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AsiA DermA 2019, sebuAh konferensi DAn pAmerAn 
DermAtologi DAn estetik seAsiA-pAsifik AkAn kembAli 
DiselenggArAkAn Di singApurA, tepAtnyA pADA 
31 oktober hinggA 2 november 2019 menDAtAng. 
ini ADAlAh event spektAkuler keDuA, setelAh 
peluncurAn perDAnAnyA pADA 2018 lAlu. AsiA DermA 
ADAlAh AcArA yAng menggAbungkAn pAmerAn DAgAng 
DAn konferensi ilmiAh tentAng DermAtologi meDis 
DAn estetik. ini ADAlAh replikA konsep 20 tAhun DubAi 
DermA yAng sukses DAn sAngAt terkenAl, DengAn 
fokus utAmAnyA wilAyAh AsiA-pAsifik.

 Konferensi Ilmiah 2018 
yang diketuai oleh Pro
fesor Goh Chee Leok 
ini akan menghadirkan 

52 pembicara dari 19 negara 
dengan 105 tema yang berbeda. 
Program ini dipersiapkan oleh 
15 anggota Scientific Committee 
di antara para pakar fakultas ter  
baik di bidang dermatologi se 
AsiaPasifik dan seluruh dunia.  
Dengan GSK dan Pierre Fabre 
sebagai Speaker Hospitality Part ners, konferensi ini akan 
terakreditasi hingga 12 CME.

“Toward Evidencebased Medicine” inilah tema yang di
pilihkan oleh Prof. Goh untuk Asia Derma 2019 mendatang.  
Menurut Dr. Yulianto Listiawan, SpKK, salah seorang ang
gota Asia Derma Scientific Committee, “Merupakan suatu ke
hormatan bagi saya untuk menjadi perwakilan dermatologi 
Indonesia dan saya sangat senang dengan kerjasama kami 
untuk ikut berpartisipasi dan berbagi dalam acara ini. Asia 
Derma adalah konferensi yang sangat penting dan acara 
yang unik ini didedikasikan untuk dokter kulit dan dokter 
estetik di Asia.”

Masih menurut Dr. Listiawan yang juga menjadi Ketua 
Indonesian Society of Dermatology and Venereology ini, tu
juan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kedua aspek 
dermatologi, yang tujuannya didasarkan pada keselamatan 
pasien, evidence-based dermatology, dan aspek etis estetik 
medis. Estetik aadalah bidang yang berkembang, yang men
jembatani kesenjangan antara kecantikan dan kesehatan. Ti   
dak seperti dalam pengobatan konvensional, di mana umum
nya orang yang mencari perawatan medis estetik ada lah pa  
sien yang sehat, yang tujuannya adalah meningkatkan pe
nampilan. Dokter estetik dan dokter kulit sebenarnya mera 

wat orangorang sehat, tapi tetap membuat mereka sedikit 
banyak akan terkena risiko medis.

“Dilemanya, prosedur estetik medis, tidak peduli seberapa 
minimally-invasivenya, tetap akan membawa beberapa ri
siko. Akibatnya, secara etis lebih sulit untuk mempraktikkan 
kedokteran estetik dibandingkan dengan pengobatan kon
vensional. Estetik adalah ilmu kedokteran dan seni, yang 
mem butuhkan ketrampilan yang kompeten, umpan balik 
pengalaman, dan pembelajaran terusmenerus dengan 
prak  tik berulang,” kata dokter yang juga menjadi pemimpin 
Indonesia Laser Dermatology Study Group and the Education 
and Profession Department.

Dokter yang juga menjadi Kepala Dermatologi di Rumah 
Sakit Umum Soetomo Surabaya ini menambahkan, suatu 
keharusan bagi para praktisi untuk berhatihati secara etis dan 
kompeten. Mereka harus mengembangkan seperangkat etika 
dan protokol estetik yang dapat diterima secara internasional 
dan studi evidence-based trials adalah kunci dalam bidang ini. 
Oleh karena itu, konferensi Asia Derma 2019 akan memberi 
kepada para praktisi Indonesia semua kebutuhan ini, persiap
kan diri untuk ditantang, bersemangat, dan terinspirasi.

Pada tahun 2018, pameran dagang pada acara ini ber
hasil mengumpulkan sebanyak 137 merek internasional dari 
berbagai segmen seperti produkproduk skincare (perawat
an kulit) dan anti-aging (antipenuaan), alat kedokteran ku
lit, filler, dermaceutical, dan sebagainya. Di tahun 2019 ini, 
diharapkan akan lebih banyak merek, seperti Sesderma, 
Eunsung, Zimmer, Dermedic, Zero Gravity, Corvico, Nova
vision, HSA dan banyak lagi.

Asia Derma akan terus berperan sebagai ajang pertemu
an yang unik bagi para praktisi, end-users dan dealer dari 
komunitas dermatologi seAsiapasifik untuk belajar tentang 
perkembangan baru dan menjalin kemitraan bisnis.

Jangan lewatkan kesempatan untuk hadir dalam acara ini, 
dan majalah Aesthetic+ sebagai media partner acara ini juga 
akan meliput event akbar dan unik ini. Untuk informasi lebih 
lanjut mengenai Asia Derma 2019, klik www.asiaderma.sg  
atau email: info@asiaderma.sg. 

Coming Soon! AsiA DermA 2019


