wydawca
ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem
pisma (art. 36 pkt.4 prawa prasowego) oraz interesem Wydawcy. Tytuł, kształt graficzny pisma oraz własne opracowania reklam są
prawnie chronione. Ich użycie bez zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.

„W te go rocz nym pro gra mie Kon gre su
po ja wi ła się no wość – cykl se mi na riów
z uzna ny mi spe cja li sta mi, który za ty tu ło wa -
li śmy „Jak ja to ro bię” – mówi dr Igna ciuk.
Eks pert w da nej dzie dzi nie (np. pre pa ra ty
wy peł nia ją ce, to ksy na bo tu li no wa, gi ne ko -
lo gia este tycz na, la se ry) 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. – „Po zwo li ło to na bez -
po śre dni kon takt z wy bit ny mi eks per ta mi
świa to wej kla sy, o który nie jest wca le tak
ła two w tra dy cyj nych wy kła do wych for mu -
łach kon gre so wych” – tłu ma czy dr Igna ciuk.
Ko lej nym ele men tem, uroz ma i ca ją cym for -
mu łę Kon gre su, by ły se sje, w trak cie
których eks per ci na pod sta wie fo to gra fii
mo del ki opo wia da li, co zro bi li by w okre ślo -
nym przy pad ku, ja kie są ich pro po zy cje za -
bie go we. W cią gu trzech dni wy da rze nia
odby ło się w su mie po nad 30 prak tycz nych
za jęć war szta to wych.

W tym czasie poruszono także wie le
cie ka wych te ma tów z za kre su me dy cy ny
este tycz nej. Tra dy cyj nie już odby ła się dys -
ku sja o to ksy nie bo tu li no wej i jej naj now -
szych za sto so wa niach, rów nież w po łą cze -
niu z pre pa ra ta mi wy peł nia ją cy mi. Ucze st -
ni cy mo gli się też spodzie wać pre mier no -
wych pre pa ra tów do este tycz nych in iek cji.
Poprowadzono wy kła dy na te mat sto so wa -
nia ko mórek au to lo gicz nych w me dy cy nie
este tycz nej. Waż nym punk tem by ły rów -
nież no wo ści w za kre sie la se rów na czy nio -
wych i la se rów frak cjo nu ją cych. 

Szcze góło wy pro gram Kon gre su:
www.ica am.pl i www.pt me iaa.pl.
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