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Dwumiesi´cznik dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Cosmoderm XVII
– fotoreporta˝ z najwa˝niejszego 

wydarzenia w bran˝y

Wzrost powik∏aƒ pozabiegowych 
wynikiem niekontrolowanego rozwoju 

rynku medycyny estetycznej
Ewa Kaniowska

Prawo w medycynie 
– roszczenia pacjentów

Piotr Kulik

Ekskluzywny wywiad Derma Newsa 
z jednym z najs∏ynniejszych chirurgów

plastyków – Patrickiem Trevidic
Joanna Czuwara





Kolejne wydanie Derma Newsa zdominowa∏y dwa du˝e wydarzenia, 

które odby∏y si´ na poczàtku roku. Przedstawiamy reporta˝ zdj´ciowy 

z Kongresu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów

Estetycznych w dniach 4-6 marca oraz niezwykle ciekawà relacj´ 

dr Moniki Nunberg-Sawickiej z Kongresu w Monte Carlo. 

Kongres Stowarzyszenia przygotowany, we wspó∏pracy z European

Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, zosta∏ wysoko oceniony

przez lekarzy pod wzgl´dem merytorycznym, za co serdecznie

dzi´kujemy wszystkim uczestnikom. Bez wàtpienia wp∏yw na ocen´ mia∏a

wysoka jakoÊç wyk∏adów wyg∏oszonych przez wybitnych specjalistów 

z kraju i z zagranicy, których uda∏o nam si´ zaprosiç do udzia∏u w tym

spotkaniu. Zach´cam do przeczytania wywiadu z dr Patrickiem Trevidic,

który w trakcie Kongresu, specjalnie dla czytelników Derma Newsa,

przeprowadzi∏a dr Joanna Czuwara. 

W liÊcie do lekarzy dr Ewa Kaniowska zach´ca wszystkich 

do wymiany doÊwiadczeƒ i dzielenia si´ informacjami na temat powik∏aƒ 

na zamkni´tym forum, które powstaje na stronie Stowarzyszenia:

www.dermatologia-estetyczna.pl 

W naszym nowym dziale „NowoÊci rynkowe” prezentujemy produkty,

które pojawi∏y si´ w ostatnim czasie na polskim rynku i mogà wzbogaciç

ofert´ w naszych gabinetach.

Rubryka „Prawo w medycynie” na sta∏e zagoÊci∏a na ∏amach

naszego magazynu. W tym wydaniu  tekst o ochronie dóbr osobistych,

autorstwa Piotra Kulika – radcy prawnego z Kancelarii Kulik & Partnerzy.

JednoczeÊnie pragniemy poinformowaç o bezp∏atnych konsultacjach 

z prawnikami tej kancelarii, które b´dà si´ odbywa∏y w biurze

Stowarzyszenia w pierwszy czwartek ka˝dego miesiàca. Najbli˝sze

spotkanie ju˝ 2 czerwca! 

Drugie w tym roku wydanie Derma Newsa koƒczymy 

wywiadem z dyrektorem ds. handlowych w AntiAging Institute

– panià Katarzynà Ptasznik.

Zapraszam do lektury

WYDAWCA:

ul. W∏odarzewska 69 A
02-384 Warszawa 
tel. (0 22) 853 39 70
tel. 0 605 332 776 
fax: (0 22) 847 69 33

e-mail: 
stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

Kole˝anki i Koledzy!
Nr34/2011 - kwiecieƒ/maj

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

Derma News

Magazyn dla klientów gabinetów 
dermatologii i medycyny estetycznej, 

chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa



W dniach 4-6 Marca 2011 w Hotelu Marriott w Warszawie odby∏ si´ Kongres organizowany
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych przy wspó∏pracy z European
Society for Aesthetic Dermatology. Kongres przez wi´kszoÊç uczestników, wyk∏adowców 
i wystawców zosta∏ oceniony jako najwa˝niejsze wydarzenie w naszej bran˝y!

Cosmoderm XVII
– fotoreporta˝ z najwa˝niejszego wydarzenia roku 
w dermatologii estetycznej!

SPONSORZY

Vivacy Galderma Allergan

Bioderma Vichy, La Roche Posay, SkinCeuticals, Inneov NewDerm
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Kongres w liczbach:
Uczestnicy: lekarze + przedstawiciele firm: 
prawie 1500 osób 
Wystawcy: 65 
Liczba wyk∏adowców: 46
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Dermatologia estetyczna prze˝y-
wa obecnie swój rozkwit. Widocz-
ne jest to we wzmo˝onych bada-
niach nad coraz skuteczniejszy-
mi metodami leczenia, które owo-
cujà wprowadzaniem na rynek no-
wych preparatów oraz nowoczes-
nych urzàdzeƒ pomagajàcych w zwal-
czaniu niedoskona∏oÊci skóry i wspo-
magajàcych terapie. PopularnoÊç der-
matologii estetycznej przejawia si´
tak˝e w rosnàcej liczbie osób dba-
jàcych o swój zewn´trzny wize-
runek i zainteresowanych zatrzyma-
niem jak najd∏u˝ej dobrego wyglà-
du i zwiàzanego z nim dobrego sa-
mopoczucia.

Wraz z rosnàcà liczbà poten-
cjalnych pacjentów roÊnie liczba
miejsc, w których mo˝na wyko-
naç zabiegi estetyczne. Je˝eli sà
to gabinety wykwalifikowanych
lekarzy, to bardzo dobrze, je˝eli
natomiast zabiegi estetyczne sà
oferowane przez osoby, które nie
majà odpowiedniego przygoto-
wania, sytuacja staje si´ powa˝-
na – powstaje niebezpieczeƒ-
stwo pojawienia si´ powik∏aƒ
pozabiegowych oraz zagro˝enie
utraty zdrowia, a nawet ˝ycia
pacjenta.

Zatrwa˝ajàcy jest fakt, ˝e za-
biegi estetyczne tracà rang´ za-
biegów medycznych, zapomina
si´ o zwiàzanym z nimi ryzykiem,
jak w przypadku innych zabie-
gów medycznych, a sà one prze-
cie˝ tak˝e swoistà ingerencjà 
w organizm (np. dostanie si´ pre-
paratu z kwasem hialuronowym
do naczynia, mimo uprzedniego
aspirowania).

Przera˝ajàce sà sytuacje, po-
jawiajàce si´ niestety coraz cz´Ê-
ciej, ˝e zabiegi z zastosowaniem
iniekcji wykonujà kosmetyczki,
˝e w gabinecie „za rogiem” ofe-
ruje si´ „botox express”, po Po-
morzu kursuje autobus, gdzie 
w przys∏owiowe „pi´ç minut” mo-
˝emy wykonaç sobie wype∏nie-
nie, a na spotkaniach towarzys-
kich „przy okazji” mo˝emy pod-
daç si´ zabiegom „poprawia-
jàcym” urod´ (29% brytyjskich
chirurgów odnotowuje 1-12 pa-
cjentek rocznie z powik∏aniami
po „lunchowym” wype∏nianiu
piersi kwasem hialuronowym). 

Kuriozalne jest tak˝e propo-
nowanie zabiegów estetycznych
na portalach internetowych ofe-
rujàcych tzw. zakupy grupowe,
gdzie np. obok oferty z promo-
cyjnà cenà porcji pierogów wid-
nieje propozycja promocyjnej
ceny iniekcji z botuliny!

Kolorowa prasa, portale inter-
netowe, telewizja utwierdzajà lu-
dzi w przekonaniu, ˝e zabiegi 
z u˝yciem botoksu czy wype∏nia-
czy sà zabiegami prostymi, nie-
skomplikowanymi i podkreÊlajà
jedynie dobroczynnoÊç zabiegów
upi´kszajàcych. Brakuje nato-
miast informacji, ˝e zabiegi es-
tetyczne, jak ka˝de zabiegi me-
dyczne, mogà nieÊç za sobà ry-
zyko utraty zdrowia. 

Nie ma wÊród pacjentów Êwia-
domoÊci zagro˝eƒ zwiàzanych 
z poddawaniem si´ zabiegom 
estetycznym, co powoduje, ˝e tra-
fiajà oni w nieodpowiednio przys-
tosowane do tego typu zabiegów

miejsca i w r´ce niewykwali-
fikowanych w tym kierunku osób.
Te nieodpowiedzialne i nieetycz-
ne dzia∏ania powodujà rosnàcà 
z roku na rok liczb´ powik∏aƒ 
po êle przeprowadzonych zabie-
gach. Problem ten jest obecny
nie tylko w Europie, zwrócono 
na niego bacznà uwag´ tak˝e 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie
w 2009 r. powo∏ano specjalnà
jednostk´ skupionà na przeciw-
dzia∏aniu temu szerzàcemu si´
zjawisku powik∏aƒ. Misjà pows-
ta∏ej Koalicji Lekarzy na rzecz
Bezpieczeƒstwa Zabiegów z U˝y-
ciem Wype∏niaczy (Physician Coali-
tion for Injectable Safety) jest dos-
tarczanie opinii publicznej obiek-
tywnej i koniecznej informacji na
temat zabiegów estetycznych,
kwalifikacji osób przeprowadzajà-
cych zabiegi oraz miejsc, w których
mo˝na si´ im bezpiecznie pod-
daç. Celem koalicji jest promo-
wanie zabiegów nadzorowanych
przez odpowiednio przygotowa-
nych i certyfikowanych lekarzy
oraz u˝ywanie tylko bezpiecz-
nych i zaakceptowanych przez
FDA preparatów. Badania prze-
prowadzone w USA dowodzà, ˝e
dzia∏ania niepo˝àdane i powi-
k∏ania sà g∏ównie efektem wyko-
nywania zabiegów przez osoby
niewykwalifikowane i sà spowo-
dowane nieprawid∏owà technikà.
Liczba komplikacji z tym zwiàza-
nych wzros∏a w ostatnich latach
o 75%!

Niestety i do mojego gabine-
tu coraz cz´Êciej – z proÊbà o po-
moc – trafiajà osoby z powik∏a-

AUTOR: dr n. med. Ewa Kaniowska

Wzrost powik∏aƒ
pozabiegowych wynikiem
niekontrolowanego rozwoju
rynku medycyny estetycznej
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niami. Sà to pacjenci, u których
po pewnym czasie od zabiegu
wystàpi∏ np. ziarniniak, a nie zos-
ta∏y uprzedzone, ˝e w niewielu
przypadkach takie powik∏anie
mo˝e mieç miejsce. Jest te˝ spo-
ro osób z powik∏aniami powsta-
∏ymi na skutek êle wykonanego
zabiegu estetycznego. Zapewne
Paƒstwu tak˝e zdarza si´ takich
pacjentów przyjmowaç. A prze-
cie˝ w naszej codziennej prak-
tyce lekarskiej powik∏ania mogà
si´ przytrafiç. Jest to wpisane 
w zawód lekarza. Je˝eli zabiegi
sà wykonywane na sprawdzo-
nych i przebadanych prepara-
tach, ryzyko powik∏aƒ jest bardzo
ma∏e, a efekty niepo˝àdane ogra-
niczajà si´ jedynie do miejsco-
wych reakcji w miejscu uk∏ucia
(zaczerwienienie, tkliwoÊç, sinia-
ki). Przyk∏adowo, 81% brytyj-
skich lekarzy nie zanotowa∏o
˝adnych powik∏aƒ po u˝yciu
wype∏niaczy na bazie kwasu hia-
luronowego, w USA powik∏anie 
z u˝yciem tego kwasu zdarza si´
Êrednio 1 na 10 000 razy. Mo˝-

liwe powik∏ania po wype∏nia-
czach na bazie kolagenu wyst´-
pujà u 1,3% pacjentów, u 95%
amerykaƒskich pacjentów pod-
danych zabiegom z u˝yciem BTX
nie stwierdzono ˝adnych kompli-
kacji. Problemy mogà pojawiç si´
wtedy, gdy stosuje si´ preparaty
b´dàce nowoÊciami na rynku lub
takie, które nie majà badaƒ kli-
nicznych. Ostatnio w Polsce u wie-
lu lekarzy, w ciàgu krótkiego
czasu, zdarzy∏y si´ bardzo podob-
ne w skutkach powik∏ania i nie
mia∏y one zwiàzku ze z∏à tech-
nikà zabiegowà. Najprawdopo-
dobniej by∏a to wina wadliwego
preparatu, którego jedynà zaletà
okaza∏a si´ niska cena. 

Jako wiceprezes Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycz-
nych apeluj´ zatem, abyÊmy wszel-
kie tego typu sytuacje zg∏aszali.
Zwracam si´ z proÊbà, abyÊmy
informowali si´ nawzajem o wszel-
kich napotkanych w codziennej
praktyce niepokojàcych dzia∏a-
niach niepo˝àdanych, ubocznych,
wszelkich nieoczekiwanych reak-

cjach i zwiàzanych z nimi powi-
k∏aniach. Taka wymiana informa-
cji i wspólnych doÊwiadczeƒ po-
zwoli nam – jako skonsolido-
wanej grupie zawodowej, dla
której liczy si´ przede wszystkim
dobro pacjenta – nieÊç w∏aÊciwà
pomoc poszkodowanym osobom,
radziç sobie ze skutkami powi-
k∏aƒ, jak i podjàç ewentualne
starania, majàce na celu wyco-
fanie ze sprzeda˝y wàtpliwych
preparatów.

Stowarzyszenie Lekarzy Der-
matologów Estetycznych b´dzie
przyjmowa∏o wszelkie uwagi z Paƒ-
stwa strony na specjalnie przy-
gotowanej do tego celu stronie
internetowej, chronionej has∏em.
Zaproponujemy tam schemat ta-
kiego zg∏oszenia, zawierajàcy in-
formacje dotyczàce pacjenta (p∏eç,
wiek) i zabiegu, w wyniku którego
dosz∏o do powik∏ania (rodzaj pre-
paratu, iloÊç, miejsce podania,
przebieg komplikacji). 

Uczmy si´ od siebie nawza-
jem! Zach´cam. �

Akcja rozwija si´ dzi´ki wsparciu
wspania∏ych ambasadorek oraz
aktywnym zaanga˝owaniu klinik
medycyny estetycznej, gabinetów
Spa i kosmetycznych, promujà-
cych postaw´ wzajemnego wspar-
cia, uÊwiadamiania zagro˝eƒ cho-
roby oraz troski o zdrowie klienta.
Do grona Ambasadorek akcji
„Zdrowy Nawyk-Zdrowe Piersi”:
Ma∏gorzaty Ostrowskiej, Ilony
Felicjaƒskiej, Hanny Âleszyƒskiej,
Katarzyny Bujakiewicz, Ma∏gorzaty
Ko˝uchowskiej, do∏àczy∏y kolejne
wspania∏e wspierajàce ambasa-
dorki: Olga Boƒczyk, Majka 
Je˝owska, Joanna Kurowska,
Paulina M∏ynarska, Katarzyna

Pakosiƒska, Edyta HerbuÊ. Akcj´
wspiera równie˝ Agata M∏ynarska
oraz jej portal www.onaonaona.com.

W dniach od 30 maja do 10
czerwca pod patronatem akcji
„Zdrowy Nawyk-Zdrowe Piersi” 
w wielu gabinetach i klinkach 
w Polsce odb´dà si´ wyjàtkowe
spotkania z profilaktykà raka
piersi i zdrowym stylem ˝ycia.
Akademia Urody Dermiss wraz
Klubem Amazonek w Krakowie,
przy wsparciu Stowarzyszenia
Artystów Polskich, sieci aptek
Finezja, Miasta Kobiet, Media
Bilboard, Przylàdka Zdrowia,
zaprosi na wyjàtkowy artystyczny

wieczór dla kobiet z udzia∏em
Ambasadorek akcji. Z kolei
wspierajàca akcj´ sieç szkó∏
wiza˝u Beauty Art Beaty Ma∏a-
chowskiej przygotowa∏a bezp∏at-
ne warsztaty dla Paƒ w czterech
miastach: Warszawa (30-31 ma-
ja), Kraków (1-2 czerwca),
Gdaƒsk (6-7 czerwca), Poznaƒ
(8-9 czerwca). Niespodzianki dla
Paƒ b´dà czeka∏y np. w Klinice
Estetyki Cia∏a w Poznaniu, Derko
Med w Tarnowskich Górach,
Melitus, Viva Derm, Instytucie
Sharley w Warszawie i wielu
innych miejscach, gdzie równie˝
b´dzie mo˝na spotkaç si´ z Am-
basadorkami akcji. �

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz nasze magazyny Derma
News i Ekspert w∏àczy∏y si´ do ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi „Zdrowy
Nawyk-Zdrowe Piersi”. Celem akcji, organizowanej przez Federacj´ Stowarzyszeƒ 
„Amazonki” oraz Plazanet-RevitaLash Polska, jest poruszanie tematu profilaktyki
raka piersi i promowanie zdrowego stylu ˝ycia.

stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
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TEOSYAL PURE SENSE

Nowa gama produktów z Laboratorium Teoxane 
– Teosyal Pure Sense. Najbardziej pe∏ny zakres wy-
pe∏niaczy dermatologicznych z lidokainà. Natych-
miastowe i d∏ugo trwajàce rezultaty. 

Kiedy zostajà wstrzykni´te do skóry ˝ele kwasu
hialuronowego, na skutek stresu oksydacyjnego mogà
wystàpiç stany zapalne skóry, co przyspiesza proces
rozpadu produktu. 

Dzi´ki badaniom i formule opracowanej przez Teoxane
produkty Teosyal Pure Sense dajà lepszà ochron´
przed stresem oksydacyjnym ni˝ inne wype∏niacze
zawierajàce to samo st´˝enie lidokainy.

Prezentujemy nowe produkty i urzàdzenia, które pojawiajà si´ na polskim rynku dermatologii
estetycznej i mogà znaleêç zastosowanie w naszej praktyce lekarskiej.

BOCOUTURE 

Kolejna toksyna botulinowa dost´pna na rynku. Producentem jest niemiecka
firma Merz. Toksyna tej firmy, pod nazwà XEOMIN, jest stosowana od kilku
lat w Polsce g∏ównie we wskazaniach neurologicznych.

Preparat Bocouture nadaje si´ do przejÊciowej poprawy wyglàdu pionowych
zmarszczek mi´dzy brwiami, o umiarkowanym lub ci´˝kim nasileniu. Jedna
fiolka Bocouture zawiera 50 jednostek LD50 toksyny botulinowej typu A
(150kD), wolnej od bia∏ek kompleksujàcych 0,1 ml roztworu, po re-
konstrukcji w 1,25 ml rozpuszczalnika zawiera 4 jednostki LD50 TB typu A
(150 kD) wolnej od bia∏ek kompleksujàcych.

KorzyÊcià tego produktu jest to, ˝e nieotwarta fiolka mo˝e byç prze-
chowywana w temperaturze do 25oC. Termin wa˝noÊci produktu to 3 lata. 
Firma Merz obchodzi∏a w 2008 roku 100-lecie swojej dzia∏alnoÊci. Na rynku
w Polsce jest obecna od 20 lat.

WARTO WIEDZIEå!
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HYDROBALANS

Z myÊlà o zapewnieniu pacjentom lepszego komfortu podczas zabiegów oraz wi´kszego zadowolenia z wizyty w klinice produkty
Restylane® Vital i Restylane® Vital Light zosta∏y wzbogacone o dodatkowy sk∏adnik – Lidokain´. Obecnie HYDROBALANS to rodzina
czterech produktów: Restylane® Vital, Restylane® Vital Light, Restylane® Vital Lidocaine oraz Restylane® Vital Light Lidocaine. 

Produkty rodziny HYDROBALANS dost´pne sà w formie injectora Restylane (2ml) oraz strzykawki (1ml). 

Rekomendowana seria 3 zabiegów w odst´pach 2-4 tygodniowych zapewnia spektakularne efekty estetyczne: 
• odbudow´ struktury skóry (potwierdzonà badaniami klinicznymi) 
• wzrost elastycznoÊci skóry
• wyg∏adzenie drobnych zmarszczek
• przywrócenie odpowiedniego poziomu nawil˝enia skóry
• d∏ugotrwa∏y efekt rewitalizacji

MESOHYAL™ nawil˝enie i odm∏odzenie skóry poprzez mezoterapi´

MESOHYAL™ to przezroczysty roztwór ˝elowy nieusieciowanego kwasu hialuronowego (15mg/ml) pochodzenia niezwierz´cego,
przeznaczony do redukcji drobnych zmarszczek, poprawy nawil˝enia i uj´drnienia skóry. Jest biokompatybilny z endogennym
kwasem hialuronowym znajdujàcym si´ w skórze i spe∏nia wszelkie wymogi nowoczesnego preparatu do mezoterapii.

Dzia∏anie odm∏adzajàce MESOHYAL™ daje szybkie i d∏ugotrwa∏e rezultaty. Preparat wyg∏adza drobne zmarszczki, zapewnia
odpowiedni poziom nawil˝enia skóry, zwi´ksza jej napi´cie i elastycznoÊç, co umo˝liwia natychmiastowy efekt liftingujàcy widoczny
ju˝ po pierwszym zabiegu. 

Zabieg trwa oko∏o 20 minut, co sprawia, ˝e pacjent mo˝e bardzo szybko wróciç do swoich codziennych obowiàzków.

MESOHYAL™ mo˝e byç z powodzeniem stosowany przed lub po zabiegu z zastosowaniem toksyny botulinowej i stanowiç
uzupe∏nienie terapii odm∏adzajàcej.
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Jak wiemy z praktyki, lekarz, za-
zwyczaj w du˝ym stresie i pomimo
poczucia braku swej winy, musia∏
miesiàcami przechodziç, czasem
traumatyczne sytuacje zwiàzane 
z czynnoÊciami prokuratorskimi
i dyscyplinarnymi. W tym miejscu
zaznaczyç trzeba, ˝e sam fakt
zg∏oszenia zawiadomienia do Pro-
kuratury nie przesàdza niczego
(podobnie zresztà jak zg∏oszenie
do OIL), ale w∏aÊciwe organy (pro-
kurator) muszà podjàç czynnoÊci
sprawdzajàce w reakcji na takie
zg∏oszenie (podobnie jak rzecznik
dyscyplinarny).  

Nas interesujà sytuacje bez-
zasadnych zarzutów pacjentów,
którzy cz´sto Êwiadomie i w spo-
sób niewspó∏mierny kierujà swoje
niezadowolenie i ˝al w stosunku
do lekarza we wskazany wy˝ej
sposób, chcàc mu szczególnie do-
kuczyç lub wymusiç wr´cz okreÊ-
lone zachowania, w tym finansowe.

Nie zasz∏y w ostatnim czasie
˝adne zmiany w prawie, które
nagle dajà lekarzom jakiÊ szcze-
gólny instrument. Prawo od lat
pozwala lekarzom podejmowaç
dzia∏ania w celu obrony swojego
dobrego imienia.

Ka˝dy z lekarzy (a szerzej ka˝-
dy cz∏owiek, bo nie jest to zwiàza-
ne z wykonywaniem tej profesji)
mo˝e aktywnie broniç si´ przed
nies∏usznymi zarzutami wykorzys-
tujàc dwie zasadnicze Êcie˝ki prawne.

ÂCIE˚KA KARNA – jeÊli w naszej
ocenie dzia∏ania pacjenta majà
charakter ca∏kowicie niezgodny 
z prawdà, zawierajà pomówienia 
i fa∏szywe oskar˝enia, dyskredytujà
lekarza, cz´sto przy wykorzystaniu
mediów, mo˝na z∏o˝yç do Proku-
ratury zawiadomienie o podejrze-
niu pope∏nienia przest´pstwa po-
mówienia, nazywanego te˝ znies-
∏awieniem. W tym wypadku czyn-
noÊci sprawdzajàce podejmuje 
za nas prokurator i ocenia, czy nasze
podejrzenie jest s∏uszne i ewentu-
alnie kieruje akt oskar˝enia prze-
ciwko znies∏awiajàcemu. 

Sytuacje te regulowane sà na
gruncie kodeksu karnego w prze-
pisie art. 212, który brzmi: 
Art. 212. § 1. Kto pomawia innà
osob´, grup´ osób, instytucj´, oso-
b´ prawnà lub jednostk´ organi-
zacyjnà nie majàcà osobowoÊci
prawnej o takie post´powanie lub
w∏aÊciwoÊci, które mogà poni˝yç

jà w opinii publicznej lub naraziç
na utrat´ zaufania potrzebnego dla
danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju dzia∏alnoÊci, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia albo poz-
bawienia wolnoÊci do roku. 
§ 2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´
czynu okreÊlonego w § 1 za po-
mocà Êrodków masowego komu-
nikowania, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Trudno tu w sposób szczegó∏o-
wy poddaç analizie ten przepis, je-
dnak pami´taç nale˝y, i˝ rolà pro-
kuratora jest dokonanie oceny
konkretnej sytuacji, a lekarza je-
dynie zg∏oszenie samego zdarze-
nia, które uwa˝a za znies∏awiajàce
i fa∏szywie pomawiajàce wobec
osób trzecich (ustawodawca wy-
maga, by dla podj´cia przez Pro-
kuratur´ dzia∏aƒ zosta∏ przez po-
krzywdzonego z∏o˝ony stosowny
wniosek o Êciganie, co zawarte zo-
staje w zawiadomieniu o podej-
rzeniu pope∏nienia przest´pstwa). 

Zbli̋ one do pomówienia (znie-
s∏awienia) jest zniewa˝anie, dla-
tego ustawodawca wyodr´bni∏ je
jako oddzielny artyku∏ 216 kodek-
su karnego w brzmieniu: 

Dotychczas lekarze bardzo rzadko podejmowali jakiekolwiek kroki w sytuacji, gdy
niezadowoleni pacjenci kierowali wobec nich zarzuty. Najcz´Êciej pacjenci ci wysy∏ali
skarg´ do Okr´gowej Izby Lekarskiej, nierzadko sk∏adajàc te˝ do Prokuratury
zawiadomienie o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa (odr´bnà kwestià sà
roszczenia finansowe dochodzone w drodze procesu cywilnego, o czym b´d´ pisaç
oddzielnie, czy te˝ zainteresowanie mediów szukajàcych sensacji).

AUTOR: Piotr Kulik, radca prawny

Lekarz (nie)bezradny
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Art. 216. § 1. Kto zniewa˝a innà
osob´ w jej obecnoÊci albo choç-
by pod jej nieobecnoÊç, lecz pu-
blicznie lub w zamiarze, aby znie-
waga do osoby tej dotar∏a, po-
dlega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolnoÊci.
§ 2. Kto zniewa˝a innà osob´ 
za pomocà Êrodków masowego ko-
munikowania, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku.

Pami´taç nale˝y, ˝e zawód le-
karza ma charakter szczególny,
wr´cz misyjny, jest zawodem za-
ufania publicznego, gdzie repu-
tacja i opinia sà czynnikami nie 
do przecenienia, stàd i miara
oceny, jakà b´dzie musia∏ podjàç
prokurator po zg∏oszeniu przez
lekarza sytuacji kwalifikowanej
jako znies∏awienie lub zniewa-
˝enie (mo˝e dojÊç do zniewagi 
i znies∏awienia w tych samych
okolicznoÊciach), b´dzie inna (bar-
dziej ostra) ni˝ w wielu innych
sytuacjach „zwyczajnych”.

Przy zniewa˝eniu, podobnie
jak przy pomówieniu, nale˝y skie-
rowaç do Prokuratury stosowne
zawiadomienie o podejrzeniu po-
pe∏nienia przest´pstwa, wskazu-
jàc na okolicznoÊci w jakich mia∏o
to miejsce i osob´ zniewa˝ajàcà.

Nie bójmy si´ si´gaç po takie

Êrodki obrony, gdy˝ tylko stanow-
cze dzia∏ania mogà spowodowaç
zatrzymanie narastajàcej fali po-
mówieƒ, zniewag i doniesieƒ ca∏-
kowicie pozbawionych jakichkol-
wiek przes∏anek.

Jednak trzeba te˝ pami´taç 
o realiach tj. du˝ym ob∏o˝eniu pro-
kuratorów pracà i sk∏onnoÊci 
do umarzania post´powaƒ jako
zwiàzanych z czynami o tzw. zni-
komej szkodliwoÊci spo∏ecznej. 
I dlatego warto z pomocà profes-
jonalnego pe∏nomocnika realizowaç
te  ̋drugi z mo l̋iwych scenariuszy na
drodze cywilnej, o czym ni̋ ej.

ÂCIE˚KA CYWILNA – ka˝dy przy-
padek, który uznamy za naruszenie
naszych dóbr osobistych przez nie-
uprawnione dzia∏ania niezadowo-
lonego pacjenta (czy ka˝dej innej
osoby), takie jak (tylko przyk∏adowo,
gdy˝ nie ma zamkni´tego katalogu
dóbr osobistych): bezpodstawne
zarzuty, kierowanie nieprawdziwej
informacji w zwiàzku z udzielonym
Êwiadczeniem, rozpowszechnia-
nie b∏´dnych i wprowadzajàcych 
w b∏àd informacji o lekarzu w celu
jego zdyskredytowania, obraêliwe
s∏owa i teksty, go∏os∏owne podwa-
˝anie kompetencji, wszelkie formy
obra˝ania.

Ustawodawca w przepisie art.

23 kodeksu cywilnego zawar∏
definicj´ dóbr osobistych, jednak
skonstruowa∏ jà jako przyk∏adowy
tylko katalog:
Art. 23. Dobra osobiste cz∏owieka,
jak w szczególnoÊci zdrowie, wol-
noÊç, czeÊç, swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wize-
runek, tajemnica korespondencji,
nietykalnoÊç mieszkania, twór-
czoÊç naukowa, artystyczna, wy-
nalazcza i racjonalizatorska, po-
zostajà pod ochronà prawa cy-
wilnego niezale˝nie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach.

Od lat wyroki sàdowe w spra-
wach o naruszenie dóbr oso-
bistych uzupe∏niajà i rozszerzajà
katalog tych dóbr, których ochrony
domagaç si´ mo˝na w drodze
powództwa cywilnego. Ostatnio
echem odbi∏a si´ sprawa z Lubli-
na, gdzie pacjent podawa∏ i roz-
g∏asza∏ nieprawdziwe fakty i obraê-
liwe sformu∏owania wobec leka-
rza, który udzieli∏ mu pomocy 
w izbie przyj´ç. Lekarz ten sku-
tecznie przed Sàdem dowiód∏
naruszenia swych dóbr, a pacjent
by∏ zmuszony wyp∏aciç mu kwot´
zadoÊçuczynienia. I na kanwie tej
sprawy w kolejnej publikacji po-
szerzony zostanie temat obrony
swych dóbr osobistych przez leka-
rzy, w tym jako przedsi´biorców. �

Szanowni Paƒstwo,

Kancelaria Radcy Prawnego Kulik & Partnerzy podejmuje wspó∏prac´ ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

Jednym z przejawów tej wspó∏pracy jest cykl krótkich artyku∏ów w dziale „Prawo w medycynie”.

Zapraszamy równie˝ na bezp∏atne konsultacje z prawnikiem w pierwszy czwartek ka˝dego miesiàca w biurze Stowarzyszenia Lekarzy

Dermatologów Estetycznych, przy ulicy W∏odarzewskiej 69 A w Warszawie. Pierwszy dy˝ur 2 czerwca w godzinach 17.00-18.00.

Pozostajàc otwarty na zg∏aszane problemy i tematy artyku∏ów wskazuj´, ˝e z istoty rzeczy artyku∏y b´dà mieç charakter bardziej

sygnalizujàcy i pokazujàcy pewne obszary ze styku prawa i medycyny (a mo˝e szerzej – organizacji udzielania Êwiadczeƒ

medycznych w Polsce w ogóle), które sà, lub stajà si´, coraz bardziej zauwa˝alne i jednoczeÊnie cz´sto dotykajà wielu z Paƒstwa tak

jako lekarzy, jak i przedsi´biorców. JednoczeÊnie postaram si´ pisaç w sposób mo˝liwie przyst´pny, nie silàc si´ na wielkie wywody

prawne, dà˝àc do jasnoÊci przekazu, czasem wr´cz zbli˝ajàc si´ do formy felietonu.

Inspiracjà do pierwszego artyku∏u sà coraz cz´Êciej zg∏aszane przez lekarzy w ca∏ym kraju sytuacje, gdy pacjent niezadowolony

z udzielonego mu Êwiadczenia kieruje swoje roszczenie przeciwko lekarzom, a których to roszczeƒ znaczna cz´Êç nie znajduje 

w trakcie post´powania wyjaÊniajàcego pokrycia w faktach. W sposób naturalny w kolejnych artyku∏ach znajdziecie Paƒstwo tak˝e

kilka s∏ów na tematy zwiàzane z tzw. b∏´dami medycznymi.

Zapraszam do komentowania i zg∏aszania uwag oraz sugestii kolejnych tematów i zagadnieƒ.
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Dr Trevidic wnosi ogromny wk∏ad 
w kszta∏cenie lekarzy z ca∏ego Êwiata 
w dziedzinie medycyny i chirurgii
estetycznej, czyniàc t´ wiedz´ ogólnie
dost´pnà. G∏ównym celem jest
wymiana wzajemnych doÊwiadczeƒ
oraz dzielenie si´ nowoÊciami w tej
bran˝y. Dzi´ki zaanga˝owaniu doktora
pod patronatem Expert2Expert wyszko-
li∏o si´ ponad 600 lekarzy. Dwa lata
temu sama mia∏am przyjemnoÊç
uczestniczyç w zaj´ciach pod jego
kierunkiem w Pary˝u i by∏am pod
wra˝eniem profesjonalizmu wyk∏a-
dowców i poruszanych zagadnieƒ. 
Nie oby∏o si´ bez unikatowej cz´Êci
praktycznej na preparatach autop-
syjnych, które dawa∏y mo˝liwoÊç do-
g∏´bnej analizy anatomii i zabiegów,
zobrazowania efektów „pod skórà”
udoskonalenia technik zabiegowych 
i podniesienia w∏asnych kwalifikacji. 
Dr Trevidic jest autorem wielu ksià˝ek 
i opracowaƒ, m.in. „Anatomy and
Botulinum toxin injections”, z której 
w bardzo obrazowy i usystematyzowany
sposób mo˝na nauczyç si´ anatomii
mi´Êni twarzy i uzasadnionych miejs
wk∏uç toksyny botulinowej.

J.C. Witamy w Warszawie. Jest nam
bardzo mi∏o goÊciç Pana doktora pod-
czas tegorocznego kongresu SLDE, tym
bardziej ˝e wiemy, ile czasu poch∏ania
przygotowanie kongresu, który
odb´dzie si´ za 3 tygodnie w Monte
Carlo, a Pan jest tam jednym 

z g∏ównych organizatorów. Prosz´
opowiedzieç coÊ o sobie. 
P.T. Mi∏o mi, ˝e mog´ tu goÊciç. Jestem

chirurgiem plastykiem i kierownikiem Kliniki

Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Paris

Hospital. Poza tym mam w∏asnà klinik´ w cen-

trum Pary˝a, gdzie wykonuj´ konsultacje i za-

biegi chirurgii estetycznej. Zajmuj´ si´ tak˝e

organizowaniem i wspó∏organizowaniem

licznych kongresów medycyny estetycznej 

w Europie i Azji. Moja klinika bierze czynny

udzia∏ w badaniach klinicznych, dzi´ki czemu

mamy dost´p do nowoÊci estetycznych 

„z pierwszej r´ki”. Pisz´ ksià˝ki, prowadz´

szkolenia i organizuj´ interaktywnà stron´

internetowà Expert2Expert, która skupia liczne

autorytety estetyczne z ca∏ego Êwiata. Celem

Expert2Expert jest propagowanie wiedzy 

oraz omawianie nowych i goràcych

zagadnieƒ w dziedzinie estetycznej. Dzi´ki

temu, ˝e sami si´ kszta∏cimy i szkolimy innych,

nie stoimy w miejscu. Stale si´ rozwijamy 

i pomagamy rozwijaç si´ innym. Dost´p 

do tej strony jest bezp∏atny i mo˝e si´ tam

zalogowaç ka˝dy lekarz zainteresowany

poszerzeniem wiedzy z medycyny estetycznej. 

J.C. Jest Pan uznanym ekspertem 
w dziedzinie chirurgii i medycyny
estetycznej, stàd nie dziwi tak wielka
aktywnoÊç, ale imponujàce jest to, 
skàd Pan bierze na to wszystko czas 
i si∏´. Jak zacz´∏a si´ Paƒska kariera 
i dlaczego wybór pad∏ na chirurgi´
estetycznà?
P.T. Ju˝ po studiach by∏em zdecydowany, 

˝e zostan´ chirurgiem. Po uzyskaniu specjalizacji

z chirurgii ogólnej rozpoczà∏em kszta∏cenie 

Podczas tegorocznego COSMODERM-u i Kongresu SLDE w Warszawie mia∏am przyjemnoÊç
rozmawiaç z dr Trevidic, chirurgiem plastycznym z Pary˝a, specjalizujàcym si´ w medycynie
estetycznej od wielu lat, jednym z g∏ównych organizatorów corocznego Êwiatowego kongresu
medycyny estetycznej w Monte Carlo (Anti-Aging Medicine World Congress & MediSpa), twórcà
edukacyjnej strony internetowej Expert-to-Expert (www.expert2expert.co.uk), poÊwi´conej
zagadnieniom estetycznym. 

Wy∏àcznie dla czytelników Derma Newsa, wywiad z

dr Patrickiem Trevidic
przeprowadzi∏a dr n. med. Joanna Czuwara
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z chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. 

Ta ostatnia najcz´Êciej dotyczy rekonstrukcji

piersi, korekcji pow∏ok brzusznych, rzadziej

rekonstrukcji innych okolic, takich jak r´ce 

czy twarz. Szybko odkry∏em, ˝e najlepiej czuj́  sí

w chirurgii estetycznej i z racji mojego zaan-

ga˝owania zawodowego doÊç szybko zosta-

∏em uznanym autorytetem w tej dziedzinie 

na terenie Francji. W tych czasach wykonywa-

∏em pierwsze iniekcje kolagenu. By∏ to kolagen

wo∏owy. W zwiàzku z pracà w szpitalu i wspó∏-

pracà z neurologami mia∏em mo˝liwoÊç

wykonywania i obserwacji efektów pierwszych

iniekcji z toksynà botulinowà we wskazaniach

neurologicznych, g∏ównie w spastycznoÊci

mi´Êni. By∏o to ponad 15 lat temu. Wtedy

porównywaliÊmy efekty Dysportu i Botoksu. 

Te doÊwiadczenia zach´ci∏y mnie do zasto-

sowania toksyny botulinowej we wskazaniach

estetycznych, o których ju˝ wtedy pisali

Carruthersi. By∏em jednym z pierwszych 

we Francji, który zaczà∏ w tym celu stosowaç

toksyn´. Korzystajàc z w∏asnych i moich

kolegów z Europy pozytywnych doÊwiadczeƒ

z toksynà botulinowà oraz innymi estetycznymi

metodami zabiegowymi, cztery lata temu

postanowiliÊmy powo∏aç do ˝ycia grup´

Expert2Expert, której celem jest kszta∏cenie

lekarzy w dziedzinie medycyny estetycznej, 

w oparciu o obowiàzujàcà wiedz´. Poniewa˝

medycyna estetyczna jest dziedzinà m∏odà, 

to zale˝y nam na tym, aby opiera∏a si´ na

naukowych podstawach, a nie na impresjach

czy przekonaniach. Lekarze podchodzà 

do zabiegów estetycznych z entuzjazmem,

dlatego wa˝ne jest  opracowanie standardów 

i rekomendowanie bezpiecznych preparatów,

aby ten entuzjazm utrzymaç. Jako grupa

ekspercka jesteÊmy zaanga˝owani w liczne

badania kliniczne, w celu lepszej oceny pro-

duktu, udoskonalenia techniki i opracowania

standardów. W naszych dzia∏aniach i opiniach

wyra˝anych na stronie Expert2Expert jesteÊmy

niezale˝ni i dzielimy si´ wszystkimi zdobytymi

doÊwiadczeniami. 

J.C. Czy Ekspert2Expert podejmuje
wspó∏prac´ z firmami produkujàcymi
substancje i urzàdzenia estetyczne?      
P.T. ˚adne nasze badanie kliniczne nie

mog∏oby si´ odbyç bez takiej wspó∏pracy.

Nasza rola polega na opracowaniu jak

najlepszych konsensusów, okreÊleniu dzia∏aƒ

niepo˝àdanych danego produktu oraz s∏u˝y

realnej ocenie jego skutecznoÊci. JesteÊmy

grupà ekspertów i chcemy byç wiarygodni.

J.C. Jakie sà Pana ulubione zabiegi

estetyczne? Czy ma Pan osobiste
preferencje? 
P.T. Najcz´Êciej w praktyce wykonuj´ zabie-

gi chirurgiczne, ale to z racji wykszta∏cenia. 

Cz´sto robi´ plastyk´ piersi i ich augmentacj´. 

Do problemu starzenia skóry podchodz´ kom-

pleksowo. To znaczy, przy mniej zaawanso-

wanych objawach starzenia zaczynam od

peelingów (których osobiÊcie nie wykonuj´),

korekcji zmarszczek mimicznych toksynà

botulinowà, nast´pnie w miar´ zaawansowania

przechodz´ do wype∏niaczy i wolumetrii, za-

biegów laserowych i na zabiegach chirur-

gicznych koƒcz´. W mojej klinice wspó∏pracuj´

z dermatologami, którzy wykonujà u mnie

wiele ma∏oinwazyjnych zabiegów. JesteÊmy

partnerami i wspólnie skupiamy si´ nad

problemem post´pujàcego starzenia skóry,

technikach odm∏adzania i zabiegach chirurgii

plastycznej. Dzi´ki temu moja klinika oferuje

wszystkie rozwiàzania medycyny estetycznej

adekwatnie do mo˝liwoÊci regeneracyjnych

skóry i wieku pacjenta.

J.C. Jak podchodzi Pan do pacjentów 

i ich estetycznych wizji lub iluzji? 

P.T. Staram si´ byç obiektywny i krytyczny

wobec ich oczekiwaƒ. Jestem zwolennikiem

naturalnoÊci i nie lubi´, chyba jak ka˝dy, po

nikim poprawiaç. Przyznaj´, ˝e jednà trzecià

zg∏aszajàcych si´ do mnie pacjentek dyskwa-

lifikuj´ z zabiegów, poniewa˝ w mojej ocenie

otrzyma∏yby nienaturalny efekt. Pacjentki z nie-

naturalnym, przesadzonym wyglàdem, które

przychodzà do mnie po pomoc, staram si´

oglàdaç w innym miejscu kliniki, aby moi pa-

cjenci nie myÊleli, ˝e wysz∏y spod mojej r´ki.

To jeden z powodów, dla których powsta∏a

grupa Expert2Expert. Chcemy przestrzegaç

przed sztucznoÊcià i uczyç wszelkich prawide∏

zabiegów estetycznych oraz asertywnoÊci

wobec nierealnych oczekiwaƒ pacjentów.

Trudny problem stanowià pacjenci z dysmor-

fofobià, która mo˝e dotyczyç wyglàdu twarzy

lub cia∏a. W medycynie estetycznej warto byç

psychologiem duszy i nie dostosowywaç si´

do nierealnych wyobra˝eƒ pacjenta. W oparciu

o w∏asne doÊwiadczenia, przestrzegam przed

„robieniem” perfekcyjnej twarzy czy piersi, je˝eli

pacjent nie ma w∏asnej wizji. To co pi´kne dla

lekarza, dla pacjenta mo˝e okazaç si´ pora˝kà.

J.C. Które osiàgni´cia chirurgii
plastycznej i zabiegowej w dziedzinie
estetyki uwa˝a Pan za najwa˝niejsze?   
P.T. W mojej ocenie w chirurgii plastycznej 

sà takie dwa kamienie milowe, a mianowicie

liposukcja i przeszczep autologicznych

komórek t∏uszczowych. W zabiegach

estetycznych najcenniejszym preparatem

jest kwas hialuronowy, w zwiàzku z jego bez-

pieczeƒstwem i skutecznoÊcià. MyÊl´, ˝e

wype∏nià one skutecznie rynek medycyny

estetycznej na nast´pne 10 lat.

J.C. Z punktu widzenia wolumetrii, który
sposób Pan preferuje – przeszczep ko-
mórek t∏uszczowych czy kwas hialuronowy?
P.T. To zale˝y od sytuacji. Jako chirurg mam

∏atwiejszy dost´p do tkanki t∏uszczowej. Gdy

przeprowadzam zabieg liposukcji, otrzymuj´

t∏uszczowy materia∏ tkankowy, który z powo-

dzeniem mog´ wykorzystaç w wolumetrii, je-

˝eli jest taka potrzeba. Wtedy nie jestem ogra-

niczony materia∏em i mam go pod dostatkiem.

Je˝eli do wolumetrii nie musz´ u˝yç dawki

powy˝ej 10 ml kwasu hialuronowego, a nie

mam dost´pu „przy okazji” do tkanki t∏uszczo-

wej, to wybieram kwas hialuronowy. Przy wi´k-

szym zapotrzebowaniu na kwas wol´ u˝yç

tkanki t∏uszczowej. SkutecznoÊç obu technik

jest porównywalna, ale ceny podawanego

preparatu przy du˝ych iloÊciach, oczywiÊcie

nie. Pragn´ te˝ zaznaczyç, ˝e wolumetria 

z du˝à iloÊcià wype∏niacza nie jest przeze mnie

preferowana. Wol´ podawaç ma∏o, ale cz´Ê-

ciej. Pacjent po podaniu za du˝ej iloÊci wype∏-

niacza mo˝e mieç problem z akceptacjà w∏as-

nego wyglàdu, lub zwraca uwag´ otoczenia. 

J.C. Czego jeszcze mo˝emy nauczyç si´
od medycyny estetycznej?
P.T. Chyba pokory. Najwi´kszà liczb´ powi-

k∏aƒ po zabiegach estetycznych obserwuje

si´ tydzieƒ po kongresach estetycznych.

A wi´c nie wystarczy tylko „workshop” do opa-

nowania techniki i entuzjazm wykonujàcego.

Potrzebna jest jeszcze ugruntowana wiedza,

przekonanie i doÊwiadczenie. 

J.C. Paƒskie plany na przysz∏oÊç?   
P.T. Szkoliç si´, szkoliç innych, prowadziç

badania kliniczne nad preparatami

estetycznymi, tworzyç standardy oparte 

na zasadach udokumentowanych badaƒ

medycznych, stale rozwijaç si´ w dziedzinie

chirurgii i medycyny estetycznej. Napisaç

jeszcze kilka ksià˝ek, przeprowadziç wiele

szkoleƒ i zorganizowaç kilka kongresów.

Chcia∏bym tak˝e zobaczyç kiedyÊ Kraków, 

o którym wiele dobrego s∏ysza∏em. 

J.C. Jest Pan zawsze mile widziany 
w Polsce. Z przyjemnoÊcià zapraszamy
na nast´pny raz do Krakowa. Prosz´
tylko daç sygna∏, kiedy. Bardzo
dzi´kuj´ za rozmow´. �
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PREZENTACJE:

DN. AntiAging Institute Sp. z o.o. 
jest stosunkowo nowy na rynku
polskim, ale szybko si´ rozwija, 
skàd pomys∏ na firm´? 
K.P. Firma za∏o˝ona zosta∏a z pasji 

i osobistych zainteresowaƒ w∏aÊcicielek.

Wobec wzrastajàcego zapotrzebowania 

na dba∏oÊç o urod´ postanowi∏yÊmy

wprowadzaç na polski rynek us∏ugi i produkty

innowacyjne i nastawione nie tylko na na-

tychmiastowe dzia∏anie, ale równie˝ na pre-

wencj´. Stàd wspó∏praca z Laboratorium

Ticeba, które zajmuje si´ namna˝aniem

pluripotencjalnych komórek macierzystych

pobieranych ze skóry pacjenta. To technologia

przysz∏oÊci, która ma w naturalny sposób

opóêniç nasze „jutro”. 

DN. Czy z Paƒstwa doÊwiadczenia
wynika, ˝e w Polsce istnieje
zapotrzebowanie na tak drogie 
us∏ugi z wykorzystaniem komórek
macierzystych, jakie proponuje
Laboratorium Ticeba?

K.P. RzeczywiÊcie sà to us∏ugi bardzo drogie

i na pewno nie sà przeznaczone dla szerokiej

rzeszy odbiorców, ale majà swoich klientów,

bo je˝eli chodzi o dzia∏ania zapobiegawcze

dla naszej skóry, to taki „zastrzyk m∏odoÊci” 

jest praktycznie bezkonkurencyjny. 

DN. ByliÊcie Paƒstwo równie˝ pierwszà
firmà, która zosta∏a oficjalnym

dystrybutorem na rynku Polskim
hydroksyapatytu wapnia, preparatu
Radiesse?      
K.P. RzeczywiÊcie ten niezwykle bezpieczny

i ogromnie popularny w USA preparat d∏ugo

nie by∏ obecny na rynku polskim. W maju

2009 roku zarejestrowaliÊmy go w Polsce 

i od tego czasu promujemy jego zastosowa-

nie do wolumetrii twarzy i regeneracji ràk. 

W styczniu 2010 roku, producent hydroksy-

apatytu wapnia Radiesse, firma Bioform,

zosta∏a kupiona przez firm´ Merz i w tej 

chwili preparat jest dystrybuowany przez

przedstawicielstwo Merza w Polsce.

DN. Tymczasem jednak firma AntiAging
Institute z powodzeniem wprowadzi∏a
na rynek kolejny produkt… 
K.P. RzeczywiÊcie nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ 

z biotechnologicznym laboratorium Caregen 

z Korei Po∏udniowej, firmà, która jest Êwiatowym

liderem w produkcji czynników wzrostu i syn-

tetycznych peptydów biomimetycznych.

Caregen dostarcza komponenty do najdro˝-

szych kosmetyków tak uznanych marek jak 

La Prairie, Dermatologica, PierreFabre, Revlon

i innych.Sam Caregen jest producentem linii

Dermaheal, a mezoterapia tej firmy oparta 

o peptydy biomimetyczne, cieszy sí  od ponad

roku du˝ym powodzeniem na naszym rynku.

DN. Wybór produktów do mezoterapii 

jest ogromnie du˝y, co wyjàtkowego jest 

w preparatach Dermaheal?   

K.P. Przede wszystkim ich bardzo bogaty

sk∏ad i zawartoÊç wysoko st´˝onych pep-

tydów biomimetycznych, czyli syntetycznych

czynników wzrostu. Sà to substancje, które

dokona∏y kolejnego, po toksynie botulinowej 

i retinolu, prze∏omu w kosmetologii. Na drodze

syntetycznej wytwarza si´ czynniki wzrostu

identyczne z tymi, jakie wytwarza w naturalny

sposób nasz organizm i które sà odpo-

wiedzialne za wszystkie procesy zachodzàce

w naszej skórze. Mo˝emy wi´c dostarczaç 

do skóry dodatkowà dawk´ peptydów odpo-

wiedzialnych za stymulacj´ produkcji kola-

genu i elastyny i stymulujàcych proliferacj´

komórkowà lub peptydów, które przyÊpieszajà

spalanie tkanki t∏uszczowej, lub tych, które

hamujà wypadanie w∏osów i stymulujà

szybsze wyrastanie nowych.

DN. Brzmi to fantastycznie, 
ale czy nie jest niebezpieczne?   
K.P. Nie, poniewa˝ wszystkie te substancje

wytwarzanie sà syntetycznie w procesach

bioin˝ynierii jako pojedyncze substancje i za-

rejestrowane jako komponenty kosmetyków, 

a w st´˝onej formie stanowià sk∏adnik prepa-

ratów do mezoretapii Dermaheal. Wszystkie

te preparaty zosta∏y bardzo dok∏adnie przeba-

dane i posiadajà Certyfikat CE dopuszczajàcy

je do obrotu w Unii Europejskiej jako Wyrób

Medyczny Klasy III, czyli preparaty przezna-

czone do iniekcji (przyp. red. Dyrektywa Rady

UE nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

o klasyfikacji wyrobów medycznych).

AntiAging Institute jest dynamicznie rozwijajàcà si´ firmà dostarczajàcà swoim Klientom
innowacyjne rozwiàzania z obszaru medycyny estetycznej, biotechnologii oraz kosmetyki
profesjonalnej. Kluczem do sukcesu jest tu wspó∏praca ze Êwiatowymi liderami w tej dziedzinie,
co gwarantuje najwy˝szà jakoÊç i bezpieczeƒstwo oferowanych produktów. Obecny na rynku
polskim od 2008 r., AntiAging Institute dba tak˝e o to, by ciàgle udoskonalaç swojà ofert´ 
i wychodziç naprzeciw nowym wyzwaniom, jakie stawia medycyna przeciwstarzeniowa. 

Rozmowa z Dyrektorem Handlowym
AntiAging Institute – Katarzynà Ptasznik
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� Maciej Kobus – w∏aÊciciel firmy

DN. Czy dotyczy to równie˝ preparatów na przebarwienia 
czy przyÊpieszajàcych spalanie tkanki t∏uszczowej i redu-
kujàcych cellulit?   
K.P. Tak w tym roku, po 4 latach badaƒ, firma Caregen otrzyma∏a

Certyfikat CE równie˝ na preparaty zapobiegajàce i leczàce

przebarwienia i cellulit.

DN. Cellulit to problem, który pojawia si´ u 80% kobiet.
Podobnym problemem sà rozst´py. Z tego co wiem, to równie˝
na t´ przypad∏oÊç macie Paƒstwo doskona∏y produkt?
K.P. Rozwiàzaniem problemu cellulitu powinna byç stosowana

regularnie mezoterapia ig∏owa Dermaheal LL, wsparta zdrowym

od˝ywianiem i umiarkowanym ruchem. Z rozst´pami jest nieco 

trudniej, bo mo˝na je jedynie sp∏yciç. My, jak zwykle, stawiamy tu 

na rozwiàzania kompleksowe. Z jednej strony zalecamy stosowanie

mezoterapii ig∏owej Dermaheal SR wzd∏u˝ rozst´pu, z drugiej natomiast

naszym najnowszym odkryciem jest specjalny peeling Face&Body,

w∏oskiej firmy SEVENTY BG. Dzia∏a rewelacyjnie!

DN. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e na rynku peelingów 
nie mo˝na wymyÊliç ju˝ nic nowego?
K.P. Ka˝dy produkt mo˝na ulepszaç, korzystajàc z doÊwiadczeƒ 

w pracy z pacjentem. Peelingi SkinProject
®

Nanopeel oferowane 

przez naszà firm´ majà z jednej strony ulepszony sk∏ad, poprzez dodanie

do nich resweratrolu, z drugiej strony ich forma jest niezwykle wygodna

dla lekarza. Majà postaç gotowego do u˝ycia ˝elu tiksotropowego, 

co nie tylko skraca czas przygotowania zabiegu i zwí ksza penetracj́ ,

ale równie˝ wp∏ywa na bardzo wysokà wydajnoÊç takich preparatów.

DN. Co jest Waszym najnowszym produktem?
K.P. Ca∏y czas szukamy produktów innowacyjnych i pozwalajàcych

lekarzom na stworzenie jeszcze lepszej oferty dla pacjentów. Zau-

wa˝y∏yÊmy, ˝e stosunkowo niewielka jest oferta pozabiegowa, stàd

wprowadzenie w tym roku na marcowej konferencji Cosmoderm XVII

(SLDE) witamin w formie pojedynczych kapsu∏ek, sterylnych i bardzo

wygodnych w u˝yciu. Sà to czyste witaminy E, C i A. Cz´sto bez-

poÊrednio po zabiegu w gabinecie medycyny estetycznej, czy to

peelingu czy laserze, pacjenci majà podra˝nionà skór´. Nieocenione

jest wtedy dzia∏anie czystej witaminy E. Zbli˝a si´ lato i pomimo

ostrze˝eƒ dermatologów, pacjenci niestety b´dà korzystali z kàpieli

s∏onecznych. Zalecana jest wówczas terapia skojarzona witaminà E

i witaminà C. Witamina A, czyli czysty Retinol, polecana jest dla skóry

dojrza∏ej, ale wspomaga równie˝ leczenie cery tràdzikowej.

DN. I znowu wàtpliwoÊç… Na rynku sà ju˝ przecie˝ witaminy.
K.P. Owszem, ale nie w czystej postaci i co najwa˝niejsze, nie w formie

jednorazowych sterylnych ampu∏ek, które mo˝emy zastosowaç za-

równo zaraz po zabiegu w gabinecie lekarskim, jak równie˝ terapia

mo˝e byç kontynuowana przez pacjenta w domu.

DN. Co nowego jeszcze zamierza wprowadziç 
firma AntiAging Institute?   
K.P. Tego nie mo˝emy zdradziç, ale na pewno b´dzie to coÊ

innowacyjnego.

DN. Dzi´kujemy za rozmow´ �

Laboratorium Estetyki L.E.A.Futur Sp.z o.o.
ul. Z∏otego Smoka 14, 02-202 Warszawa 
tel. 22/ 886 72 15 
e- mail: biuro@leafutur.pl, www.leafutur.pl
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Równolegle w kilku salach wyk∏a-
dowych odbywa∏y si´ wyk∏ady z der-
matologii i chirurgii estetycznej,
medycyny prewencyjnej i anti-aging
oraz pokazy praktyczne, prezen-
tujàce nowe preparaty, urzàdzenia
lub metody. W pierwszym dniu kon-
gresu bardzo ciekawa by∏a sesja
dotyczàca poprawy wyglàdu okoli-
cy oczu i d∏oni. Zaprezentowanie sto-
sunków anatomicznych oraz czynnoÊ-
ciowych tych okolic pozwoli∏o na zro-
zumienie dlaczego i jakich kompli-
kacji mo˝na si´ spodziewaç, a szcze-
gó∏owe omówienie ró˝nych metod
przybli˝y∏o mo˝liwà palet´ zabie-
gów, z których mo˝emy skorzystaç.

Dr Magda Belmontesi (W∏ochy)
przedstawi∏a metod´ odm∏adzania
ràk z u˝yciem kwasu hialurono-
wego w technologii NASHA. Proto-
kó∏ obejmuje 3 sesje co miesiàc:
dwie pierwsze za pomocà spe-
cjalnego iniektora (Êródskórnie),
trzecià podskórnie – za pomocà
mikrokaniul. Dr Alessio Redaelli
(W∏ochy) pokaza∏ rezultaty leczenia
d∏oni osoczem bogatop∏ytkowym
oraz kwasem polimlekowym. Zwróci∏
szczególnà uwag´ na anatomi´ ràk
i genez´ ich starzenia si´. PodkreÊ-
li∏, ˝e nast´puje tu ubytek obj´-
toÊci, wi´c trzeba dobraç metody,
które jà odbudujà. Dr Philippe

Deprez (Hiszpania) zaprezentowa∏
mo˝liwoÊci odm∏adzania okolicy
oczu za pomocà peelingów i mezo-
terapii. W trakcie tej sesji zwrócono
tak˝e uwag´ na zabiegi laserowe,
kszta∏towanie struktury tkanki t∏usz-
czowej, oraz oczywiÊcie wype∏nia-
nie kwasem hialuronowym. W tym
samym czasie w innej sali omawia-
no problemy zwiàzane z melazmà.
Podczas czwartkowych warsztatów
mieliÊmy nasz polski akcent – pre-
zentacj´ nowych wype∏niaczy Genyal
z Perugii, prowadzonà przez dr
Aleksandr´ Gontarek-Jagielskà.

Piàtek by∏ dniem pe∏nym wyz-
waƒ – zadawaliÊmy sobie pytanie:
co wybraç? W sesji porannej wy-
k∏ady dotyczy∏y iniekcji „obj´toÊ-
ciowych” stref tzw. zakazanych
oraz zwiàzanego z nimi ryzyka. Jak
zwykle sesj´ rozpoczà∏ wyk∏ad na
temat anatomii. Wyk∏ady te, cz´sto
w postaci prezentacji filmowej, sà
niezwykle cenne, poniewa˝ poka-
zujà stosunki anatomiczne na pre-
paratach sekcyjnych, przebieg ró˝-
nych struktur, a tak˝e to, co si´
dzieje z preparatem po wstrzyk-
ni´ciu w dane miejsce. Pozwalajà
lepiej zrozumieç, jak powinno si´
pracowaç, ˝eby osiàgnàç oczeki-
wany rezultat i uniknàç powik∏aƒ.
Dr Philippe Berros (Monako) przed-

stawi∏ mikroskopowe zdj´cia ot-
worów igie∏ i kaniul, zwracajàc uwa-
g´ na mo˝liwoÊç ukruszenia koƒ-
cówki w tkance, mówi∏ o koniecz-
noÊci delikatnego i powolnego po-
dawania preparatu celem unikni´-
cia embolizacji, tak˝e z powodu
zewn´trznego ucisku na drobne
naczynia. Za bardzo wa˝ne uzna∏
okolice oczodo∏u, g∏adzizny i skrzy-
de∏ka nosa. Dr Philippe Deprez
omówi∏ powik∏ania b´dàce wska-
zaniami do leczenia za pomocà
hialuronidazy. Jako pierwsze wy-
mieni∏ powik∏ania zwiàzane z nad-
miernà iloÊcià podanego kwasu
hialuronowego. Dr Deprez podkreÊ-
li∏ koniecznoÊç obserwacji pacjenta
w gabinecie przez godzin´, ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç reakcji aler-
gicznej na ten enzym. Drugim po-
wik∏aniem, tym razem zwiàzanym 
z reakcjà pacjenta na cia∏o obce,
jest stan zapalny i w efekcie pow-
stanie ziarniniaków. W tym przy-
padku mo˝na równie˝ skutecznie
zastosowaç hialuronidaz´. 

Po przerwie omówiono ró˝nice
w podejÊciu do odm∏adzania twa-
rzy u m´˝czyzn, zwracajàc uwag´
tak˝e na ró˝nice w postrzeganiu 
oznak starzenia. Wed∏ug badaƒ sta-
tystycznych, m´˝czyêni najcz´Ê-
ciej wybierajà liposukcj´, laserowà

W ostatni weekend marca, jak zawsze pod patronatem Ksi´cia Monaco Alberta II,
odby∏ si´ 9 Âwiatowy Kongres Medycyny Anti-Aging & Medispa. Honorowà prezydencj´
obj´∏y Stany Zjednoczone, ze swoimi liderami w dziedzinie medycyny estetycznej, 
a sponsorem elitarnym by∏a firma Laboratories Teoxane. Forum Grimaldi w Monte Carlo
goÊci∏o znakomitych wyk∏adowców i trenerów z ca∏ego Êwiata, którzy ch´tnie dzielili si´
swojà wiedzà oraz doÊwiadczeniem z licznym gronem uczestników.  

AUTOR: dr Monika Nunberg-Sawicka 

Co nowego 
w medycynie anti-aging?
– sprawozdanie z Kongresu w Monte Carlo
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depilacj´ oraz laserowy resurfacing.
Twarz staje si´ dla nich problemem
w póêniejszym wieku, kiedy potrzeby
sà ju˝ znacznie wi´ksze i wymagajà
wi´kszej interwencji. W tym samym
czasie odby∏a si´ sesja poÊwi´cona
laserom i technologii LED. 

Prowadzàcymi wyk∏ady popo-
∏udniowe byli m.in. goÊcie z Amery-
ki. Z niezwyk∏ym zainteresowaniem
wys∏ucha∏am wyk∏adu dr Anthony
Benedetto, autora znakomitego
podr´cznika o toksynie botulino-
wej. Po raz kolejny zwrócono uwag´
na koniecznoÊç znajomoÊci anato-
mii topograficznej, lokalizacji i pra-
cy mi´Êni mimicznych oraz przebie-
gu struktur nerwowo-naczyniowych,
by dobrze wykonaç zabieg iniekcji
toksyny botulinowej oraz kwasu
hialuronowego. Dr Fredric Brandt
przedstawi∏ zastosowania ró˝nych
produktów HA w Stanach Zjedno-
czonych. Sesj´ dotyczàcà toksyny
botulinowej rozpoczà∏ dr Patrick
Trevidic (Francja), jak zwykle poka-
zem anatomii. PodkreÊli∏ koniecz-
noÊç selekcji pacjentów przed wy-
konaniem zabiegu ostrzykni´cia
mi´Ênia okr´˝nego oka toksynà
botulinowà, po dok∏adnej ocenie
tej okolicy: jakoÊci skóry, g∏´bo-
koÊci zmarszczek i – co bardzo
wa˝ne – obecnoÊci obrz´ków.
Preferowane sà iniekcje Êródskór-
ne, ma∏ymi dawkami, w kilka pun-
któw. Pacjenci z workami pod
oczami, g∏´bokimi zmarszczkami 
i s∏abà elastycznoÊcià skóry nie
powinni byç leczeni. Dr Koenraad
De Boulle (Belgia) zaprezentowa∏
ró˝ne przyk∏ady leczenia g∏adzizny
w zale˝noÊci od p∏ci oraz po∏o˝enia
i kszta∏tu brwi.                                       

W piàtek odby∏o si´ kilka bar-
dzo ciekawych warsztatów. Firma
Teoxane Laboratoires zaprezen-
towa∏a swój nowy produkt Teosyal
PureSense. Pokaz przeprowadzi∏ dr
F. Brandt (USA), praktykujàcy 
w Beverly Hills, niezwykle barwna
postaç. Efekty remodelingu by∏y
bardzo dobre. Zabieg wykonany

zosta∏ kaniulà. Gam´ PureSense
wykorzysta∏ równie˝ dr Wayne
Carey (Kanada) – celem ostrzyk-
ni´cia okolicy oczodo∏u, wype∏nie-
nia do∏u skroniowego i uniesienia
brwi. Dr Carey zastosowa∏ swojà
pionierskà metod´ Tri Site Bolus.
Firma Anteis zapozna∏a nas ze swo-
im nowym produktem do modelo-
wania wolumetrycznego konturów
twarzy – Modelis. Pokaz przepro-
wadzi∏ dr Daniel Cassuto (W∏ochy).
Pod koniec dnia po raz kolejny
mieliÊmy mo˝liwoÊç obserwacji
perfekcyjnej pracy dr Sandrine
Sebban (Francja), gamà prepara-
tów Stylage Lidocaine – przy u˝yciu
igie∏ Softfil. Tych, którzy chcieli
uczestniczyç w warsztatach firmy
Allergan, spotka∏a nieprzyjemna
niespodzianka – trzeba by∏o mieç
specjalne zaproszenia. Za to wie-
czorem czeka∏o naszà polskà grup´
specjalne wyró˝nienie, zostaliÊmy
zaproszeni na bankiet wydany
przez Konsula Honorowego Polski
w Monako, Pana Wojciecha Janow-
skiego. Tego dnia odbywa∏o si´
równie˝ wiele kolacji firmowych, 
co mia∏o niebagatelny wp∏yw na frek-
wencj´ w sobot´ rano.                         

Znowu trzeba by∏o wybieraç
wÊród ogromu ciekawych propo-
zycji. Poranna sesja dermatologii 
i chirurgii estetycznej poÊwi´cona
by∏a ogólnym problemom zdrowia 
i urody skóry, trudnym przypadkom
w pracy z laserami, a tak˝e cellu-
litowi. Po przerwie na lunch rozpo-
cz´∏a si´ druga cz´Êç sesji poÊwi´-
conej toksynie botulinowej oczy-
wiÊcie od... wyk∏adu o anatomii!
Tym razem zaj´to si´ dolnà cz´Êcià
twarzy, zaznaczajàc, ˝e sà to pro-
cedury off lebel. Dr De Boulle
przedstawi∏ na przyk∏adach zasto-
sowanie btx w obr´bie szyi i pla-
tysmy, przestrzegajàc przed z∏à
kwalifikacjà pacjentów i wynika-
jàcymi z tego niepowodzeniami. 
Dr Uwe Wollina (Niemcy) przybli˝y∏
metody leczenia linii marionetki 
za pomocà ró˝nych technik, zwraca-

jàc uwag´ na d∏u˝sze utrzymywanie
si´ efektu w przypadku metod ∏à-
czonych, w leczeniu zaznaczonych,
g∏´bszych bruzd wywo∏anych mimi-
kà. Jako ostatnia mia∏a miejsce
sesja „wype∏niaczowa”, poÊwi´co-
na maksi-iniekcjom. Dr Sheldon
Pollack (Kanada) zaprezentowa∏
w∏asne doÊwiadczenia w pracy z wy-
pe∏niaczami przy u˝yciu systemu
do iniekcji Anteis oraz kaniuli, który
udowodni∏, ˝e stosujàc odpowie-
dnià metod  ́mo˝na osiàgnàç maksi-
efekt przy u˝yciu ma∏ej iloÊci pre-
paratu. Dr C. Wayne pokaza∏ przy-
padki doboru i leczenia pacjentów
z u˝yciem wspomnianej ju˝ metody
Tri Site Bolus, gdzie o maksi-efekcie
decydowa∏o odpowiednio dobrane
miejsce podania. 

Sobotnie warsztaty by∏y w du-
˝ej mierze poÊwi´cone prezentacji
nowego portfolia firm m.in.: Merz,
Galderma i Teoxane. MogliÊmy dzí ki
temu wziàç udzia∏ w pokazach
zabiegów wykonywanych przez naj-
wi´ksze autorytety i podpatrzeç coÊ
nowego, bàdê utwierdziç si´ w tym,
˝e jesteÊmy dobrzy. WÊród prezen-
terów byli Raj Kanodia, Michael
Kane, Gary Monheit (USA), Tanja
Fischer (Niemcy), Pierre Coulon,
Jean-Louis Sebagh (Francja), ten
ostatni, podobnie jak dr Brandt, sà
znani z linii kosmetyków. Równo-
legle do posiedzeƒ dermatologii 
i chirurgii estetycznej trwa∏y sesje
medycyny prewencyjnej i anti-aging.
Tam równie˝ skupiono si´ na te-
macie starzenia, tym razem w as-
pekcie wp∏ywu hormonów, stresu,
˝ywienia oraz genetyki. Bardzo bo-
gata by∏a równie˝ cz´Êç wystawo-
wa, gdzie mo˝na by∏o zapoznaç si´
z nowymi technologiami, prepa-
ratami, oglàdaç prowadzone na ˝y-
wo w specjalnych szklanych bok-
sach pokazy zabiegowe (np. dr
Philippe Petit – mezoterapia), 
a tak˝e dokonaç bardzo korzyst-
nych zakupów. No i oczywiÊcie po-
oddychaç przez chwil´ magicznà
atmo-sferà Monte Carlo. �






