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XX MIĘDZYNARODOWY KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I ANTI-AGING

SPRAWOZDANIE

W dniach 25-27 listopada 2022 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbył się XX Międzynarodowy

Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Organizatorem kongresu było Polskie Towarzystwo Medycyny

Estetycznej i Anti-Aging – Polskie Towarzystwo Lekarskie – Oddział w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem

objęło Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL).

W piątek rozpoczęlismy od konferencji prasowej, w której wzięło udział ponad 30 akredytowanych

dziennikarzy. Wieczorem odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, z którego

relację publikujemy w dalszej części pisma. W piątek rozpoczęliśmy również kongresową rejestrację uczestników.

Na dobre kongres rozpoczął się od rana w sobotę. Kongres otworzyli: dr Waldemar Jankowiak – nowy

Prezes PTMEiAA, prof. Paweł Surowiak - wiceprezes  oraz Dorota Wydro – członkini Zarządu. Zgromadzeni

na Sali uczestnicy wysłuchali również powitania online prof. Vladimira Tsepkolenko, który podziękował

towarzystwu za przekazanie 100 tysięcy złotych na pomoc walczącej Ukrainie.

Podczas dwóch dni, odbyło się 18 workshopów firmowych, a w trakcie 18 sesji wykładowych
wygłoszono 80 interesujących wykładów – 48 naukowych i 32 sponsorowane przez firmy. 

W kongresie wzięło udział 716 osób oraz 65 wykładowców polskich i  18 zagranicznych.

Zdjęcie 1. Od lewej: Dorota Wydro – Koordynatorka Kongresu, Prezes PTMEiAA i Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego - Waldemar Jankowiak oraz Wiceprezes PTMEiAA i Przewodniczący Komitetu Naukowego
Kongresu -  Paweł Surowiak

W pierwszy dzień kongresu lekarze mieli możliwość uczestniczenia w następujących sesjach:
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 Biznes (zorganizowana przez firmy BTL i CROMA, podczas której omówiono: MDR – wymagania w

stosunku do dystrybutorów i producentów - zgłaszanie incydentów medycznych (Katarzyna
Salewicz), co nowa ustawa o wyrobach medycznych zmienia w przypadku współpracy lekarz-firma

oraz nadzór organów i uprawnienia oraz sankcje za naruszenie przepisów (mec. Bartosz Świdrak)
oraz reklamę w internecie, w mediach, social mediach i reklama przez infulenserów - formę i sposób

prowadzenia reklamy oraz obowiązki związane z reklamą (mec. Konrad Korbiński);
 Toksyna botulinowa (podczas sesji miała swoją premierę nowa toksyna botulinowa – Letybo,

dystrybuowana przez firmę CROMA, a przedstawiona przez dr n. med. Marcina Ambroziaka, poza tym

w sesji zaprezentowano: długą podróż onabotulinotoksyny A i moc solidnych dowodów naukowych -

Patricia Ogilvie (Niemcy) / grant edukacyjny ALLERGAN; toksynę botulinowa w leczeniu

asymetrii twarzy - opis dwóch własnych przypadków - Barbara Kropiwnicka; Bocouture- czystość

i precyzja dla długotrwałej satysfakcji pacjenta - Fadi Hamadani (Palestyna) / grant URGO-

MERZ; Full Face Toxin - odmłodzenie i harmonizacja twarzy przy pomocy toksyny botulinowej -

off label - Barbara Kropiwnicka;

 Wypełniacze i „volumizery” – zaprezentowano: Skroniowo-jarzmowy lifting przy użyciu kwasu

hialuronowego, wskazania i wyniki po 6 miesiącach obserwacji - Alessio Redaelli (Włochy); Usta

nie kłamią - Zoran Rizinski (Serbia) / grant NEAUVIA oraz Lifting, konturowanie, biostymulacja

czyli efekt Radiesse. Bezpieczeństwo w zabiegach - Iwona Radziejewska-Choma / grant URGO-

MERZ;

 Wypełniacze – przedstawiono: Odpowiedź immunologiczna u pacjentów na stosowanie wypełniaczy

na bazie HA, badania kliniczne i obserwacje własne - Paweł Kubik / grant NEAUVIA;

Zaawansowaną technikę modelowania nosa kwasem hialuronowym Skin Architect Filler o wysokiej

masie cząsteczkowej - Mario Goisis (Włochy) / grant AESTHETIC CONCEPT  oraz Domino efekt

- lifting i przywrócenie harmonijnego wyglądu twarzy - Marzena Urbańska / grant FILLMED;

 Ekspercki punkt widzenia – sesja, w której pojawili się międzynarodowi eksperci z wykładami: Utrata

wzroku i obecne koncepcje jej leczenia - Lee Walker (Wielka Brytania); Anatomiczne

niebezpieczne strefy dla iniekcji z wypełniaczami tkanek miękkich - Lee Walker (Wielka
Brytania); Kiedy gruszka wygląda jak banan! Znaczenie anatomii środkowej części twarzy i efekt

głębokich iniekcji wypełniaczy -

Wolfgang Redka Swoboda (Niemcy); Microbiota w medycynie anti-aging medicine - od podstaw

do zastosowania klinicznego - Torello Lotti (Włochy) oraz Technologie komórkowe w leczeniu

powikłań w medycynie estetycznej - Vladimir Tsepkolenko (Ukraina) (wykład online);

 Chirurgia plastyczna – zaprezentowano: Holistyczne podejście do chirurgicznego odmładzanie

twarzy - Andriej Kharkov (Ukraina); Anatomia kliniczna twarzy: istotne wskazówki jak unikać

problemów - Alessio Redaelli (Włochy); Chirurgiczne metody modelowania ust - Łukasz
Banasiak; Wpływ budowy anatomicznej dolnej części twarzy, podbródka i szyi na wybór techniki
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zabiegowej w procedurach łączonych z użyciem nici liftingujących - Bożena Jendrysik oraz

Holistyczne podejście do okolicy powiek górnych - Lubomir Lembas;

Zdjęcie 2.

 Biostymulacje – sesja przygotowana przez firme MEDIF, podcas której wygłoszono następujące

wykłady: Najcenniejsze komórki stosowane w medycynie regeneracyjnej - badania naukowe i

przypadki podania komórek macierzystych w zabiegach regeneracyjno-estetycznych - Mario Goisis
(Włochy); Zastosowanie stymulatorów poprawy jakości skóry na bazie autologicznych preparatów z

krwi pacjenta w parktyce lekarza medycyny estetycznej - Barbara Parda; Głęboka regeneracja

komórkami macierzystymi pozyskanymi z tłuszczu w służbie zabiegów estetycznych - Marcin
Wolfinger; Zaawansowane techniki podawania autologicznych preparatów, a efekty estetyczne

zabiegów i ich utrzymanie w czasie - Monika Bujanowska;

 Lasery i inne źródła energii – cz. I i II z wykładami: Przełom technologiczny Softwave - SUPERB

- Synchroniczna równoległa wiązka ultradźwieków - Rita Rakus (Wielka Brytania) / grant

PANDA MEDICAL; Wielowymiarowe zabiegi foto-odmładzania laserowego - na przykładzie

urządzenia Nordlys i przełomowej technologii SWT - Firas Al. Niami (Wielka Brytania) / grant

NOVA GROUP; Rozszerzone wskazania zastosowania radiofrekwencji mikroigłowej

wykorzystującej technologię bipolarnej fali w urządzeniu Sylfirm X - Jinah Yoo (Wielka Brytania)
/ grant INTOBEAUTY; Możliwości zabiegowe nowoczesnych laserów aleksandrytowych i Nd:

YAG na przykładzie urządzenia Candela GentleMax Pro
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Firas Al. Niami (Wielka Brytania) / grant NOVA GROUP; Najbardziej zaawansowane

technologicznie lasery ZYE YAG i ALX - Agnes Frankel / grant PANDA MEDICAL; TESLA

FORMER - Funkcjonalna Stymulacja Magnetyczna Mięśni - Juan Antonio Bautista (Hiszpania) /
grant EUROSCALMED;

 Powikłania – sesje otworzył prof. Adam Junka z wykładem „Drobnoustroje znajdą sposób:

potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne związane z wykonywaniem „bezpiecznych” procedur z

dziedziny medycyny estetycznej”, a następnie przedstawiono nastepujące przypadki powikłań z

praktyki własnej wykładowców: Powikłania spowodowane stosowaniem Aquafillingu, wypełniacza

do modelowania ciała – Michał Chalcarz; Alergia na hialuronidazę na podstawie przypadków

własnych - Romuald Olszański oraz Niedokrwienie tkanek po podaniu kwasu hialuronowego w

okolicę nosa - przypadek kliniczny, leczenie - Łukasz Rdzanek. 

Zdjęcie 3.

W niedzielę kongres rozpoczął się od sesji „Medycyna Przeciwstarzeniowa i Anti-Aging”, podczas której

zaprezentowano następujące wykłady: Obturacyjny bezdech senny a starzenie się naczyń krwionośnych -

Helena Martynowicz; Analogi GLP-1 w terapii cukrzycy typu II i otyłości. Efekty metaboliczne i wpływ

na jakość życia - Beata Wrona-Bąk; Nutraceutyki wspierające oś jelita – skóra - Edyta Adamczyk-
Kutera; Metformina i anti-aging w pigułce - Anna Jodkowska; Senolityki - klucz do długowieczności? -

Dorota Wydro; Życie zgodne z rytmem dobowym kluczem do długowieczności - Katarzyna Gieracz-
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Majchrowska; Astaksantyna i enzymatyczne przeciwutleniacze w służbie systemów naprawczych

organizmu - Katarzyna Grudzień / grant MEDILAGE.

Pozostałe sesje niedzielne to:

 Powikłania (2 sesje) – przestawiono: Migracja nici PLLA w obrębie powieki dolnej / Reakcja

alergiczna po zabiegu lipolizy iniekcyjnej fosfatydylocholiną / Reakcja alergiczna typu opóźnionego

po zabiegu mezoterapii igłowej własnym osoczem bogatopłytkowym - Agnieszka Ledniowska;
Przypadek miejscowej reakcji alergicznej po podaniu BTX-A - Waldemar Jankowiak; Powikłania

kwasu hialuronowego podanego w okolicy oka - Marcin Ambroziak; Powikłanie bakteryjne po

zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego - Paweł Surowiak; Unaczynienia twarzy i powikłania

pozabiegowe z perspektywy radiologa - Joanna Kisiel;  Prawne aspekty zabiegów medycyny

estetycznej wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami służby zdrowia - punkt widzenia

biegłego - Piotr Drozdowski; Powikłanie medyczne - aspekt prawny - opis przypadku oraz

postępowanie karne - Anna Rękas-Dudziak; Opóźnione powikłania po zastosowaniu bioimplantów

HA - Agnieszka Owczarczyk-Saczonek; Przewlekłe oporne w leczeniu powikłanie po wypełniaczu

- Filip Kulewicz; Ultrasonograficzne cechy nadkorekcji i deformacji górnej wargi po iniekcji HA -

Natalia Romanowska; 
 Biostymulacje – zaprezentowano wykłady: Dlaczego zarządzanie odpornością jest tak ważne w

medycynie regeneracyjnej? - Elisa Choukroun (Francja) (wykład online); Zastosowanie

biostymulatorów w prewencji i leczeniu łysienia - Magdalena Wawrzynkiewicz / grant CROMA;

Profhilo w bioremodelingu skóry i tkanki podskórnej - Monika Nunberg-Sawicka / grant IBSA;

Zastosowanie biostymulatora Karisma na bazie Rh kolagenu typu I w zabiegach

przeciwstarzeniowych - Damian Drążewski / grant BD Aesthetic; 

 Chirurgia rekonstrukcyjna – z wykładami: Historia liposukcji - Andrzej Przylipiak; Asymetrie

twarzy - problem pacjenta, wyzwanie dla chirurga - Marek Karaś (ZEA/Polska); Kompleksowa

mikrochirurgiczna rekonstrukcja oczodołu - opis przypadku - Piotr Drozdowski; Zastosowanie nici

liftingujących w korekcie wrodzonych i nabytych asymetrii twarzy - Bożena Jendrysik;
 Medycyna regeneracyjna i korekcyjna – omówiono: Możliwości regeneracyjne tkanki tłuszczowej

- Agnieszka Surowiecka; Lenisna i Juvelook - bezpieczeństwo kwasu Poli-D-L mlekowego w

terapii anti-aging - Bartłomiej Sobolewski / grant BEAUTYEUROPE; AestheFill i PowerFill -

Bezpieczne i skuteczne kwasy polimlekowe do twarzy i ciała - Iwona Gołębiowska / grant

AESTHETIC CONCEPT ; CELLBOOSTER - stabilizowane kompleksy kwasu hialuronowego z

aktywnymi składnikami w nowatorskiej technologii CHAC - nowa generacja wyrobów medycznych

do bioregeneracji skóry - Elżbieta Podgórska / grant GLOBAL BEAUTY; EGZOSOMY – nowa

era zabiegów regeneracyjnych - Byong Seung Cho i Lidia Majewska / grant INNMEDIS;

Wypełniacze i ich hybrydy stymulujące kolagen - przegląd zastosowań klinicznych, bezpieczeństwa

i skuteczności - Beata Cybulska; 
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 Lasery i inne źródła energii, podczas której zaprezentowano wykłady firmowe: OptiLight nowość

w odmładzaniu skóry oraz najnowsze odkrycie w leczeniu Zespołu Suchego Oka - Bartosz
Pawlikowski / grant ITP.; Laser Me - skuteczna redukcja zmarszczek i blizn. Bezinwazyjna,

całoroczna terapia laserowa - Paweł Kubik / grant NEAUVIA; Usuwanie przebarwień oraz

efektywne dostarczanie aktywnych nano-cząsteczek kosmeceutyków wspomagane laserem - Paweł
Dybciak / grant BOGDANI; Redukcja przebarwień i usuwanie tatuaży w pikosekundę – technologia

DOE w laserze PicoLo Premium - Agnieszka Lew-Mirska / grant EUROSCALMED oraz Terapie

łączone i interdyscyplinarne podejście laseroterapii w aparaturze XLase Plus firmy Biotec Italia -

Karolina Marcinkowska / grant BIOTEC;

 Skóra i ciało z różnych perspektyw  z wykładami: Bichectomia prawdy i mity - Łukasz Banasiak;
USG twarzy - od gadżetu do niezbędnego narzędzia w gabinecie lekarza medycyny estetycznej -

Tomasz Deptuch / grant TRIMED; Innowacyjny trening w klinice beauty - nowy koncept

modelowania sylwetki i poprawy stanu skóry - Filip Jeziorowski / grant Wonder Body;

Pielęgnacja skóry w menopauzie - Waldemar Jankowiak oraz Tatuaż - uroda czy problem

dermatologiczny - Irena Walecka (wykład online).

W części wystawowej swoje nowości zaprezentowało 59 firm krajowych i zagranicznych: Aesthetic

Concept, Allergan Aesthetics, Artmed, BD Aesthetic, Beauty Europe, Bella Pharma, BIOCERIS Ultimate

Beauty, Biotec Lasers Polska, BOGDANI Dermatologia, BTL Polska, BT Med., Cosmoscience, CROMA

PHARMA, Def-Pol, Dramiński Technology, ESLT Medical, Esttix, EuroScaleMed, Fenice, FILL-MED.

Laboratoires, FM Beauty, Forlled/Raya Group, Global Beauty Med., IBSA, Innmedis, IntoBeauty, ITP

Biomedical Company,  Kazaro, Keymed, KikGel, Louis Lanier, Medical Brokers, Medif, Medilage, Medinco,

Medi Star, METRUM CRYOFLEX Sp. Z o.o., Sp. K., MSH, Nature Science, Neuvia, NOVA GROUP, Oda

Medical, Ohhira, Panda Medical, PRAISTON, Profiller, Sinclair, Sirona Aesthetics, SKINSOLUTION,

Skymedic, Stellio Aesthetic, Thymus Therapy, Trimed, Tymofarm, URGO Aesthetics, Vitaco, Vivacy, Wonder

Body, Zepter International.

Sponsorami kongresu były następujące firmy: CROMA – SPONSOR DIAMENTOWY, ITP.

MEDICAL i NEAUVIA - Sponsorzy Platynowi, IBSA - Sponsor Złoty, Allergan, ESLT Medical i VIVACY

– Sponsorzy Srebrni, Aesthetic Concept, BD Aesthetic, Beauty Europe, HYACORP, Medilage, NOVA

Group, Panda Medical i URGO Aestetics – Sponsorzy Brązowi, MEDIF – Partner Naukowy Kongresu, a
sponsorami medialnymi – Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, Aesthetica, Golden Medical

Media, Medyczna TV, Rynek Estetyczny, Servmed, Zatoka Piękna i zatrzymajmlodosc.pl.
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Lekarze uczestniczący w kongresie otrzymali 15 punktów edukacyjnych,  a certyfikat uczestnictwa

generowali sami w sieci po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Z analizy ankiet wynika, że:

85,4% uczestników oceniło bardzo dobrze i dobrze organizacje kongresu,

85,4% oceniło bardzo dobrze i dobrze jakość i wartość merytoryczną katalogu z programem i

streszczeniami wykładów otrzymanego podczas kongresu(była to pierwsza w historii kongresów publikacja tego

rodzaju);

87,9% oceniło bardzo dobrze i dobrze kompetencje zaproszonych wykładowców i sposób

przekazywania wiedzy;

87,2% oceniło bardzo dobrze i dobrze program kongresu.

Szczególnie wysoko oceniono sesje: Biznes, Powikłania, Toksyna Botulinowa i Anti-Aging. Jako szczególnie

przydatne wykłady wskazano: MDR – wymagania, Reklama w internecie, wykłady o powikłaniach,
wykłady z sesji anti-aging, Usta nie kłamią, Full Face Toxin, Unaczynienie twarzy i powikłania
pozabiegowe z perspektywy radiologa, Anatomia kliniczna, USG twarzy, Chirurgiczne metody
modelowania ust i Bichectomia.
Najwyżej ocenieni wykładowcy przez lekarzy to: Beatriz Molina (Wielka Brytania), Patricia Ogilvie

(Niemcy), Alessio Redaelli (Włochy), Zoran Rizinski (Serbia) i Lee Walker (Wielka Brytania).



8

Zdjęcia 5-8. Patricia Ogilve, Alessio Redaelli, Zoran Rizinski i Lee Walker.

Najwyżej ocenieni wykładowcy polscy to: Marcin Ambroziak, Łukasz Banasiak, Joanna Kisiel, Barbara

Kropiwnicka, Anna Rękas-Dudziak, Natalia Romanowska, Beata Wrona-Bąk i Dorota Wydro.
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Zdjęcia 9-16. Marcin Ambroziak, Łukasz Banasiak, Joanna Kisiel, Barbara Kropiwnicka, Anna Rękas-Dudziak,

Beata Wrona-Bąk, Dorota Wydro i nasze nieocenione tłumaczki.

Po więcej zdjęć z kongresu zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ptmeiaa.pl/kongresy-i-konferencje

http://www.ptmeiaa.pl/kongresy-i-konferencje

