WYDARZENIA

Włos pod lupą
W dniach 23-24 września br. w Warszawie
odbył się 1 Międzynarodowy Kongres
w dziedzinie Trychologii „Wyzwania
w Trychologii Estetycznej”, zorganizowany
przez ISAT – International Society of Aesthetic
Trichology – Międzynarodowe Stowarzyszenie
Trychologii Estetycznej.

I

SAT zostało powołane
przez lekarzy, prekursorów trychologii i ekspertów
z wielu dziedzin nauki. Inspiratorką i prezesem zarządu jest pionierka trychologii w Polsce Kinga Estera
Jach-Skrzypczak – diagnosta obrazowy, technik trychologii analitycznej z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym.
Głównym
celem ISAT jest popularyzowanie i rozwój trychologii - trychologii estetycznej
w Polsce i na świecie, prowadzenie projektów edukacyjnych, badań naukowych,
jak również regulacja ustawodawstwa dotyczącego
zawodów
trychologicznych. Kongres zgromadził
ponad 200 uczestników
- lekarzy, kosmetologów,
trychologów,
wybitnych
polskich i zagranicznych
prelegentów, którzy swoimi wykładami wzbogacili
wiedzę słuchaczy dzieląc
się swoim doświadczeniem
i inspirując do dyskusji.

Konferencję poprzedziły
- wykład inauguracyjny, kolacja otwierająca wydarzenie oraz wręczenie nagród
wybitnym osobistościom za
wkład w dziedzinę trychologii w Polsce i na świecie.
Nagroda dla wybitnej osobistości zasłużonej dla rozwoju
trychologii w Polsce i za granicą oraz za dorobek nauko-

wy z zakresu leczenia chorób skóry głowy i włosów
KORAL TRYCHOLOGII 2016
przyznana przez zarząd ISAT
przypadła dermatologowi,
profesor dr hab. n. med. Lidii
Rudnickiej. Natomiast nagroda KRYSZTAŁOWY WŁOS
zostanie przyznana przez
ISAT podczas kolejnego kongresu w 2017 r. tym członkom stowarzyszenia, którzy
wykazali się ponadprzeciętną aktywnością w szeroko
pojętych działaniach trychologicznych lub dokonają
przełomowego odkrycia dla
rozwoju trychologii.
Wykład inauguracyjny konferencję wygłosiła Kinga Estera Jach-Skrzypczak. Prezes
ISAT zaakcentowała znaczenie
ścisłej współpracy pomiędzy
trychologiem, którego wiarygodność w Polsce opiera się
na zawodzie kierunkowym
a lekarzem dermatologiem,
endokrynologiem i wieloma
specjalistami zajmującymi się
komplementarnie pacjentem.
Nagrody w poszczególnych
kategoriach tj. Lekarz Lider
i Gabinet Lider z rąk pani prezes otrzymało wielu wybitnych lekarzy z całego kraju.

Od lewej: Kinga Estera Jach-Skrzypczak, dr Nilofer Farjo i dr Bessamem Farjo.

Podczas wieczoru inauguracyjnego zostały również wręczone Certyfikaty Członkom
zwyczajnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Estetycznej ISAT.
Następnego dnia odbyła się
całodniowa konferencja skierowana do lekarzy różnych
specjalności, pielęgniarek i kosmetologów, którzy chcieli
poszerzyć wiedzę w dziedzinie trychologii. Uczestnikom
zagwarantowano ciekawe tematy i najwyższy poziom merytoryczny wykładów w czterech panelach tematycznych
dotyczących
dermatologii,
chirurgii, endokrynologii oraz
wyzwaniom w trychologii estetycznej. Moderatorem Sesji
Plakatowej była dr n. med.
Magdalena Ciupińska a autorami plakatów - wykładowcy
Wyższej Szkoły Zawodowej
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.
Partnerem Strategicznym
konferencji była profesjonalna polska marka skutecznych
i bezpiecznych kosmetyków
BANDI, która obchodziła właśnie swoje XXX lecie, m.in.
wprowadziła na rynek w 2016
r. pierwszą polską profesjonalną serię trychologiczną TRICHO&ESTHETIC a partnerami
wspierającymi kongres firmy
- LNE les nouvelles esthetiques, Kosmetologia Estetyczna,
Biotechnologia, Puls Medycyny, Polpharma, Puls Farmacji,
Uroda Życia, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Promocji
Zdrowia. Wśród wystawców
wspierających
konferencję
znalazły się firmy Polpharma,
Biotec, Nioxin, Symbiosis, ArtiMed, Genactiv, Bonimed, AntiAging Institute Polska.
Kolejną edycję Międzynarodowego Kongresu ISAT zaplanowano na 6-7 października
2017 roku.
Opr. A.Z.
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