
Το συνέδριο IMcAs είναι ένα από τα σημαντικό-
τερα Ευρωπαϊκά συνέδρια αφιερωμένα σε πλα-

στικούς χειρουργούς και δερματολόγους. Πραγ-
ματοποιείται στο Παρίσι κάθε χρόνο από τη δη-
μιουργία του το 1995. Και αυτό γιατί το Παρί-
σι μπορεί δικαιωματικά να διεκδικήσει τον τίτλο 
του παγκόσμιου κέντρου αποφάσεων. Με ειδι-
κότητα σε πολλά πεδία το Παρίσι είναι ένας από 
τους πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς στην 
Ευρώπη με εύκολή πρόσβαση από όλα τα ση-
μεία του κόσμου. 

Το συνέδριο αυτό διάρκειας 4 ημερών, συγκεντρώ-
νει ειδικούς από όλον τον κόσμο. Επιπρόσθετα ορ-

γανώνονται κάθε χρόνο ειδικά σεμινάρια iMCAS. Πρόκειται για 
διήμερα σεμινάρια αφιερωμένα σε εξειδικευμένα θέματα όπως η εφαρμογή θεραπειών 
με βουτιλική τοξίνη, η κυτταρίτιδα, η εφαρμογή lasers, κ.λπ... Κάθε σεμινάριο αφορά 
ένα εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο και εμπλουτίζεται από ζωντανές επιδείξεις.

Κάθε χρόνο στο συνέδριο iMCAS τον Ιανουάριο συγκεντρώνονται περισσότερες 
από 40 εθνότητες. Η διεθνής αυτή συνάντηση σηματοδοτεί το συνέδριο. Πέραν αυ-
τού όμως, μία χώρα σε κάθε σημείο της Γης θα καλωσορίζει μία σύνοδο iMCAS: Ασία, 
Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή.

Το συνέδριο iMCAS 2009 θα είναι το 12ο στην ιστορία των συνεδρίων iMCAS. Κα-
τά τη διάρκεια του θα πραγματοποιηθεί μία πλήρης ετήσια ανασκόπηση όλων των 
τρέχουσων ανακαλύψεων στα πεδία της πλαστικής χειρουργικής, αισθητικής δερμα-
τολογίας κ.λπ. Οι καινοτομίες του επικεντρώνονται στα εξής:
1) Ένα ακριβές πρόγραμμα λεπτό προς λεπτό:

Συνεδρίες «ανοιχτής συζήτησης»• 
Θέματα υπό αμφισβήτηση• 
Εστιασμένη διδασκαλία • 
Νέες συσκευές• 

2)  Συνέδριο αντιγήρανσης iMCAS (3,5 ώρες προγραμ-
ματισμένες στις 8 Φεβρουαρίου), το οποίο λαμβά-
νει χώρα για 3η φορά για αυτό το έτος.

3)  Σύνοδος για τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ iMCAS 
TRIBUNE (διάρκειας 4,5 ωρών προγραμματισμένη για 
την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - SECRETARIAL CONTACT
IMCAS ORGANIZING SECRETARIAT: 
IMCAS C/O Check-Up SANTE 
8, rue Foucault, 75116 Paris 
Phone: +33 (0)146402828 / +33 (0)140700909 
Fax: +33 (0) 140709240, imcascongress@wanadoo.fr

8-11 JANuARY 2010, PARIs

IMCAS - International Master Course on aging Skin




