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2010 június 17-19 között Egerben került megrendezésre  a X. Kozmetológiai konferencia a 

Magyar Dermatológiai Társulat Kozmetológiai Szekciója és a Magyar  Magánbőrgyógyászok 

Közhasznú Egyesületének rendezésében. 

A kongresszus főbb témakörei az alábbiak voltak: kozmetológiában alkalmazható technikák, 

különös tekintettel radiofrekvencia, krioterápia, lézer és mezoterápia módszerekre, továbbá a 

köröm betegségei, ráncfeltöltés, botox, cellulit kezelés. Új témaként  jelent meg  a 

verejtékmirigy kóros működéséről, kezelési lehetőségeiről rendezett szekció.  A konferencia 

kötelezően választható továbbképzésként 50 pontra volt akkreditálva. Első alkalommal kapott 

kozmetológiai rendezvény ilyen magas pontot.  

A rendezvényen került sor az MDT Kozmetológiai Szekció vezetőség választással 

egybekötött ülésére. Az ülésen a korábbi elnök: Dr. Szabó Éva beszámolt a Kozmetológiai 

Szekció tevékenységéről, először  ismertette a korábbi szekcióelnök  Dr  Kuhnyár Ágnes 

Főorvosnő aktív tevékenységét a korábbi kozmetológiai rendezvények szervezésében, majd 

ismertette az elmúlt 2 év e területen végzett munkáját. Ezt követően került sor az 

elnökválasztásra, melyen a jelenlevők nyílt szavazással a szekció elnökének ismét 

megválasztották Dr. Szabó Évát, aki elfogadta a felkérést.  

A X. Kozmetológia konferencián a regisztrált résztvevők szám a 217 fő volt.  

A sikeres rendezvény  után az MDT vezetőségének javaslatára 2011-ben ismét megrendezésre 

kerül a kozmetológia a konferencia, a helyszin Debrecen. 

 

 

A kozmetológia szekció regisztrált tagjainak száma kb 100 fő, de pontos adatok nincsenek, 

mivel tagsági díj nincs, és a tagság semmilyen kedvezményre nem jogosít. 2010-ben a 

Kozmetológia konferencián a regisztrációkor kértük feltüntetni, hogy a regisztrált tagja-e 

vagy kíván-e tagja lenni a szekciónak. Ott a szekció tagok száma 62 fő volt.  De a 

kongresszusi résztvevők száma mutatja a terület iránti érdeklődők számát.  

 

A kozmetológia szekcióhoz  kongresszusi részvételi támogatásért 2010-ben  nem 

folyamodtak. 

 

Tervek: A sikeres rendezvény  után az MDT vezetőségének javaslatára 2011 június 23-25 

között ismét megrendezésre kerül a kozmetológia a konferencia, a helyszin Debrecen. 

A konferencia fő témái: pigmentált és vaskuláris léziók, hegek, öregedés (etiológia, 

patofiziológia, patológia, klinikum és terápia), psoriasis és terápiájának pszicho-esztétikai 

vonatkozásai , őssejtek, rejuvenáció (laser, peeling, lifting, botulinum). 

 
 

 

 

 

 

 


