SPKF & SFEP
Beauty through Science Congress 7-9 juni 2018, Stockholm Sweden

Kära Kollega,
Jag är glad över att kunna meddela att vi erbjuder alla SPKF- och SFEP-medlemmar 30% rabatt på
kongressavgiften till 2018 års BTS möte. Registreringen är nu öppen!
Kongressen arrangeras av Akademikliniken och kommer att äga rum på Stockholm Waterfront Congress Centre
i Stockholm 7-9 juni.
Early Bird registreringsavgift gäller fram till och med 16:e februari 2018. Registreringsavgiften kommer därefter
att ligga på standardpris från den 17:e februari till 12:e april. Alla avgifter kan hittas på vår hemsida
www.beautythroughscience.com där du även kan registrera dig.
Sedan den första kongressen 2002 har BTS mötet stadigt vuxit och 2017 års möte hade 984 registrerade
deltagare från 54 olika länder. År 2018 har vi 60 internationellt välkända fakultetsmedlemmar som kommer att
presentera det senaste inom estetisk medicin.
Nytt för i år är en ”förkongress” med livekirurgi & demonstrationer onsdag den 6:e juni – en heldag med många
olika intressanta fall. Operationer kommer att sändas live från operationssalar i Akademikliniken och inkluderar
olika ingrepp på bröst, kropp och ansikte. Exempelvis har Tim Marten (djup halslyftning), Patric Tonnard (SNIF
Nano fettransplantation och MACS face-lift), Alain Fogli (lateral forheadlift), Alfredo Hoyos (High definition
liposuction), Dan del Vecchio (buttock reshaping – mega fatgrafting), Mario Pelle Ceravallo (kapselkontarktur –
polyurethanimplantat), Bill Adams (Mesh support), alla tackat ja till att göra livekirurgi demonstrationer. Till
detta kommer ett stort antal icke kirurgiska demonstrations-behandlingar med fillers, botox, laser-tekniker etc..
Den formella BTS kongressen den 7:e juni inleder vi med en kombinerad dag för både kirurgiska och ickekirurgiska specialister. Under den här dagen kommer vi att erbjuda en Keynote opening lecture om artificiell
intelligens och hur det påverkar framtidens medicin. Vi planerar också att ha en bred diskussion om framtiden

för estetisk medicin, hur du som läkare bör positionera dig med en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter
och hot) för tillväxten av estetisk medicin. Denna dag kommer också innehålla jämförelser mellan kirurgiska och
icke-kirurgiska behandlingar av ögonbryn, ögonlocksregionen och näsor.
På den andra och tredje dagen av kongressen kommer det kirurgiska programmet att fokusera på de senaste
trenderna inom estetisk ansiktskirurgi, bröstkirurgi och body contouring. Integrerat i alla dessa möten finns
användningen av fettransplantation - med fokus på hur du optimerar fettvävnadens överlevnad och säkerhet.
Det icke-kirurgiska programmet kommer att omfatta djupgående diskussioner om användningen av
energibaserade enheter och icke-kirurgisk borttagning av fett. En session handlar om hur man omformar näsan
med HA inom primära- och sekundera fall inklusive teknisk videodemo med debatt om risker kontra fördelar.
Programmet kommer också att omfatta viktiga anatomiska överväganden samt hur man behandlar det svåra
periorbitala området och kombinationsbehandlingar med andra modaliteter såväl som ett möte på hur man
behandlar olika läppformer och begränsningar av fillers och toxiner under vissa (speciella) villkor.
Varje dag kommer också världskända experter inom estetisk kirurgi och icke-kirurgiska specialiteter ge
entimmes långa djupgående seminarier.

Hoppas att vi ses på BTS 2018!
Vänliga hälsningar,
Per Hedén,
Kongressens ordförande,
BTS 2018 Kongress sekretariatet
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