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Ju˝ po raz trzeci mamy przyjemnoÊç zaprosiç do udzia∏u w konkursie
Per∏y Dermatologii Estetycznej, w którym nagradzamy najlepsze,
sprawdzone produkty kosmetyczne i zabiegowe. Cieszymy si´, ˝e zdoby∏
on uznanie firm, dziennikarzy i pacjentów, bo dla nich rekomendacja
dermatologa to gwarancja, ˝e otrzymujà produkt najwy˝szej jakoÊci.

W tym numerze Derma Newsa prezentujemy preparaty nominowane
do konkursu. Zach´camy do wzi´cia udzia∏u w g∏osowaniu. Na Paƒstwa
g∏osy, wysy∏ane za poÊrednictwem poczty lub bezpoÊrednio z naszej
strony internetowej: www.dermatologia-estetyczna.pl, czekamy do 7
wrzeÊnia 2007 roku.WÊród osób, które przyÊlà do nas wype∏nione
kupony, rozlosujemy atrakcyjne nagrody!  

W magazynie ponadto: sprawozdanie z konferencji poÊwi´conej
dermatoskopii, która odby∏a si´ we Wroc∏awiu 26-27 maja oraz relacja 
z VI Mi´dzynarodowego Sympozjum Medycyny Estetycznej w Moskwie.

Na stronach 16-17 prezentujemy wypowiedzi dermatologów,
prawników, kosmetologów i przedstawicieli firm kosmetycznych na temat
sytuacji i problemów na rynku medycyny estetycznej. Mamy nadziej´,
˝e b´dzie to punkt wyjÊcia do otwartej dyskusji ca∏ego naszego Êrodowiska.

Dzi´kuj´ wszystkim za aktywnà prac´, udzia∏ w sympozjach i ˝ycz´
wspania∏ego wypoczynku w wakacje! 

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Zamówienia: alterego@alterego.pl
fax: (022) 408 91 54
tel. 0 607 338 827, 0 608 388 412

Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii
i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej,
wellness i beauty spa

Drogie Kole˝anki i Koledzy!
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Miejsce na pieczàtk´ lekarskà
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Zapraszamy Paƒstwa do III edycji Konkursu na Per∏y Dermatologii Estetycznej.
Wybieramy preparaty uznane przez dermatologów za najlepsze, najbardziej
bezpieczne i godne rekomendacji. W roku 2007 do nagrody zosta∏y nominowane
produkty wymienione w kuponie konkursowym. G∏osy lekarzy zadecydujà, które 
z nich zwyci´˝à w tegorocznej edycji. 

A oto lista nagród dla g∏osujàcych w Konkursie Per∏a Dermatologii Estetycznej 2007

I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT 
DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. PREPARAT DO PEELINGU:
a) COSMELAN ❑  
b) PHILODERM PROFESSIONAL 50% AHA PEELING GEL  ❑
c) PHILODERM PROFESSIONAL 70% AHA PEELING GEL ❑ 
d) RETISES CT ❑

2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:
a) ESTHÉLIS ❑  
b) RESTYLANE Perlane® ❑ 
b) SURGIDERM  ❑

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:
a) CONJONCTYL ❑
b) MESOLIS+ ❑ 
c) SURGILIFT PLUS ❑ 
c) ZETAVISC L ❑

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU:  a) ELANCYL Cellu/reverse – serum wyszczuplajàce ❑ 
b) IWOSTIN ELIXINE – od˝ywka do ràk ❑

2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY TRÑDZIKOWEJ:
a) A-SENCE ACNE CARE CREAM ❑ b) IWOSTIN PURRITIN  ❑

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ:
a) CETAPHIL emulsja, 200 ml ❑ b) NUTRITIC ❑ 

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ:
a) DIROSEAL ❑ b) IWOSTIN – krem na naczynka ❑ 
c) PHILODERM IMPULS K ❑ d) RUBIALINE KREM ❑

5. PREPARAT NA PRZEBARWIENIA:
a) IWOSTIN ROZJAÂNIAJÑCY KREM NA PRZEBARWIENIA ❑ 
b) PHILODERM GINKOAKTIV WHITENING CREAM ❑ 
c) WHITE OBJECTIVE®

6. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY:
a) NEOVADIOL ❑ b) PHILODERM RETINOL HA ANTI-AGEING CREAM ❑ 

✁ ✁
KUPON KONKURSOWY – wype∏nij,  wytnij, wyÊlij na adres:  SLDE, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa

• 2 zestawy: KOSZ PE¸EN
PI¢KNA wype∏niony
produktami firmy Pierre Fabre
Dermo-Cosmetique marek
AVENE, COUVRANCE,
KLORANE, KLORANE BEBE,
GALENIC, ELANCYL
WartoÊç 1 nagrody – 4000 z∏

• Weekend 
w Hotelu SPA 
dla 1 osoby,
ufundowany
przez firm´ 
L.E.A. Futur

Dermatologii Estetycznej
2007

• Pakiet „Ukojenie cia∏a i duszy” – specjalnie dobrany program relaksacyjno-piel´gnacyjny (solno-kokosowy
peeling ca∏ego cia∏a, masa˝ Lomi-Lomi, refleksologia twarzy i g∏owy z maskà algowà, manicure, mycie w∏osów 
+ czesanie) dla jednej osoby ufundowany przez firm´ Croma-Pharma Polska – do zrealizowania w salonie SPA. 
Czas trwania programu: 4.30 min

• Indywidualny projekt doradczo-szkoleniowy,
który wykreuje przysz∏oÊç Twojà i Twojego
gabinetu. Przygotowany w oparciu o szczegó∏owà
analiz´ Twoich potrzeb i oczekiwaƒ, przez najlep-
szych specjalistów z renomowanej firmy CHILTERN
Consultancy International Polska, firmy, która
wspólnie z Jackiem Santorskim stworzy∏a Instytut
Psychologii Biznesu. Projekt o wartoÊci 20 000
PLN ufundowa∏a firma Q-Med Polska.

• 10 zestawów produk-
tów ufundowanych przez
Laboratorium Iwostin
(Nepentes Sp. z o.o.):
Elixine – od˝ywka do ràk 
na noc, Elixine Balsam 
do cia∏a uj´drniajàcy,
Solecrin oraz butelka
wina

• Laptop ufundowany 
przez La-Roche Posay
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I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. PREPARAT DO PEELINGU:

�COSMELAN
Najskuteczniejsza terapia usuwajàca przebarwienia o pod∏o˝u hormonalnym. Nowoczesny zabieg
na przebarwienia Cosmelan jest ju˝ na rynku polskim od dwóch lat. W Êrodowisku lekarzy, którzy
zajmujà si´ dermatologià estetycznà zabieg ten okreÊlany jest jako jedyny skuteczny. Czynnikami
aktywnymi w preparatach Cosmelan sà: kwas kojowy, kwas fitowy, arbutyna, palmitynian retinolu,
kwas askorbowy, tyrosinol. Mo˝na stosowaç do ka˝dego rodzaju skóry i przebarwieƒ o ró˝nej
etiologii. Najlepsze efekty uzyskuje si´ w przypadku przebarwieƒ o pod∏o˝u hormonalnym
(melasma) skóry t∏ustej i mieszanej, poniewa˝ oprócz tego, ˝e pozwala pozbyç si´ plam
barwnikowych, reguluje wydzielanie ∏oju, zw´˝a pory i dodaje skórze blasku.

BIO-PROFIL POLSKA

�PHILODERM PROFESSIONAL 50% AHA PEELING GEL
Philoderm 50% AHA jest ˝elem usuwajàcym górnà warstw´ naskórka, przez co pobudza
syntez´ kolagenu i wzmacnia skór´. Zawiera 50% kwas glikolowy (AHA), najmniejszy 
i najbardziej skuteczny kwas typu AHA. Dzi´ki swojej niewielkiej molekularnej strukturze ∏atwo
przenika przez naskórek i dociera do skóry g∏´bokiej, a nast´pnie aktywuje potrójne dzia∏anie
peelingu. Kwas kojowy opóênia przebarwienia i lekko wybiela dotychczasowe przebarwione
miejsca. Kwas fitowy jest silnym antyutleniaczem i regeneruje skór´. Ponadto, posiada cenne
w∏aÊciwoÊci z∏uszczajàce. 

BEAUTYMED AESTHETICS

�PHILODERM PROFESSIONAL 70% AHA PEELING GEL       
Philoderm 70% AHA Peeling Gel jest intensywnym preparatem do peelingu, usuwajàcym
kilka warstw naskórka. Jego dzia∏anie bardzo silnie pobudza syntez´ kolagenu 
i wzmacnia skór´. Zawiera najmniejszy i najbardziej skuteczny kwas typu AHA. Dzi´ki
swojej niewielkiej molekularnej strukturze kwas glikolowy ∏atwo przenika naskórek,
dociera do skóry g∏´bokiej i aktywuje dzia∏anie peelingu. Dodatek Chitosanu nawil˝a
skór´ tworzàc warstw´ ochronnà na powierzchni naskórka, która pomaga zatrzymaç
wilgoç i zapobiega wysuszeniu.                                                                                                   

BEAUTYMED AESTHETICS

�RETISES CT
Jest to peeling o z∏o˝onej formule, swój silny efekt odm∏adzajàcy, nawil˝ajàcy i stymulacyjny
na skór´ wywiera dzi´ki skojarzonemu dzia∏aniu sk∏adników takich jak witamina C, która
dzia∏a antyoksydacyjnie i bierze udzia∏ w syntezie kolagenu, retinol – wp∏ywa na odnow´
komórkowà i kwas mlekowy – dzia∏a silnie nawil˝ajàco. Wskazania: starzenie si´ skóry,
przebarwienia pos∏onecze i melasma, skóra palacza, dojrza∏a, wiotka, przesuszona skóra,
regeneracja skóry po opalaniu, rozst´py. Opakowanie Retises CT zawiera 6 ampu∏ek 
z witaminà C (10% glukozydu askorbylu) i 6 saszetek z retinolem i kwasem mlekowym (5%
retinolu, 15% kwasu mlekowego). Przed aplikacjà Retises CT warto na∏o˝yç warstw´ peelingu
na bazie kwasu salicylowego – Salipeel, sprawia on, ˝e skóra po zabiegu wyglàda jeszcze
∏adniej. Cz´stotliwoÊç zabiegów indywidualnie ustala lekarz.

BIO-PROFIL POLSKA

Prezentacja
nominowanych
produktów

Dermatologii Estetycznej
2007
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2. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡:
�ESTHÉLIS
Esthélis jest jedynym wysoce usieciowanym ˝elem, który mo˝e byç wstrzykiwany nawet 
w bardzo powierzchowne warstwy skóry. Dzi´ki temu efekty zabiegu sà jeszcze bardziej
naturalne, skuteczne i d∏ugotrwa∏e, przy zastosowaniu mniejszej iloÊci preparatu. Te
niespotykane w∏aÊciwoÊci produktów Esthélis sà wynikiem zastosowania technologii spójnej,
wielokrotnie zag´szczonej macierzy (Cohesive Polidensyfied Matrix, CPM) opracowanej 
i opatentowanej przez szwajcarskà firm´ Anteis. – ˚el Esthélis jest bardziej mi´kki i delikatny
w dotyku, co jest szczególnie wa˝ne podczas wstrzykiwania preparatu w okolicy warg. Od razu
po wykonaniu iniekcji skóra staje si´ j´drna, a ˝el ∏àczy si´ z otaczajàcà tkankà w jednà ca∏oÊç,
nie powodujàc efektu obwódki czy ziarniniaka. Pacjenci, którym podano Esthélis odczuwajà
efekt liftingu i nawil˝enia. Nic wi´c dziwnego, ˝e odsetek pacjentów zadowolonych z zabiegu
jest bardzo wysoki – mówi dr Deborah Wake, Nowa Zelandia.

CROMA-PHARMA POLSKA 

�RESTYLANE Perlane® 
Spektakularny wype∏niacz korygujàcy g∏´bokie zmarszczki lub bruzdy; odnoszàcy
sukcesy tak˝e w konturowaniu ust. Nale˝y do rodziny produktów RESTYLANE®: wiodàcej
marki na Êwiecie, której producentem jest szwedzka firma biotechnologiczna Q-MED. Jest
jedynym wype∏niaczem posiadajàcym badania kliniczne przeprowadzane na ludziach
zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine. Badania te dowodzà, ˝e trwa∏oÊç efektów
zabiegów z wykorzystaniem RESTYLANE® jest d∏u˝sza w porównaniu z innymi metodami
niepermanentnej terapii estetycznej. Ponadto, zarówno doÊwiadczenia praktyków na
ca∏ym Êwiecie, jak i badania kliniczne potwierdzajà, ˝e aby uzyskaç taki sam efekt
estetyczny zabiegu, wystarczy mniejsza obj´toÊç iniekcji RESTYLANE® w porównaniu 
z innymi preparatami wype∏niajàcymi. RESTYLANE® to pierwszy preparat kwasu
hialuronowego zatwierdzony przez niezwykle rygorystycznà agencj´ FDA (Food and Drug
Administration) w medycynie estetycznej.

Q-MED POLSKA

�SURGIDERM 
Innowacja Laboratorium Corneal® – gama preparatów do wype∏niania zmarszczek i mo-
delowania kszta∏tu ust, na bazie stabilizowanego kwasu hialuronowego pochodzenia
niezwierz´cego. Surgiderm wyró˝nia nowatorska technologia sieciowania, dzi´ki czemu
optymalny efekt utrzymuje si´ d∏u˝ej – nawet do 12 miesi´cy. Surgiderm doskonale
koryguje g∏´bokie i Êrednie fa∏dy w skórze. Mo˝e byç równie˝ stosowany do podkreÊlenia
konturu warg i remodelowania rysów twarzy.

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

3. PREPARAT DO MEZOTERAPII
�CONJONCTYL
Conjonctyl jest preparatem do mezoterapii estetycznej. Zawiera sterylny roztwór biodost´pnej
krzemionki organicznej. Krzem jest naturalnym sk∏adnikiem tkanki ∏àcznej, tworzy specjalne
wiàzania (mostki siloksanowe) mi´dzy w∏óknami kolagenu, elastyny i GAG (glikoza-
minoglikanami), dzi´ki temu przywraca ich uporzàdkowanà struktur´ przestrzennà – efektem
optycznym jest zmniejszenie zmarszczek, wyg∏adzenie nierównoÊci, poprawa j´drnoÊci i spo-
istoÊci skóry. Wskazania: rozst´py, blizny, rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu, wyg∏adzanie
drobnych zmarszczek, kurzych ∏apek, lwich zmarszczek i bruzd.

BIO-PROFIL POLSKA

�MESOLIS+
Od kilku miesi´cy mamy do dyspozycji nowy produkt Mesolis+, szwajcarskiej firmy
Anteis. Jakà daje przewag´ nad tradycyjnymi preparatami? Po pierwsze jego zaletà jest
najwy˝sze st´˝enie kwasu hialuronowego wÊród wszystkich preparatów bez wiàzaƒ
poprzecznych obecnych na rynku: 18mg/ml. UnikalnoÊç jego formu∏y polega na dodaniu

Dermatologii Estetycznej
2007

Dermatologii Estetycznej
2007
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glicerolu – który wzmaga efekt nawil˝enia skóry i przed∏u˝a jego korzystne dzia∏anie.
Dzi´ki temu uzyskujemy szybszy efekt poprawy wyglàdu skóry, zw∏aszcza zm´czonej,
pokrytej drobnymi zmarszczkami i odwodnionej. Preparat na pewno zas∏uguje na uwag´,
poszerza ofert´ dla bardziej wymagajàcych pacjentów. Warte podkreÊlenia jest jego
korzystne dzia∏anie przed i po ekspozycji s∏onecznej. Pomimo ostrze˝eƒ dermatologów 
o szkodliwoÊci opalania, niestety nadal typowym wakacyjnym obrazkiem sà setki
pra˝àcych si´ w s∏oƒcu cia∏, a synonimem udanego urlopu jest z∏ota opalenizna. Patrzàc
realnie, fankom kàpieli s∏onecznych nie zabronimy opalania, ale mo˝emy pomóc ich
skórze, polecajàc zabiegi mezoterapii Mesolisem+.

CROMA-PHARMA POLSKA 

�SURGILIFT PLUS 
NajnowoczeÊniejszy produkt do mezoterapii, stworzony przez Laboratorium Corneal®. Preparat na
bazie kwasu hialuronowego zapewnia doskona∏à rewitalizacj´ skóry suchej i zm´czonej. Dzi´ki
zastosowanej technologii skóra odzyskuje zdrowy, m∏odzieƒczy wyglàd. Aktywnie, trwale i g∏´boko
nawil˝a poprawiajàc jej elastycznoÊç, jak równie˝ chroni przed szkodliwym dzia∏aniem wolnych
rodników. Surgilift Plus zapobiega przedwczesnemu starzeniu si´ skóry i w widoczny sposób
redukuje istniejàce ju˝ zmiany. Szybka kuracja regenerujàca dla osób w ka˝dym wieku .

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A. FUTUR 

�ZETAVISC L
Preparat niestabilizowanego kwasu hialuronowego z dodatkiem lidokainy do mesoliftingu
skóry. Jest to silnie nawil˝ajàcy i g∏´boko rewitalizujàcy produkt do ka˝dego rodzaju skóry, 
w szczególnoÊci suchej i zm´czonej. Poprawia napi´cie i elastycznoÊç, usuwajàc drobne
zmarszczki i stymulujàc fibroblasty do dzia∏ania. Dodatek lidokainy sprawia, i˝ produkt
rewelacyjnie si´ rozprowadza w tkankach, co daje spektakularne efekty.

BEAUTYMED AESTHETICS

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU
�ELANCYL Cellu/reverse 14 dni – Serum Wyszczuplajàce
Laboratoria ELANCYL od pond 30 lat specjalizujà si´ w dziedzinie wyszczuplania. Dzi´ki
doÊwiadczeniu i dog∏´bnej wiedzy dotyczàcej funkcjonowania komórek t∏uszczowych, Laboratoria
ELANCYL proponujà nowe rozwiàzanie w walce z cellulitem. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki odkryciu
wczeÊniej nieznanego mechanizmu spalania t∏uszczów. Laboratoria Elancyl odkry∏y nowà, aktywnà
substancj´ wyszczuplajàcà: Xanthoxyline, która reaktywuje i intensyfikuje dzia∏anie bia∏ek UCP:
zwi´ksza ich mo˝liwoÊci redukcji istniejàcych zapasów t∏uszczowych oraz hamuje tworzenie si´
nowych zapasów. Nowa substancja uaktywnia w ten sposób olbrzymi potencja∏ w zakresie spalania
t∏uszczów i zwi´ksza skutecznoÊç wyszczuplania. Ponadto, po∏àczenie kofeiny z florydzynà pozwala
na zwi´kszenie efektów porannej redukcji zapasów t∏uszczowych i ograniczenie tworzenia si´
zapasów t∏uszczowych w nocy. Kompleks drenujàcy wspomaga usuwanie wody i toksyn, a HMC
(metylochalkon hesperydyny) zwi´ksza elastycznoÊç i j´drnoÊç skóry.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA

� IWOSTIN ELIXINE – Od˝ywka do ràk na noc
Od˝ywka do ràk na noc Iwostin Elixine to pierwsza dost´pna na rynku dermokosmetyków
od˝ywka do skóry ràk. Intensywnie od˝ywia i regeneruje skór´ d∏oni oraz p∏ytki paznokci.
Starannie dobrane sk∏adniki aktywne poprawiajà struktur´ skóry, wyg∏adzajà jà i poprawiajà jej
kondycj´. Dzia∏anie od˝ywki wzmacnia sposób jej stosowania – dzi´ki za∏o˝eniu bawe∏nianych
r´kawiczek na posmarowane nià d∏onie preparat tworzy od˝ywczy kompres, dostarczajàc 
do skóry cenne substancje i umo˝liwiajàc im pe∏ne dzia∏anie. Hypoalergiczna formu∏a preparatu
powsta∏a w konsultacji z dermatologami. W∏aÊciwoÊci: uzupe∏nia niedobory ceramidów i lipidów
w skórze, dostarcza niezb´dnych nienasyconych kwasów t∏uszczowych (NNKT), intensywnie 
i d∏ugotrwale nawil˝a i nat∏uszcza, dostarcza cystyn´, regenerujàc i chroniàc p∏ytk´ paznokcia.

LABORATORIUM IWOSTIN (NEPENTES SP. Z O.O.)
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2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY TRÑDZIKOWEJ
�A-SENCE ACNE CARE CREAM – krem przeciwtràdzikowy
Przeciwdzia∏a powstawaniu tràdziku, równoczeÊnie zmniejsza skazy skóry, oczyszcza
powierzchni´ oraz poprawia jej wyglàd. Kwas salicylowy z∏uszcza naskórek, pozwalajàc
substancji triclosan oraz olejkowi drzewa herbacianego na aktywne dzia∏anie wewnàtrz
porów w celu dok∏adnego oczyszczenia ognisk zapalnych. Prowitamina B5 i aloes
stymulujà odnow´ komórkowà, przyspieszajàc proces gojenia powierzchni obj´tej
tràdzikiem. W sk∏ad kremu wchodzi równie˝ glikol propylenowy, który zapewnia skórze
optymalnà ochron´ i nawil˝enie. Sk∏adniki aktywne: kwas salicylowy, olej drzewa
herbacianego, ekstrakt aloesu, witamina C, witamina E, kwas kojowy.                                   

BEAUTYMED AESTHETICS

� IWOSTIN PURRITIN – ˚el do mycia twarzy
˚el do mycia twarzy Iwostin Purritin jest przeznaczony do codziennej toalety skóry t∏ustej,
sk∏onnej do zmian tràdzikowych, a zarazem wra˝liwej i alergicznej. Nie zawiera myd∏a;
delikatnie myje i piel´gnuje skór´. Po∏àczenie olejku z drzewa herbacianego, Triclosanu 
i Physiogenylu® zapewnia skuteczne dzia∏anie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i sebo-
regulacyjne. Hypoalergiczna formu∏a preparatu powsta∏a w konsultacji z dermatologami.
W∏aÊciwoÊci: oczyszcza pory skóry, dzia∏a antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciw-
grzybiczo, reguluje wydzielanie sebum, stymuluje wzrost i regeneracj´ komórek, piel´gnuje
skór´ i ∏agodzi podra˝nienia, nie zawiera myd∏a, nie wysusza skóry.

LABORATORIUM IWOSTIN (NEPENTES SP. Z O.O.)

3. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ
�CETAPHIL emulsja, 200 ml
¸agodna emulsja do mycia i piel´gnacji skóry twarzy. Nie narusza naturalnego p∏aszcza
lipidowego skóry, nie dzia∏a komedogennie (nie przyczynia si´ do powstawania nowych
zaskórników). Nie zmienia fizjologicznego pH skóry. Przebadany dermatologicznie,
równie˝ w testach porównujàcych go do innych preparatów. Cetaphil ca∏kowicie eliminuje
koniecznoÊç u˝ycia wody i myd∏a do codziennej piel´gnacji skóry twarzy. Skóra pozostaje
czysta, Êwie˝a, bez podra˝nieƒ i jest doskonale przygotowana do aplikacji leków.
Wskazania: skóra wra˝liwa, na której Êrodki zawierajàce myd∏o mogà wywo∏aç
podra˝nienia; skóra sucha, atopowa, sk∏onna do alergii i wyprysków; skóra z tràdzikiem
m∏odzieƒczym i tràdzikiem ró˝owatym; przygotowanie skóry do aplikacji leków; skóra
przed oraz po zabiegach dermokosmetycznych; demakija˝ skóry twarzy i okolic oczu.

GALDERMA POLSKA

�NUTRITIC
Od˝ywczy krem regenerujàcy, który ∏agodzi 4 oznaki skóry suchej: uczucie Êciàgni´cia,
wra˝liwoÊç, brak elastycznoÊci i szorstkoÊç. Dzi´ki zawartoÊci Biolipidów, pochodzàcych
z 4 olejków roÊlinnych, zapewnia odpowiednie od˝ywienie i odnowienie naskórka.
Posiada ultradelikatnà konsystencj´, która sprawia, ˝e krem ∏atwo wnika w g∏àb skóry nie
pozostawiajàc t∏ustej warstwy. Nutritic dla skóry suchej (Biolipidy 2,5 %), dla skóry 
bardzo suchej (Biolipidy 5%). Nutritic, tak jak inne preparaty z gamy La Roche-Posay, jest
przeznaczony dla skóry nawet najbardziej wra˝liwej.

LA ROCHE-POSAY

4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ
�DIROSEAL
Laboratoria Dermatologiczne Avéne proponujà DIROSEAL, produkt zapewniajàcy
piel´gnacj´ leczniczà skóry zaczerwienionej, z rozszerzonymi naczynkami i dzia∏ajàcy 

Dermatologii Estetycznej
2007



D
erm

a
News

9

na trzech poziomach (naskórek, naczynia krwionoÊne, stany zapalne). Po raz pierwszy 
w leczeniu rumienia miejscowego, Retinaldehyd po∏àczony jest tu z innymi sk∏adnikami
aktywnymi, o dzia∏aniu uzupe∏niajàcym. Udowodniono, ˝e Retinaldehyd, podobnie jak kwas
retinowy, ma wp∏yw na waskularyzacj´, w szczególnoÊci na czynnik VEGF. 
Przypomnijmy: czynnik VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) jest czynnikiem wzrostu
naczyniowego. Produkowany przez keratynocyty i komórki Êródb∏onka, umo˝liwia tworzenie
nowych naczyƒ w∏osowatych na bazie ju˝ istniejàcych. Jak wykaza∏y liczne badania in vitro,
Retinaldehyd wywiera na VEGF dzia∏anie hamujàce, a efektem tego dzia∏ania jest
ograniczenie procesu waskularyzacji. Z drugiej zaÊ strony, oddzia∏ujàc na metabolizm
keratynocytów, Retinaldehyd powoduje wzrost gruboÊci naskórka, co os∏abia znacznie
widocznoÊç drobnych naczyƒ.

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE POLSKA

� IWOSTIN – krem na naczynka
Krem na naczynka Iwostin jest przeznaczony do kuracji skóry wra˝liwej i alergicznej z problemami
naczynkowymi. Dzi´ki kompleksowi substancji aktywnych, wÊród których znajduje si´
EsculosideTM i witamina C, dzia∏a leczniczo, redukujàc stopieƒ zaczerwienienia skóry oraz
zapobiegawczo, wzmacniajàc kruche naczynka krwionoÊne. Hypoalergiczna formu∏a preparatu
powsta∏a w konsultacji z dermatologami. W∏aÊciwoÊci: wzmacnia kruche naczynka krwionoÊne,
zapobiegajàc ich p´kaniu; dzia∏a przeciwzapalnie i przeciwrumieniowo; poprawia mikrokrà˝enie
i dezaktywuje wolne rodniki, wzmacnia barier´ lipidowà naskórka i hamuje transepidermalnà
utrat´ wody (TEWL); nawil˝a i zmi´kcza zaczerwienionà skór´; redukuje stopieƒ zaczerwienienia
skóry; nie zawiera substancji zapachowych; nadaje si´ jako baza pod makija˝.

LABORATORIUM IWOSTIN (NEPENTES SP. Z O.O.)

�PHILODERM IMPULS K
Krem wspomagajàcy mikrocyrkulacj´, dzi´ki du˝ej zawartoÊci witaminy K w widoczny
sposób redukuje zaczerwienienia, podra˝nienia, obrz´ki i siniaki. Zalecany jest do usu-
wania cieni pod oczami, posiada równie˝ stymulujàce i ∏agodzàce dzia∏anie na rozsze-
rzone i pop´kane naczynka. Dodatkowa zawartoÊç kwasu hialuronowego, gliceryny i pa-
rafiny silnie nawil˝a nawet ekstremalnie suchà skór´. 

BEAUTYMED AESTHETICS

�RUBIALINE KREM
Produkt dedykowany pacjentom ze skórà naczyniowà, nadreaktywnà, dzia∏a wspoma-
gajàco w tràdziku ró˝owatym. Receptura z unikalnym efektem ch∏odzàcym, dzi´ki zas-
tosowaniu Rhizobian Gum, polimeru uwalniajàcego wod´ w momencie podwy˝szania
temperatury skóry. Szczególnie polecany w przypadku „flushing” – napadowego rumienia.
Dodatkowo czynniki chroniàce naczynia: eskuletyna, obkurczajàce: ruskogenina,
chroniàce macierz pozakomórkowà: glikozaminoglikany. Bardzo wa˝ne! Rubialine nie
zawiera konserwantów, Êrodków zapachowych, emulgatorów. 

BIO-PROFIL POLSKA

5. PREPARAT NA PRZEBARWIENIA
� IWOSTIN ROZJAÂNIAJÑCY KREM NA PRZEBARWIENIA
RozjaÊniajàcy krem na przebarwienia Iwostin jest przeznaczony do kuracji wra l̋iwej skóry z przebar-
wieniami. Skuteczne dzia∏anie kremu zapewnia innowacyjny, opatentowany kompleks DERMAWHITE®

oraz witamina E i zestaw filtrów UV. Preparat efektywnie rozjaÊnia przebarwienia, a dzi´ki dzia∏aniu
antyrodnikowemu i ochronie przed promieniowaniem UV zapobiega oznakom starzenia si´ skóry.
Hypoalergiczna formu∏a preparatu powsta∏a w konsultacji z dermatologami. W∏aÊciwoÊci: zawiera
innowacyjny, opatentowany kompleks Dermawhite® NF LS; dzia∏a depigmentacyjnie; „wy∏apuje” jony
miedzi, niezb´dne do powstawania melaniny; zmniejsza aktywacj´ tyrozynazy; hamuje dzia∏anie
aktywnej tyrozynazy; delikatnie z∏uszcza naskórek; chroni przed dzia∏aniem wolnych rodników,
opóêniajàc proces starzenia si´ skóry; chroni przed dzia∏aniem promieniowania UVA i UVB.

LABORATORIUM IWOSTIN (NEPENTES SP. Z O.O.)
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�PHILODERM GINKOAKTIV WHITENING CREAM
Aktywny krem wybielajàcy na przebarwienia, przeznaczony dla skóry ze zmianami pigmen-
tacyjnymi, takimi jak odbarwienia, przebarwienia, plamy pos∏oneczne, itp. Kwas kojowy zawarty 
w kremie wybiela ciemno zabarwione powierzchnie, zapobiega dalszemu rozwojowi plam
pigmentacyjnych i powstawaniu nowych. Aloes od˝ywia skór´, podczas gdy ekstrakt mi∏orz´bu 
i witamina E chronià skór´ przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo zapobiega tworzeniu si´
zmarszczek, b´dàcych wynikiem d∏ugotrwa∏ej ekspozycji na promieniowanie s∏oneczne i skutkiem
up∏ywajàcego czasu.

BEAUTYMED AESTHETICS

�WHITE OBJECTIVE®
BIODERMA wprowadza na rynek pierwszà kompleksowà odpowiedê na zaburzenia
pigmentacji skóry, uzyskanà w oparciu o opatentowanà koncepcj´ dzia∏ania w czasie
czterech g∏ównych faz pigmentacji. Seria kosmetyków White Objective nie tylko redukuje ju˝
istniejàce przebarwienia, ale tak˝e zmniejsza ryzyko pojawienia si´ kolejnych. Skuteczny
system filtrów chemicznych chroni przed dzia∏aniem promieni UVA i UVB, które wzbudzajà
proces melanogenezy. Andografolid i melanostatyna ograniczajà indukcj´ melanogenezy
przez mediatory. Dwa sk∏adniki aktywne (Glabrydyna i Azelainian lizyny) hamujà
wydzielanie tyrozynazy – podstawowego enzymu odpowiedzialnego za reakcj´ syntezy
melaniny. Witamina PP zmniejsza przep∏yw zawierajàcych melanin´ melanosomów do
keratynocytów i w ten sposób ogranicza pojawianie si´ przebarwieƒ na powierzchni skóry.
Stabilna pochodna witaminy C (Glukozyd askorbylowy), uwalniana progresywnie w czasie
d∏ugotrwa∏ego dzia∏ania, usuwa nagromadzonà w keratynocytach melanin´. Dzia∏anie
z∏uszczajàce ma równie˝ kwas glikolowy przyspieszajàcy usuwanie komórek.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA

6. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

�NEOVADIOL
Intensywny krem przywracajàcy g´stoÊç skóry. W okresie menopauzy zjawisku utraty g´stoÊci
skóry towarzyszy os∏abienie lipo-struktury – sieci komórek t∏uszczowych, które formujà owal
twarzy. W rezultacie skóra traci zarówno wewn´trznà materi´, jak i swoje podparcie
(„rusztowanie”, na którym opiera si´ skóra). Owal twarzy opada, rysy zmieniajà si´. Neovadiol
zapobiega tym zjawiskom dzi´ki zawartoÊci aktywnych sk∏adników: Pro-Xylane™ – nowy
sk∏adnik aktywny przeciw starzeniu si´ skóry, wzbogacony o Phyto-Complex z soi, aby
przywróciç g´stoÊç i spoistoÊç skóry; Isobioline™ – pomaga odbudowaç lipo-struktur´, aby
odtworzyç podparcie skóry (odbudowaç „rusztowanie”). Po u˝yciu skóra jest od˝ywiona, rysy
twarzy wyg∏adzone. Po 8 tygodniach stosowania skóra odzyskuje wewn´trznà materi´ 
i podparcie. Rysy twarzy i kontur szyi sà widocznie wymodelowane. SkutecznoÊç potwierdzona
badaniami klinicznymi pod kontrolà dermatologa.

VICHY LABORATOIRES

�PHILODERM RETINOL HA ANTI-AGEING CREAM 
Krem przeciwstarzeniowy, w sk∏ad którego wchodzà mikrokapsu∏ki z retinolem i kwasem
hialuronowym. Retinol to sprawdzona substancja zwi´kszajàca elastycznoÊç skóry poprzez
syntez´ kolagenu i regeneracj´ komórek. Jest jednak ma∏o stabilnym sk∏adnikiem i samo-
dzielnie nie jest w stanie przeniknàç w g∏´bsze warstwy skóry. Z tego powodu retinol w kremie
Philoderm Retinol HA jest „zamkni´ty” w kapsule beta cyclodextrin, co pozwala na kon-
trolowane uwalnianie tej substancji w skórze. Ten innowacyjny system wprowadzania znacznie
podnosi efektywnoÊç retinolu. Kwas hialuronowy zawarty w kremie jest istotnym sk∏adnikiem
nawil˝ajàcym i przywracajàcym równowag´ wodnà zniszczonej skórze.

BEAUTYMED AESTHETICS
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Program spotkaƒ organizowanych przez

STOWARZYSZENIE LEKARZY
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

Do koƒca 2007 roku

23.09.2007 – WARSZTATY MEDYCZNE (ZAJ¢CIA PRAKTYCZNE W GRUPACH 7-OSOBOWYCH)

Zakres tematyczny:

• Toksyna botulinowa w korekcji zmarszczek twarzy – techniki podstawowe
• Wype∏niacze w korekcji zmarszczek twarzy – techniki podstawowe
• ¸àczone techniki zabiegowe (mezoterapia i peelingi)

Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

13-14.10.2007 – SYMPOZJUM NAUKOWE:

Najcz´stsze problemy w dermatologii estetycznej cz. I: górna cz´Êç twarzy
13.10.2007 – cz´Êç teoretyczna sympozjum: Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa
14.10.2007 – zaj´cia praktyczne: Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

17-18.11.2007 SYMPOZJUM NAUKOWE:

Najcz´stsze problemy w dermatologii estetycznej cz. II: dolna cz´Êç twarzy i szyja
17.11.2007 – cz´Êç teoretyczna sympozjum: Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa
18.11.2007 – zaj´cia praktyczne: Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa
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dr Joanna Magdziarz-Orlitz

Sprawozdanie 
z sympozjum naukowego
Wroc∏aw 26-27.05. 2007

Wyk∏ad prof. Adama W∏odarkiewicza: Wrodzone i nabyte
znamiona barwnikowe skóry ze szczególnym uwzgl´dnieniem
znamion atypowych wyjaÊni∏ i przypomnia∏ uczestnikom infor-
macje dotyczàce klasyfikacji znamion i post´powania terapeu-
tycznego. Profesor podkreÊli∏, ˝e leczenie znamion wrodzonych
jest zale˝ne od wielkoÊci znamienia i zwiàzanego z tym ryzyka
czerniaka, które roÊnie wraz z wielkoÊcià znamienia i z wiekiem
pacjenta. Przy znamionach o rozmiarze do 1,5 cm ryzyko to
wynosi 1-5%, ale gdy znami´ ma powy˝ej 15 cm, wzrasta ju˝ 
do 15%. Ze znamion nabytych to znami´ dysplastyczne,
pojawiajàce si´ w okresie pokwitania lub u m∏odych doros∏ych,
uwa˝ane jest za prekursora czerniaka. 

Schemat ABCDE nadal jest skutecznym kryterium diagnostyki
wczesnych czerniaków i znamienia dysplastycznego, ze wzgl´du
na prostot´ i przydatnoÊç do samooceny pacjenta. Jednak
badanie dermatoskopowe wykazuje si´ wi´kszà czu∏oÊcià 
i swoistoÊcià. W Zespole Znamion Dysplastycznych wa˝na jest
strategia post´powania, czyli ocena przez samego pacjenta
znamion w odst´pach 1 miesiàca oraz pe∏ne badanie
dermatologiczne i dermatoskopowe 1 lub 2 razy w roku,
usuwanie zmieniajàcych si´ zmian barwnikowych, ograniczenie
ekspozycji na promieniowanie s∏oneczne i stosowanie filtrów UV.

NowoÊci SVR w zakresie ochrony przeciws∏onecznej i ma-
kija˝u przedstawi∏a Ewa Kossut, prezentujàc nowy produkt SVR
50 Compact.

Nast´pnie dr Joanna Holm praktykujàca na co dzieƒ w Szwe-
cji i posiadajàca ogromne, ponad 15-letnie, doÊwiadczenie 
w ocenie dermatoskopowej znamion przypomnia∏a wszystkim
podstawowe zasady badania dermatoskopowego. PodkreÊli∏a
rol´ dwóch systemów klinicznej diagnostyki:
1. ABCD (wprowadzone w 1985 r.) rozbudowane o cech´ E
(zmiana wyglàdu) i F (obecnoÊç czerniaka w rodzinie) oraz 
2. 7-punktowa skala Glasgow (nietypowa siateczka pigmen-
towa, niebieskobia∏awy welon, nietypowe naczynia, nieregu-
larne smugi ga∏àzkowate, nieregularne skupiska pigmentu,
nieregularne skupiska kropek v.globulek, struktury regresyjne).

W trakcie sympozjum pod okiem dr Holm odbywa∏y si´
çwiczenia rozpoznawania obrazu dermatoskopowego, oceny 
i ró˝nicowania zmian ∏agodnych i nowotworowych. W drugim
dniu, poza çwiczeniami analizy obrazów dermatoskopowych,
us∏yszeliÊmy wiele cennych uwag i wskazówek praktycznych
oraz aktualne poglàdy dotyczàce post´powania z pacjentem ze 
znamionami barwnikowymi, z ZZD, z czerniakiem.

Du˝à rol´ prognostycznà w
leczeniu melanoma odgrywa
g∏´bokoÊç nacieku (pomoc-
nicza skala Breslow i Clark),
obecnoÊç owrzodzeƒ i licze-
bnoÊç podzia∏ów mitotycz-
nych w komórkach melano-
ma. Margines usuni´cia czer-
niaka waha si´ od 0,5-2 cm.
Bardzo wa˝ne jest znalezie-
nie tzw. w´z∏a wartownika
(Sentinel Node Biopsy), który
wcale nie jest najbli˝szy
lokalizacji czerniaka.

Dr Holm podkreÊli∏a
równie˝ wp∏yw promienio-
wania s∏onecznego na wzrost
zachorowalnoÊci na czernia-
ka (w ciàgu ostatnich 10 lat 
w Szwecji podwoi∏a si´), nie-
wielkie znaczenie ura˝alnoÊci
i brak koniecznoÊci zapobie-
gawczego usuwania znamion
z okolicy stóp lub d∏oni. Po-
da∏a algorytmy post´powania
dotyczàce marginesu usuwania
czerniaka, leczenia i kontroli.

W trakcie sympozjum ist-
nia∏a mo l̋iwoÊç zapoznania sí
z ofertà przeciws∏onecznà firm
Bio-Profil, La Roche-Posay, Bio-
derma, z urzàdzeniami do ba-
dania dermatoskopowego i wi-
deodermatoskopii kompute-
rowej firmy Bechtold oraz z no-
woÊciami kosmetycznymi Labo-
ratorium Andre Zagozda.

Spotkanie by∏o okazjà do
przypomnienia i sprawdzenia
wiedzy, podzielenia sí  uwagami
oraz problemami zwiàzanymi 
z diagnostykà i metodami
usuwania zmian skórnych. �

W dniach 26-27 maja 2007 we Wroc∏awiu odby∏o si´ sympozjum naukowe zorganizowane przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, dotyczàce tematu: Dermatoskopia w praktyce
dermatologicznej. Pierwszy dzieƒ seminarium dotyczy∏ podstaw badania dermatoskopowego, drugiego
dnia uczestnicy doskonalili swoje umiej´tnoÊci. Kierownikiem naukowym spotkania by∏a dr Ewa Kaniowska.

Na zdj´ciu: 
dr Joanna Holm podczas wyk∏adu

Na zdj´ciu: 
prof. Adam W∏odarkiewicz 
podczas wyk∏adu



Wybrane aspekty 
ochrony przeciws∏onecznej 
Pierwsze doniesienia potwierdzajàce szkodliwy wp∏yw promie-
niowania s∏onecznego na skór´ przypadajà ju˝ na koniec XIX
wieku. Poczàtkowo uwa˝ano, ˝e g∏ównie promieniowanie UVB
(290-320 nm), które jest od 100 do 1000 razy bardziej rumie-
niotwórcze ni˝ UVA, odpowiedzialne jest za wczesne i póêne
skutki oddzia∏ywania s∏oƒca na skór´. Skutki biologiczne pro-
mieniowania s∏onecznego dzieli si´ na wczesne, zwiàzane z re-
akcjà rumieniowà, oparzeniem s∏onecznym, pogrubieniem
naskórka, i póêne – zwiàzane z oddzia∏ywaniem promieni UV
na skór´, wywo∏ujàce zaburzenia pigmentacji, elastoz´, przed-
wczesne starzenie skóry (foto-ageing) oraz rozwój zmian przed-
rakowych, raków skóry i czerniaka z∏oÊliwego. W chwili obecnej
równie˝ zakres UVA (320-400 nm) uwa˝any jest za czynnik pro-
mujàcy proces karcinogenezy. Wysokie dawki UVA mogà
bowiem wzmacniaç odczyny rumieniowe wywo∏ywane przez UVB,
jak równie  ̋– poprzez dzia∏anie immunosupresyjne oraz niekorzys-
tny wp∏yw na tkank  ́ ∏àcznà – promowaç rozwój stanów przedra-
kowych oraz raków skóry. 

Na prze∏omie lat 60.-70. pojawi∏y sí  pierwsze doniesienia
dotyczàce roli promieniowania UVA w procesach fotoalergicz-
nych zwiàzanych z pokrzywkà Êwietlnà, wielopostaciowymi
osutkami Êwietlnymi i innymi fotodermatozami. Dzia∏anie pro-
mieniowania UVA nale˝y zaliczyç do powolnych, a zale˝y ono
g∏ównie od kumulacji cz´stych, podostrych ekspozycji. Pods-
t´pny charakter oddzia∏ywania UVA na skór´ jest zwiàzany
równie˝ z brakiem wywo∏ywania reakcji rumieniowej, która 
w pewnym sensie ma charakter reakcji obronnej – alarmujàcej
przy nadmiernej ekspozycji, m.in. na promienie UVB. Promie-
niowanie UVA charakteryzuje si´ równie˝ dwukrotnie szerszym
zakresem promieniowania od UVB, nie jest poch∏aniane przez
warstw´ ozonowà tak jak zakres UVB, i stanowi oko∏o 90%
docierajàcego do powierzchni ziemi promieniowania s∏onecz-
nego. Ponadto, to w∏aÊnie promieniowanie UVA przenika 
w g∏àb skóry w∏aÊciwej oddzia∏ujàc na warstw´ siateczkowatà
i brodawkowatà skóry, wywierajàc wp∏yw na komórki dendry-
tyczne, fibroblasty i komórki Êródb∏onka naczyƒ. 

W chwili obecnej uwa˝a si´, ˝e zarówno zakres pro-
mieniowania UVA, jak i UVB bierze udzia∏ w uszkodzeniu
DNA i procesie karcinogenezy. Oparzenia s∏oneczne u dzieci
przed 15. rokiem ˝ycia stanowià istotny czynnik rozwoju
czerniaka, w tych przypadkach ryzyko zwi´ksza si´ nawet
trzy-, czterokrotnie. Nadmierne ekspozycje s∏oneczne u do-
ros∏ych równie˝ zwi´kszajà ryzyko wystàpienia czerniaka 
a˝ dwu-,czterokrotnie, natomiast korzystanie z solariów
(g∏ównie emitujàce promieniowanie UVA) oraz stosowanie
terapii PUVA zwi´kszajà to ryzyko pi´ciokrotnie. Promienio-
wanie UVB wywo∏uje mutacj´ wybranych genów, zaburzajàc
funkcjonowanie uk∏adu protoonkogenów i antyonkogenów.
Najistotniejszà rol´ w procesie karcinogenezy, m.in.
powstawania raków podstawno-, i kolczystokomórkowych
odgrywajà przede wszystkim mutacje w obr´bie genu p-53.

Mutagenne dzia∏anie UVA
opiera si´ natomiast na usz-
kadzaniu nici DNA z udzia∏em
wolnych rodników. W bada-
niach klinicznych potwierdzo-
no równie˝, ̋ e ca∏kowita liczba
mutacji w DNA wywo∏ywana
przez zakres UVA przewy˝sza
liczb´ mutacji wywo∏anych
przez zakres UVB. Ponadto
podkreÊla si´ równie˝ olbrzy-
mià rol´ zakresu promie-
niowania UVA w wywo∏ywaniu
reakcji fotoalergicznych i foto-
toksycznych, co potwierdzajà
dane z literatury – 70% fo-
totoksyn i fotoalergenów uak-
tywniana jest w∏aÊnie przez
zakres UVA. Dlatego w chwili
obecnej podkreÊla si´ ko-
niecznoÊç stosowania Êrodków ochrony przeciws∏onecznej,
zapewniajàcych zabezpieczenie zarówno przed zakresem
promieniowania UVB, jak i UVA.

Podstawà prawid∏owej ochrony przeciws∏onecznej jest
stosowanie preparatów z filtrami o odpowiednio wysokich
wskaênikach: SPF, IPD, PPD. Wa˝ne sà: iloÊç aplikowanego
preparatu, czas na∏o˝enia przed ekspozycjà na UV oraz
powtarzanie tej czynnoÊci podczas ekspozycji na promie-
niowanie ultrafioletowe.

Preparaty do ochrony przeciws∏onecznej nale˝à do tzw.
kosmeceutyków i powinny posiadaç w∏aÊciwoÊci blokujàce oba
zakresy promieniowania ultrafioletowego – UVA i UVB.
Wskaêniki ochronne stosowanych preparatów UVB – SPF oraz
UVA (wyra˝ane jako IPD, PPD lub inne) powinny byç
maksymalnie wysokie. Idealny preparat ochrony przeciw-
s∏onecznej musi byç fotostabilny, wodoodporny, hypoalergicz-
ny i bezzapachowy. Wa˝na jest tak˝e konsystencja preparatów
z sunscreenem: u∏atwia aplikacj´ i mo˝na dostosowaç jà do
ró˝nych rodzajów cery. Istotna jest te˝ sugestia wyboru postaci
Êrodków do ochrony przed UV, np. w ˝elu, lotionów, emulsji czy
kremów przeznaczonych dla wybranych typów skóry (wra˝liwa,
∏ojotokowa), jak równie˝ dla grupy pacjentów m.in. z tràdzikiem
zwyk∏ym oraz Êrodków przeznaczonych g∏ównie dla dzieci.

Filtry przeciws∏oneczne dzieli si´ na chemiczne, z∏o˝one 
z substancji organicznych o silnych w∏aÊciwoÊciach absorbujà-
cych promienie UV, i fizyczne (mineralne) – zawierajàce TiO2
oraz ZnO, których rola polega na blokowaniu, odbiciu 
i rozpraszaniu promieni ultrafioletowych. SkutecznoÊç wybra-
nych Êrodków ochrony przed UV zale˝y od fototypu skóry, iloÊci
stosowanych preparatów i cz´stoÊci powtarzania aplikacji,
aktywnoÊci fizycznej oraz wch∏aniania Êrodka w skór´. �
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dr Ma∏gorzata Bag∏aj 

Sprawozdanie 
z sympozjum naukowego
Moskwa 15-17.02. 2007

W pierwszym dniu sympozjum odby∏a si´ sesja poÊwi´cona
preparatom wype∏niajàcym, zarówno tym ulegajàcym bio-
degradacji, jak i utrzymujàcym si´ w tkankach przez lata,
zawierajàcym biopolimery, a tak˝e silikon. Porównywano wyniki
z zastosowaniem implantów starej i nowej generacji oraz
zaprezentowano ca∏à gam´ wype∏niaczy opartych na kwasie
hialuronowym. Liczba nowych, wchodzàcych na rynek der-
matologii estetycznej preparatów zawierajàcych czysty usie-
ciowany kwas hialuronowy mo˝e Êwiadczyç o ich popularnoÊci
wÊród lekarzy i pacjentów, która wià˝e si´ bezpoÊrednio z bez-
pieczeƒstwem ich stosowania i nik∏ym odsetkiem powik∏aƒ po
zabiegach. W tym dniu obrad dr Claudio Costia zaprezentowa∏
równie˝ nieinwazyjnà metod´ odm∏adzania skóry technikà
wykorzystujàcà fal´ radiowà wysokiej cz´stotliwoÊci, czyli
„robiàcy karier´” w USA i w Europie – Thermage. 

Dzieƒ ten zakoƒczy∏a dyskusja panelowa dotyczàca relacji
„doktor-pacjent” w medycynie estetycznej. Poruszone zosta∏y
problemy pacjentów z trudnoÊciami psychologicznymi, szuka-
jàcych ich rozwiàzania na drodze poprawienia swojego wyglàdu.
Sà to pacjenci uzale˝nieni od zabiegów chirurgii plastycznej 
i dermatologii estetycznej, pacjenci z dysmorfofobià oraz ci,
którzy chcà uzyskaç du˝à popraw´ wyglàdu, ale nie sà w stanie
zrezygnowaç ze swoich przyzwyczajeƒ, np. korzystania 
z solarium. Uczestnicy dyskusji podkreÊlali, jak wa˝na jest
umiej´tnoÊç kwalifikowania pacjentów do okreÊlonych zabie-
gów, tak aby uzyskaç maksymalne zadowolenie pacjenta przy
istniejàcych zmianach wynikajàcych z fotoageing i chrono-
ageing. Problem ten jest wi´kszy w praktykach chirurgów
plastycznych ni˝ w gabinetach dermatologii estetycznej. 

Drugi dzieƒ obrad poÊwi´cony by∏ toksynie botulinowej.
Temat wzbudzi∏ najwi´ksze zainteresowanie uczestników
sympozjum. Pierwsza cz´Êç obejmowa∏a prezentacje zwiàzane
z zastosowaniem Dysportu w medycynie estetycznej oraz
wyk∏ady specjalistów z ró˝nych krajów. Omówione zosta∏y
tkankowe mechanizmy dzia∏ania toksyny botulinowej ze
szczególnym uwzgl´dnieniem interakcji pomi´dzy obwo-
dowym uk∏adem nerwowym a narzàdami efektorowymi. 
Dr Ascher, chirurg plastyczny z Francji, przedstawi∏ analiz´
porównawczà dost´pnych na rynku, jak i znajdujàcych si´ 
w fazie prób klinicznych preparatów toksyny botulinowej
produkowanych przez ró˝ne firmy farmaceutyczne. Szcze-
gó∏owe zasady zastosowania Dysportu w obr´bie czo∏a, nasady
nosa i okolicy zewn´trznego kàta oka by∏y przedmiotem
wyk∏adu prof. Chemerisa z Rosji. 

Dr Hexel przedstawi∏ problem stosowania toksyny botuli- 
nowej z perspektywy dermatologa pracujàcego w Brazylii. 

W swoim wyk∏adzie dr Gubanova z Moskwy omówi∏a wyniki
prospektywnych badaƒ klinicznych, których celem by∏a ocena
rezultatów leczenia przy zastosowaniu toksyny botulinowej
podawanej w dwóch ró˝nych rozcieƒczeniach: standardowym 
– 200 U/ml, i podwy˝szonym – 400 U/ml. Efekt leczniczy oraz
obserwacje dotyczàce powik∏aƒ nie ró˝ni∏y sí  statystycznie
mí dzy dwiema badanymi grupami pacjentów. 

W kolejnych wyk∏adach omówiona zosta∏a skutecznoÊç
dzia∏ania Dysportu w leczeniu zaburzeƒ wegetatywnych, 
np. nadpotliwoÊci ró˝nych okolic cia∏a. Prof. Rzany z Berlina
poruszy∏ zagadnienie zastosowania Dysportu w dolnej cz´Êci
twarzy. Sesj́  naukowà zakoƒczy∏ wyk∏ad dr Filipowej dotyczàcy
niepo˝àdanych efektów i powik∏aƒ, jakie mogà wystàpiç po
zastosowaniu toksyny botulinowej. W tym dniu równolegle trwa∏y
obrady chirurgów plastycznych. 

Ostatni dzieƒ sympozjum poÊwi´cony by∏ mezoterapii,
zarówno klasycznej, jakà stosuje wí kszoÊç lekarzy zajmujàcych
sí  medycynà estetycznej, jak i mezoterapii wykorzystujàcej leki
homeopatyczne wstrzykiwane w miejsca akupunkturowe. 
Dr SSiillvvaa z Argentyny – Prezydent Panamerykaƒskiej Federacji
Mezoterapii zaprezentowa∏ mo˝liwoÊci wspomagania mezo-
terapià leczenia ró˝nych schorzeƒ, np. grzybicy stóp oraz
niewydolnoÊci ˝ylno-limfatycznej. Wi´kszoÊç wyk∏adowców
podkreÊla∏a, ˝e w mezoterapii homeopatycznej wa˝ne jest
podejÊcie tzw. holistyczne, czyli zebranie pe∏nego wywiadu
lekarskiego, bardzo dok∏adne zbadanie pacjenta i dostosowanie
terapii do jego stanu zdrowia oraz do warunków, w jakich ˝yje
(klimat, nawyki ˝ywieniowe, zanieczyszczenie Êrodowiska). 

Dr PPhhiilliippppee  DDeepprreezz z Hiszpanii w swoim wystàpieniu doÊç
krytycznie odniós∏ si  ́ do niektórych zabiegów mezoterapii,
zwracajàc uwag´, ˝e nie wszystkie mechanizmy dystrybucji
leków oraz samego dzia∏ania wstrzykiwanych substancji zosta∏y
dok∏adnie przebadane. Jako alternatywnà, bardziej bezpiecznà
oraz mniej inwazyjnà metod  ́ zaproponowa∏ tzw. mezoterapí
bezig∏owà, wykorzystujàcà technik  ́elektroporacji. 

Na podstawie w∏asnego doÊwiadczenia oraz rozmów z leka-
rzami zajmujàcymi sí  dermatologià estetycznà mog  ́ obiek-
tywnie stwierdziç, ˝e polska dermatologia estetyczna znajduje
si´ na co najmniej równym poziomie klinicznym, a nasze w∏asne
wyniki nie odbiegajà od zaprezentowanych przez grono mí dzy-
narodowych wyk∏adowców. Sympozjum cieszy∏o sí  du˝ym zainte-
resowaniem uczestników. Ciekawym rozwiàzaniem by∏o zadawa-
nie pytaƒ przez s∏uchaczy w formie pisemnej w trakcie wyk∏adów,
na które po ka˝dej sesji grono ekspertów z∏o˝onych z wy-
k∏adowców odpowiada∏o wspólnie. Cz´sto w takich sytuacjach
dochodzi∏o pomí dzy nimi do zauwa˝alnej ró˝nicy zdaƒ. �

Miejscem obrad VI Mi´dzynarodowego Sympozjum Medycyny Estetycznej by∏o nowoczesne Centrum
Targów Mi´dzynarodowych (World Trade Center) w Moskwie. W sympozjum wzi´∏o udzia∏ bardzo liczne
grono lekarzy zajmujàcych si´ medycynà estetycznà z Rosji oraz wielu krajów europejskich, w tym z Polski. 
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Zaproszono nas...

LABORATORIUM ESTETYKI L.E.A FUTUR
– wy∏àczny dystrybutor produktów francuskiej firmy
Corneal® w Polsce (od 2007 roku tak˝e marki Aesthetic
Dermal) – 19 czerwca 2007 roku zorganizowa∏o 
w Pa∏acyku dr Ireny Eris w Warszawie konferencj´
prasowà poÊwi´conà wprowadzeniu na rynek polski
najnowszej metody mezoterapii bezig∏owej. W pierwszej
cz´Êci spotkania dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
przybli˝y∏a dane statystyczne dotyczàce sytuacji na rynku
medycyny estetycznej. Nast´pnie goÊç z Hiszpanii – dr
Philippe Deprez wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat mezoterapii
bezig∏owej za pomocà urzàdzenia Meso Sense. Spotkanie
zakoƒczy∏ praktyczny pokaz zabiegu. �

Dnia 20 czerwca 2007 w warszawskiej restauracji
Bazaar odby∏a si´ prezentacja nowej marki DERMIKI,
skierowanej do pacjentów gabinetów dermatologii
estetycznej i chirurgii plastycznej – DR BERNARD
AESTHETIC MEDICINE. GoÊciem specjalnym by∏
kilkuletni wspó∏pracownik i konsultant Dermiki 
– Bernard DeBerry Borowiecki, Profesor Nadzwyczajny
Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego,
Irvine, cz∏onek Amerykaƒskiego Stowarzyszenia
Chirurgów, który przedstawi∏ dzia∏anie programu 3D
LIFT THERAPY – kosmeceutycznej korekcji zmarszczek. �

W Warsztacie Woni Marty Gessler w Warszawie
dnia 21 czerwca zaprezentowany zosta∏
najnowszy produkt francuskiej marki VELD'S,
wchodzàcej w∏aÊnie na polski rynek. Specjalny
pokaz kosmetyku Ferox Pure Pulp (na bazie
wyciàgu afrykaƒskiej roÊliny Aloe Ferox) odby∏
si´ z udzia∏em jego kreatorki – by∏ej modelki
Joycy Musy. Wyk∏ad o w∏aÊciwoÊciach, zaletach
i skutecznoÊci ˝elu wzbogaci∏a prezentacja
makija˝u z u˝yciem kosmetyku w wykonaniu
znanej makija˝ystki Magdy St´pieƒ. �

Na zdj´ciu: dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska podczas wyk∏adu. Na zdj´ciu obok: dr Philippe Deprez podczas pokazu.

Na zdj´ciu (od lewej): dr n. chem. Ma∏gorzata Che∏kowska – Kierownik Dzia∏u Nauki i Wdro˝eƒ w Dermice, dr Monika Kuêmiƒska
– Kierownik Centrum Medycznego Medi-Spa, Jolanta Zwoliƒska – Prezes firmy Dermika, dr Bernard DeBerry Borowiecki.

Na zdj´ciu (od lewej): Charles Fainas, Joycy Musy, Delphine Girard (Veld's).
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DR EWA KANIOWSKA, wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
Niestety, coraz cz´Êciej zdarzajà si´ sytuacje bezmyÊlnego przeprowadzania zabiegów przez osoby
do tego nieprzygotowane. Wiele preparatów mo˝na teraz kupiç przez internet, wi´c dost´p do nich ma
praktycznie ka˝dy. Problem w tym, ˝e niektórym brakuje wyobraêni, w jaki sposób mo˝e zareagowaç
skóra. A konsekwencje êle wykonanych zabiegów ciàgnà si´ bardzo d∏ugo (powik∏ania po niektórych
mogà si´ ujawniç nawet po kilku latach). Do kogo wtedy pacjent ma si´ zwróciç? Cz´sto w∏aÊnie do
nas dermatologów przychodzà osoby z widocznymi na twarzy efektami nieprawid∏owo
przeprowadzonego zabiegu: bliznami, przebarwieniami, które potem leczymy przez d∏ugie lata. 
I nie pomogà regulacje prawne, jeÊli zabraknie zdrowego rozsàdku. ˚aden odpowiedzialny lekarz nie
wykona zabiegu zanim nie zada sobie pytania: „Co ja zrobi´, gdy pojawià si´ powik∏ania?” Ta wiedza
o powik∏aniach jest bardzo istotnym elementem naszej pracy. I nie ma co udawaç, ˝e nie istniejà, 
bo one zdarzajà si´ nawet najlepszym fachowcom. Lekarze przecie˝ tak˝e na b∏´dach si´ uczà. 
Wa˝ne jest ciàg∏e uÊwiadamianie, jak wiele szkody mo˝na zrobiç pacjentowi nieprzemyÊlanym
post´powaniem. KiedyÊ by∏o jasne, ˝e w gabinetach kosmetycznych mo˝na wykonywaç zabiegi nie

przerywajàce ciàg∏oÊci skóry. Teraz sytuacja si´ nieco skomplikowa∏a, np. mezoterapia bezig∏owa – nie przerywa ciàg∏oÊci skóry, lecz
powoduje wprowadzenie substancji aktywnych w g∏àb skóry, przekraczajàc barier´ naskórka. Kto zatem mo˝e jà wykonywaç? 

MyÊl´, ˝e bardzo istotna jest wspó∏praca pomi´dzy lekarzem a kosmetyczkà. Kosmetyczka mo˝e zaproponowaç zabiegi
piel´gnacyjne, masa˝, przygotowaç skór´ do zabiegu lub zajàç si´ jej regeneracjà po zabiegu. Taka forma opieki nad skórà 
i naskórkiem daje najlepsze efekty, bo wzrasta zadowolenie pacjenta, a lekarz i kosmetyczka majà satysfakcj´ z pracy. Bardzo wa˝ne
jest tak˝e podnoszenie poziomu wykszta∏cenia. �

W trosce o bezpieczeƒstwo pacjenta 
–  dyskusja o sytuacji na rynku
medycyny estetycznej w Polsce 
Rozwój medycyny estetycznej wyraênie przyspiesza. Wzrasta liczba zabiegów i zainteresowanie pacjentów.
Na polski rynek wcià˝ docierajà nowe preparaty, urzàdzenia i metody leczenia skóry. Kto po nie si´ga? 
Czy w ka˝dym wypadku jest to doÊwiadczony lekarz? Jak reguluje to prawo? Co mo˝e zrobiç Êrodowisko
dermatologów, by produkty nie trafia∏y w niepowo∏ane r´ce, a pacjent czu∏ si´ bezpieczny? Konferencjà
prasowà zorganizowanà przez SLDE 12 kwietnia 2007 roku zapoczàtkowaliÊmy dyskusj´ o sytuacji 
i problemach na rynku medycyny estetycznej. O wypowiedê poprosiliÊmy dermatologów, kosmetyczk´,
kosmetologa, przedstawicieli firm kosmetycznych i prawnika. 

MECENAS EL˚BIETA PU¸AWSKA, prawnik
Zainteresowanie zabiegami kosmetycznymi i z zakresu medycyny estetycznej stale roÊnie, ale wcià˝
brakuje w polskim systemie prawnym przepisów okreÊlajàcych, czym sà te zabiegi, kto i w jakich
przypadkach mo˝e je wykonywaç oraz jakie wymogi nale˝y spe∏niaç. Jedynym aktem prawnym, 
który reguluje zasady prowadzenia us∏ug kosmetycznych jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, z której wynika, ˝e us∏ugi kosmetyczne nie wymagajà koncesji, a wi´c 
nie ma prawnych ograniczeƒ, by je wykonywaç. Dlatego bardzo trudno uchroniç dziÊ pacjenta przed
us∏ugami, które mogà oferowaç osoby do tego nieprzygotowane. Inaczej to wyglàda w przypadku
zawodu lekarza, który musi mieç wymagane kwalifikacje, by prowadziç indywidualnà lub
specjalistycznà praktyk´ medycznà. 

Problemy wynikajàce z braku odpowiednich regulacji prawnych nasili∏y si´ w ostatnich latach. Pojawienie si´ na polskim rynku
wielu nowych metod i technik medycznych s∏u˝àcych poprawie urody spowodowa∏o rozwój gabinetów lekarskich, ale te˝ sprawi∏o, 
˝e po te medyczne zabiegi si´gn´∏y osoby nie majàce odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Konieczne staje si´ zatem
wprowadzenie uregulowaƒ prawnych dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za wykonywane zabiegi i ponoszenia konsekwencji, gdy
pojawià si´ komplikacje. �
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JOANNA JEZIORSKA, Dyrektor Generalny Bio-Profil Polska
Wobec ró˝nych niebezpiecznych praktyk stosowanych ostatnio na rynku staramy si´ zachowaç du˝à
ostro˝noÊç. Bardzo dbamy o to, by odpowiednie produkty trafia∏y zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
do w∏aÊciwych miejsc. Dzielimy je na typowo medyczne (np. peelingi o du˝ych st´˝eniach, preparaty do
mezoterapii), które wysy∏amy tylko do gabinetów dermatologów oraz l˝ejsze preparaty – ich odbiorcami
sà wspó∏pracujàce z nami od dawna gabinety kosmetyczne. JeÊli gabinet kosmetyczny zamawia preparat
dla lekarza, prosimy o potwierdzenie zamówienia pieczàtkà lekarza. W ten sposób unikamy
niepotrzebnych k∏opotów. Czasami samych siebie  stawiamy w niezr´cznym po∏o˝eniu. Np. gdy gabinet
kosmetyczny chce zamówiç preparat medyczny, nie dla lekarza, niestety musimy odmówiç. Jest to forma
ochrony dla wszystkich: pacjenta, kosmetyczki i nas jako firmy dystrybuujàcej preparat. Wiemy, ˝e o ile 
z zabiegiem wiele kosmetyczek Êwietnie sobie poradzi, to jednak trudniej ju˝ wziàç za niego
odpowiedzialnoÊç. A za b∏àd mo˝na drogo zap∏aciç. Skóra zawsze mo˝e zareagowaç w sposób
nieprzewidywalny. Lekarz dobiera wtedy odpowiednie leczenie, czego w gabinecie kosmetycznym nie mo˝na zrobiç. Na rynku jest
miejsce dla wszystkich. Trzeba tylko rozsàdnie dobieraç zabiegi. OczywiÊcie mamy takie sytuacje, ˝e to kosmetyczka wykonuje
zabieg, ale tylko pod kontrolà lekarza. Taki tandem w wielu gabinetach dobrze si´ sprawdza. �

IWONA SEKUTOWICZ, kosmetyczka, koordynator do spraw szkoleƒ w firmie Thalgo 
W Polsce dzia∏a specjalny system szkoleƒ dla kosmetyczek, które pracujà razem z lekarzami medycyny estetycznej, 
a tak˝e chirurgami plastykami. Mogà z niego skorzystaç najlepsze kosmetyczki i gabinety spe∏niajàce odpowiednie
standardy. Pacjent trafia pod dobrà opiek´: kosmetyczka, która Êwietnie zna naszà skór´, przygotowuje jà do zabiegu
oraz piel´gnuje po nim, a lekarz wykonuje zabieg. Podczas kursów prowadzonych przez chirurgów plastyków
kosmetyczki dowiadujà si´, jak przebiegajà linie ci´cia podczas operacji, jakie sà przeciwwskazania i powik∏ania.
Dermatolodzy zajmujàcy si´ medycynà estetycznà zapoznajà z metodami odm∏adzania skóry, nie pokazujàc przy tym
konkretnych zabiegów, by nikogo nie skusiç do ich wykonywania. Kosmetyczka nabywa wiedz´ o technikach, wie
kiedy i jakiego zabiegu zrobiç nie mo˝na oraz jak utrzymaç potem cia∏o w dobrej formie. Lekarze ch´tnie w ten sposób
wspó∏pracujà, bo majà pewnoÊç, ˝e pacjent znajduje si´ w dobrych r´kach. Pacjent natomiast cieszy si´, ˝e na d∏u˝ej
zachowa efekt przeprowadzonych zabiegów. �

ANDRZEJ CZAMARA, kanclerz Wy˝szej Szko∏y Fizjoterapii we Wroc∏awiu, 
uczelnia kszta∏ci studentów na kierunkach: fizjoterapia i kosmetologia 
Uczelnie przygotowujàce kosmetologów od lat dà˝y∏y do tego, ˝eby kszta∏cenie by∏o na poziomie studiów
wy˝szych. Absolwent powinien mieç rozleg∏à wiedz´ medycznà oraz ÊwiadomoÊç, ˝e leczyç mo˝e tylko
lekarz. Kosmetolodzy opuszczajàcy nasze szko∏y wiedzà, ˝e gdy na skórze pojawi si´ problem
dermatologiczny, muszà odes∏aç pacjenta do lekarza specjalisty. W tej chwili jest ogromna potrzeba
sprecyzowania, które nowe metody aplikacji zabiegów mogà byç stosowane w gabinetach kosmetycznych,
a które sà w kompetencji lekarza. Dotyczy to g∏ównie preparatów o du˝ych st´˝eniach, nie ma te˝
ustalonych norm, np. jakich parametrów fizycznych i do jakiej mocy zabiegi laseroterapii mo˝na stosowaç
w gabinetach kosmetycznych. Problem narasta, gdy mamy do czynienia z absolwentami kursów
kosmetycznych, cz´sto niezbyt dobrze przygotowanymi do zawodu i nieÊwiadomymi tego, co mogà
aplikowaç. Dlatego najwa˝niejsza jest wspó∏praca: dermatologów, kosmetologów, fizjoterapeutów,
chirurgów plastycznych. Spotykanie si´ na sympozjach, kongresach ma szans´ stworzyç etyczny i zdrowy model wspó∏pracujàcych 
ze sobà i wzajemnie uczàcych si´ od siebie specjalistów. Planujemy w∏aÊnie spotkanie w∏adz uczelni kszta∏càcych kosmetologów,
by przemyÊleç, w którym kierunku majà si´ rozwijaç, jak ma wyglàdaç wspó∏dzia∏anie pomi´dzy Êrodowiskami. Na razie te kontakty
sà  jeszcze niewystarczajàce, a otwarta dyskusja jest konieczna. �

KOMENTARZ: DR BARBARA WALKIEWICZ-CYRA¡SKA, 
prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych  
Jak wynika z wypowiedzi wielu osób najwa˝niejsze w tej chwili jest wspó∏dzia∏anie ca∏ego Êrodowiska zajmujàcego
si´ kosmetologià i medycynà estetycznà. Mamy wiele wysoko wykwalifikowanych kosmetyczek, kosmetologów,
lekarzy, fizjoterapeutów. Stworzenie pr´˝nej grupy osób, które poprzez cz´ste kontakty wymieniajà doÊwiadczenia 
i informujà si´ nawzajem o ró˝nych sytuacjach to obecnie priorytet. Organizowanie wspólnych szkoleƒ, ciàg∏a nauka,
wymiana doÊwiadczeƒ, poznawanie metod i technik zaowocuje doskona∏ym efektem dla pacjenta. Liczymy równie˝
na to, ˝e ustawodawca ureguluje kwestie prawne. 

Zapraszamy do dyskusji: wymiany doÊwiadczeƒ z codziennej praktyki, podzielenia si´ trudnoÊciami,
z jakimi spotykacie si´ na co dzieƒ w gabinetach. Osoby, które chcà zabraç g∏os w tej sprawie prosimy 
o przys∏anie wypowiedzi e-mailem na adres: alterego@alterego.pl �








