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Koleżanki i Koledzy!

Mimo że dermatologia estetyczna może „zatrzymać 
czas”, kalendarz nieuchronnie wskazuje koniec 
kolejnego roku. Cieszymy się, że są Państwo z nami 
i dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają 
działania Stowarzyszenia i z niesłabnącą energią 
starają się rozwijać tę dziedzinę medycyny. 
Wielu naszych pacjentów jest zainteresowanych 
szybką i najchętniej bezbolesną techniką pozbycia 
się tkanki tłuszczowej. W tym numerze Derma Newsa 
zachęcam do przeczytania artykułu na temat lipolizy 
laserowej, w którym autor przedstawia badania 
dotyczące jej skuteczności i realne możliwości 
zabiegu. 
 W nowej rubryce „Z Perłą w tle” przedstawimy 
doświadczenia własne lekarzy z preparatami,  
które dzięki Państwa głosom zdobyły laur Pereł 
Dermatologii Estetycznej.
 Zapraszam również do zapoznania się ze zmia- 
nami legislacyjnymi, które wchodzą w życie od  
1 stycznia 2012 roku i dotyczą służby zdrowia  
oraz roszczeń pacjentów. Na ile dotyczyć one będą 
naszych prywatnych praktyk lekarskich, dowiedzą się 
Państwo z artykułu Piotra Kulika w rubryce „Prawo 
w medycynie”.
 W wywiadzie z inżynierem Markiem Mindakiem 
- o początkach i rozwoju firmy Laser Projekt 2000  
w Polsce oraz o tym, co wyróżnia ją spośród innych 
firm laserowych na rynku.
 Korzystając z okazji, pragnę złożyć Państwu 
życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz spełnienia nawet najskrytszych 
marzeń w Nowym Roku 2012!
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Autor: dr Afschin Fatemi 

endoskopowe badania in vivo włókien przegród łącznotkankowych (pozostałych)  
po zastosowaniu różnych technik liposukcji ujawniają różniący się zakres 
uszkodzeń.

Wstęp 
Usunięcie tkanki tłuszczowej z zasto-
sowaniem liposukcji jest powiązane 
z uszkodzeniem struktury tej tkanki 
oraz wewnętrznej sieci kolageno- 
wych włókien przegrodowych wspiera-
jących i chroniących nerwy oraz na- 
czynia krwionośne zaopatrujące tkan- 
kę tłuszczową. 
 Przeprowadzając badanie endosko-
powe in vivo, a następnie wykorzystując 
analizę stopnia zachowania włókien 
przegrodowych jako markera względ-
nego uszkodzenia (tkanki) po zastoso- 
waniu danej techniki liposukcji, oceni-
liśmy ilościowo i porównaliśmy liczbę 
zachowanych włókien przegrodowych 
pozostałych po wykonaniu zabiegów li-
posukcji różnorodnymi metodami .

pacjenci i metodologia 
Pilotażowe badania z wykorzystaniem 
technik obrazowania endoskopowego 
oraz oceny ilościowej przeprowadzono 
w 3 grupach badanych pacjentów 
obejmujących 52 przypadki abdomino-
plastyki, 12 zwłok oraz 32 przypadki lipo-
sukcji. Wykorzystane techniki liposukcji 
obejmowały metodę laserową (924/975-
nm LAL), wibracyjną (PAL), próżniową 
[klasyczną] (SAL), ultradźwiękową (UAL) 
oraz wspomaganą strumieniem wody 
(WAL). W celu dokonania jakościowej 
oraz ilościowej analizy zachowanych 
włókien przegrodowych zastosowano 
makroskopowe badanie anatomiczne 
oraz badanie endoskopowe in vivo.

Wyniki
Największą liczbę zachowanych włókien 
przegrodowych stwierdzono po za-
stosowaniu technik LAL 9924/975-
nm) lub PAL. Terapia SAL prowadziła 

do zachowania średnio dwóch trzecich 
włókien ocalałych po zabiegu LAL lub 
PAL. Techniki UAL i WAL były najbardziej 
traumatyzujące, pozostawiając odpo-
wiednio zaledwie połowę lub jedną 
trzecią włókien obecnych po LAL lub 
PAL. Ponadto, LAL (924/975-nm) i PAL 
były związane z mniejszą liczbą przy-
padków martwicy skóry i krwawego as-
pirowanego płynu (aspiratu) w porów-
naniu z WAL. Badania mikroskopowe 
ujawniły, iż największe uszkodzenie 
błony komórkowej adypocytu (komór-
ki tłuszczowej) występowało w przypad-
kach stosowania LAL (924/975-nm).

Wnioski 
Przedstawione wyniki wskazują, iż tech-
niki liposukcji LAL i PAL były związane  
z największym stopniem zachowa- 
nia włókien przegrodowych, podczas  
gdy techniki UAL i WAL prowadziły 
do największego uszkodzenia tkanki. 
LAL (924-nm) okazał się również naj-
bardziej skuteczną techniką/zabie-
giem w przerywaniu ciągłości błony 
komórkowej adypocytu.
 
Dostępnych jest wiele technik/tech-
nologii estetycznego modelowania 
ciała, włączając niechirurgiczne zabiegi 
wykorzystujące ultradźwięki o niskiej 
częstotliwości, fale o częstotliwości 
radiowej1 energię świetlną2 lub sko-
jarzenie wspomnianych3,4 z lub bez 
towarzyszącej mechanicznej manipu- 
lacji5. Wymienione metody mode-
lowania mają charakter nieinwa- 
zyjny, ale wymagają wielokrotnych 
zabiegów i zapewniają w najlep- 
szym razie względnie powierzchow- 
ne lub przejściowe wyniki1,2,4,5. 

Liposukcja, będąc metodą inwazyjną 
i zasadniczo traumatyczną, stanowi 

original science presentation

the American Journal of Cosmetic Surgery 
Vol. 28, No. 3, 2011

złoty standard technik estetycznego 
modelowania ciała.
 Nowoczesna liposukcja wykorzys-
tuje w większym zakresie nasiękową 
technikę znieczulenia, co jest spowo-
dowane ryzykiem wystąpienia po-
tencjalnie śmiertelnych powikłań 
znieczulenia ogólnego6. Miejscowe 
znieczulenie nasiękowe umożliwia 
ograniczenie zakresu uszkodzenia 
tkanki związanego z liposukcją po- 
przez hydrodyssekcję tkanki tłuszczo- 
wej i stowarzyszone ograniczenie  
ryzyka wystąpienia zdarzeń niepo-
żądanych, jakkolwiek wciąż możliwe 
jest pojawienie się poważnych miej-
scowych i uogólnionych powikłań7-12.  

 W celu osiągnięcia maksymalnej 
korzyści estetycznej po zastosowaniu 
wcześniej wspomnianych technik za- 
biegowych konieczne jest ogranicze-
nie zakresu trauma (całościowego usz- 
kodzenia tkanek), z jednoczesnym 
zwiększeniem efektu naciągnięcia 
(retrakcji) skóry.
   tkanka tłuszczowa składa się z glo-
bulek tłuszczów zawieszonych w ma-
cierzy luźnych włókien kolagenowych 
lub przegród, w których znajdują się 
osłonięte przez nie włókna nerwowe  
i sieć naczyniowa. uraz związany z wy- 
konaniem różnych procedur liposukcji 
prowadzi do pewnego stopnia uszko-
dzenia wspomnianego utkania, co 
przekłada się na uszkodzenie nerwów 
i naczyń krwionośnych zaopatrujących 
miejscową tkankę. Wydaje się zatem 
zasadne twierdzenie, iż oszczędzenie 
włókien przegrodowych podczas za-
biegu liposukcji prowadzi do ograni- 
czenia związanego z tym krwawienia  
i występowania wybroczyn, jak rów-
nież skrócenia okresu powrotu do peł- 
nej aktywności. Sieć przegród włók- 
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nistych tkanki tłuszczowej jest rów-
nież zatopiona w skórze właściwej 
oraz w głębszych strukturach. Dzięki 
tym powiązaniom zachowanie prze-
gród może być kluczowym czynni-
kiem maksymalizacji retrakcji skóry 
po liposukcji.
 W mniejszym badaniu ocenia-
no, która ze współcześnie stosowa-
nych technik liposukcji związana jest  
z największym stopniem zachowania 
włókien przegrodowych. Albowiem 
włókna przegrodowe mogą służyć 
jako marker względnego uszkodzenia 
powodowanego przez daną technikę 
zabiegową i mogą również stanowić 
czynnik rokowniczy potencjalnych ko- 
rzyści związanych z retrakcją skóry. 
Zakres wykonanych technik/zabiegów 
liposukcji obejmował standardową ma- 
nualną liposukcję wspomaganą ssa- 
niem (SAL), wibracyjną (PAL), wspo-
maganą strumieniem wody (WAL), 
ultradźwiękową (uAL) i laserową 
(924/975-nm LAL) liposukcję. 
   SAL polega na manualnym wpro-
wadzeniu kaniuli, która wykorzystując 
siłę rozdzierającą perforuje struktury 
tkanki tłuszczowej usuwane następnie 
przez przyłożone ssanie13. PAL to po- 
dobna technika wykorzystująca me-
chanicznie napędzaną wibrującą i usu-
wającą kaniulę, której zastosowanie 
umożliwia (według doniesień) uzys-
kanie przewagi wobec tradycyjnej SAL 
w formie zmniejszenia zmęczenia ope-
ratora14-16. obie wspomniane techniki/
zabiegi są związane z uszkodzeniem 
miejscowej tkanki, jednak uważa się,  
iż PAL jest metodą mniej traumatyczną16. 
 technika WAL wykorzystuje stru- 
mień wody pod wysokim ciśnie-
niem, umożliwiający delikatne przer- 
wanie struktury i usunięcie tkanki 
tłuszczowej podczas liposukcji. W pros-                   
pektywnym badaniu klinicznym po-

równującym odczuwanie bólu po ope- 
racji i wybroczyny stwierdzane po za- 
biegu WAL w porównaniu z SAL, sta-
tystycznie znamiennie zmniejszoną 
liczbę działań niepożądanych stwier-
dzono w przypadku WAL17. Autorzy 
badania sugerowali w swoich wnios-
kach, iż wspomniane wyniki mogą 
być traktowane jako dowód mniejszej 
traumatyczności WAL wobec naczyń 
krwionośnych i nerwów znajdujących 
się w tkance tłuszczowej17.
   technika uAL oznacza zastosowanie 
energii fal ultradźwiękowych w tkance 
tłuszczowej prowadzącej do emulsyfi-
kacji tłuszczów i zapewniającej łatwe  
i delikatniejsze odprowadzenie tłusz- 
czu kaniulą ssącą18. W roku 2000 
Scuderi i wspólnicy przeprowadzili 
badanie porównawcze i wskazali uAL 
i PAL jako metody skutkujące mniej-
szym uszkodzeniem struktur naczy-
niowych w porównaniu z SAL. 
   LAL, najnowsza technika, obejmuje 
dostarczenie energii promieni lase-
rowych poprzez kaniulę lub końców-
kę do terapii kwarcowej bez kaniuli   
– w celu przerwania ciągłości tkanki 
tłuszczowej i emulsyfikacji tłuszczów  
– zapewniając łatwiejsze odessanie. 
Stosowany w naszym badaniu sys-
tem LAL wykorzystywał selektywną 
wobec tkanki tłuszczowej długość 
fali 924 nm i 975 nm wobec tkanki 
bogatej z wodę20. Seckel i wspólnicy 
wykazali ostatnio, iż wspomniane 
długości fali umożliwiają utworzenie 
większych tuneli laserowych z mini-
malnym ryzykiem poparzenia skóry  
i zasugerowali teoretyczną możliwość, 
iż podgrzanie przegrodowych włókien 
kolagenowych może indukować re-
trakcję/naciągnięcie skóry. Kliniczne 
korzyści zastosowania opisywanego 
urządzenia zostały poddane anali-
zie przez Weiss’a i Beasley’a21, którzy 
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stwierdzili znaczącą redukcję tkanki 
tłuszczowej, a jednocześnie minimal-
ny czas ograniczenia aktywności spo-
łecznej, lepsze napięcie skóry i wysoki 
wskaźnik zadowolenia pacjenta. Wspo- 
mniane badania pilotażowe wyko-
rzystywały anatomiczną ocenę sek- 
cyjną oraz endoskopię in vivo do prze-
prowadzenia jakościowej i ilościowej 
oceny liczby zachowanych włókien 
przegrodowych, po wcześniejszym za-
biegu 924/975-nm LAL, PAL, SAL, uAL 
i WAL, stanowiącym element abdomi-
noplastyki i liposukcji u osób żywych 
oraz na zwłokach. Wszystkie zabiegi 
przeprowadzono w S-thetic Clinic 
Düsseldorf  (Düsseldorf, Niemcy), w wie- 
lodyscyplinarnej klinice oferującej sze-
roki zakres chirurgicznych i niechirur-
gicznych procedur estetycznych.

MetoDologIA
UrząDzeNIA/UstAWIeNIA
Zabiegi WAL przeprowadzono, wy-
korzystując Body-Jet system (Human 
Med, Schwerin, Niemcy), przy ustawie-
niu przepływu „2” z zastosowaniem 
4.7-mm kaniuli aspiracyjnej. Zabiegi 
uAL przeprowadzono, wykorzystując 
urządzenie Sonoca 180 (Söring Inc, 
North richland Hills, tex), przy ustawie-
niach 60 kHz, z zastosowaniem 4.2-mm 
kaniuli. Kaniulę Vibrasat Power-Assist-
ed (Moeller Medical Inc, Fulda, Niem-
cy) wykorzystano do przeprowadzenia 
zabiegów PAL wraz z 4-mm kaniulą 
aspiracyjną. Zabiegi LAL przeprowad-
zono, wykorzystując diodowy system 
laserowy 924/975-nm (Aspire platform 
z modułem laserowym SlimLipo, Palo-
mar Medical technologies Inc, Burlin-
gton, Mass). Zabiegi SAL przeprowa-
dzono, wykorzystując 24-otworową 
kaniulę Sattler’a (European Esthetic 
Inc, Monachium, Niemcy) i 4-mm 
kaniulę aspiracyjną.

tAbelA 1.  liczba pacjentów w grupie badania, u których wykonano różne zabiegi modelowania sylwetki*

grupa pacjentów  

Abdominoplastyka
(n = 52)

zwłoki
(n = 12)

liposukcja
(n = 32)

WAl 
only

1

0

0

sAl vs
PAl

10

3

3

sAl vs
UAl

5

2

3

sAl vs
WAl

5

3

5

sAl vs
lAl

9

3

4

PAl vs
lAl

9

1

12

PAl vs
UAl

4

0

2

PAl vs
WAl

4

0

3

sAl vs
PAl vs
WAl

2

0

0

sAl vs
PAl vs
WAl

1

0

0

sAl vs
PAl vs

lAl

2

0

0

* metoda laserowa (LAL), wibracyjna (PAL), próżniowa [klasyczna](SAL), ultradźwiękowa (UAL) oraz wspomagana strumieniem wody (WAL)
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grUPY bADANe
Pacjenci po abdominoplastyce 
i liposukcji
Przed wykonaniem zabiegu lekarz 
przeprowadzał dokładne badanie fi- 
zykalne i oceniał każdego pacjenta 
z uwzględnieniem istniejących prze-
ciwwskazań do leczenia, włączając li- 
posukcję. Każdemu pacjentowi ofero-
wano poradnictwo przedstawiające 
oczekiwane wyniki terapii i poten-
cjalne powikłania występujące pod-
czas i po zabiegu. 52 osoby poddane 
zabiegowi abdominoplastyki to zdro- 
we dorosłe osoby, które wyraziły ży-
czenie poddania się planowej terapii 
operacyjnej w latach 2003-2009.  
W tym okresie zabiegi na połowie 
ciała, służące porównaniu różnych 
technik liposukcji, wykonywano za po- 
mocą różnych kaniul do liposukcji   
– w warunkach znieczulenia ogólnego, 
przed usunięciem nadmiaru tkanki 
tłuszczoweji skórnej. Po wstrzyknięciu 
roztworu stosowanego do znieczulenia 
nasiękowego nadmiar skóry w okolicy 
pod pępkiem poddawano działaniu 2 
lub 3 spośród następujących technik 
liposukcji: 924/975-nm LAL, PAL, SAL, 
uAL lub WAL (patrz tabela 1). W celu 
zapewnienia spójności stosowanych 
technik zabiegowych przy wszystkich 
zabiegach wykorzystywano kaniule  
o porównywalnej średnicy. 
 otaczającą tkankę nie usuniętą  
w przebiegu abdominoplastyki przy- 
gotowywano do redukcji tłuszczu. 
Poddaną zabiegowi tkankę okolic 
pępka rozcinano, umożliwiając ocenę 
endoskopową in vivo zachowanych 
włókien przegrodowych. W celu stan-
daryzacji endoskopowego badania 
obrazowego przetrwałych włókien 
przegrodowych po każdym zabiegu 
endoskop wprowadzano na odległość 
5 cm w głąb rozcięcia, następnie wyco-
fywano o 1 cm i dokumentowano uzys- 
kany obraz. Wspomniane obrazy wy- 
korzystywano do obliczenia liczby  
zachowanych włókien przegrodo- 
wych pozostających po danej technice 
zabiegowej i porównywano względne 
uszkodzenia ciała po odmiennych 
procedurach liposukcji po dwóch 
stronach linii pośrodkowej.

zwłoki
Dwie różne techniki liposukcji (spośród 
wymienionych: 924/975-nm LAL, PAL, 
SAL, uAL lub WAL) wykorzystano pod-
czas zabiegów w dwunastu rejonach 
brzusznych świeżo mrożonych zwłok. 
tkankę poddawano standardowej li- 
posukcji jedną ze wspomnianych 

pięciu technik, a następnie rozcinano 
i oceniano pod względem znaczącej 
patologii. Przetrwanie włókien prze-
grodowych oceniano jakościowo, 
wykorzystując 3-punktową skalę (0 = 
w przybliżeniu ta sama liczba włókien, 
1 = więcej włókien, 2 = znacząco 
więcej włókien).

Pacjenci po liposukcji
W okresie ostatnich 6 lat trzydziestu 
dwóch pacjentów poddano zabiegom 
liposukcji nasiękowej z wykorzysta-
niem metod LAL 924/975-nm, PAL, 
SAL, uAL lub WAL, następnie oce-
niono endoskopowo i obliczono 
ilość włókien przegrodowych zgodnie  
z metodologią przedstawioną powyżej.

WYNIkI
Dane z grupy zwłok
Jakościowa ocena poddanej zabiegom 
tkanki zwłok wykazała, iż wszystkie za-
biegi PAL, SAL i LAL były związane ze 
zwiększonym stopniem zachowania 
włókien przegrodowych w porów-
naniu z uAL lub WAL. W szczególności 
podczas porównania z WAL, zarówno 
SAL jak i PAL zapewniały znaczą- 
co zwiększoną liczbę zachowanych 
włókien. Porównanie stron ciała pod-
danych zabiegom PAL i SAL ujawniło, 
iż zwiększona liczba włókien PAL i za-
biegów LAL skutkowała znaczącym 
zwiększeniem liczby włókien w porów-
naniu z SAL (tabela 2).

Dane grupy abdominoplastyki 
i liposukcji in vivo
Badanie anatomiczne próbek tkanki 
uzyskanych po zabiegach abdomi-
noplastyki ujawniło dobrze zdefinio-
wane strefy wpływu, umożliwiające 
jakościowe porównanie liczby włókien 
przegrodowych zachowanych po zas-
tosowaniu różnych technik. reprezen-
tatywne obrazy endoskopowe dla 
każdej techniki zabiegowej są przed-
stawione na rycinie 1.
 Początkowe badania ujawiły, iż WAL 
prowadzi do najbardziej wyrażonego 
uszkodzenia włókien przegrodowych, 
w mniejszym stopniu traumatyzujące 
są techniki uAL, SAL, PAL i LAL, przy 
czym 2 ostatnie techniki pozostawiają 
porównywalną liczbę włókien (rycina 
1 A.E). 
  Przeprowadzone w czasie rzeczy-
wistym ilościowe endoskopowe ba-
danie zachowanych włókien przegro-
dowych w grupach pacjentów po li- 
posukcji i abdominoplastyce dodat-
kowo potwierdziło trend zaobserwo-
wany w badanych zwłokach. W przy-

padku większości przeprowadzonych 
porównań liczba obserwowanych przy- 
padków była zbyt mała w grupie li- 
posukcji (n = 2.4), by umożliwić 
osobną analizę wyników endoskopii 
uzyskanych w grupie liposukcji oraz 
abdominoplastyki, z wyjątkiem bez-
pośredniego porównania PAL i LAL, 
w których liczba (przypadków) była 
znamienna (n = 12 w grupie LAL,  
n = 11 w grupie PAL). 
   osobna analiza wspomnianych  
przypadków ujawniła, iż porównywal-
ne wyniki uzyskiwano w obu grupach 
badanych, co uzasadnia zsumowanie 
danych z tych 2 grup. Średnia liczba 
zachowanych włókien przegrodowych 
pozostałych po terapii LAL, zarówno  
w grupie liposukcji jak i abdomino-
plastyki (n = 36 ogółem) wynosiła 18+/ 
- 4 (SD, odchylenie standardowe), w po- 
równaniu ze średnio 17+/- 4 (SD) po 
zabiegach PAL (n = 53 ogółem). tera-
pie SAL (n = 49 ogółem) skutkowały 
średnią 12 +/- 3 (SD) włókien, w po- 
równaniu ze średnią 9+/- 4 (SD) po 
zabiegach uAL (n = 15 ogółem). 
Najmniejszą liczbę zachowanych 
włókien zaobserwowano po terapii 
WAL (n = 19 ogółem), ze średnią 6+/- 3 
(SD; rycina 2). 
 Porównanie liczby zachowanych 
włókien przegrodowych pozostałych 
po każdym zabiegu wykonanym  
w schemacie dwóch stron ciała ujawniło 
statystycznie znamienne różnice po-
między różnymi technikami liposukcji, 
z wyjątkiem PAL i LAL, gdzie wyniki 
były zasadniczo jednakowe (średnia 
różnica 0.2+/-3.4; dane nie przed-
stawione). PAL zapewniał utrzymanie 
po zabiegu znacząco większej licz-
by zachowanych włókien przegro-
dowych niż jakakolwiek inna me-
toda (P < .001), z wyjątkiem LAL. 
SAL odznaczał się większą liczbą 
zachowanych włókien niż uAL lub 
WAL (P < .001). LAL prowadziło do 
zachowania większej liczby włókien 
po zabiegu niż terapia SAL (P < .001).
 Podsumowując, kolejność 5 tes-
towanych technik liposukcji była 
następująca: PAL = LAL > SAL > uAL 
> WAL.

ANAlIzA AsPIrAtU 
Wyniki analizy aspiratu korelują z wy- 
nikami oceny uszkodzenia tkanki wy- 
wołanego przez procedurę; aspirat PAL 
i 924/975-nm LAL był żółty w porów-
naniu z czerwonawym aspiratem WAL, 
sugerując większe nasilenie przer-
wania ciągłości naczyń i w konsek-
wencji wyciek hemoglobiny w przy- 
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padku ostatniej procedury. utrata 
krwi po zabiegu uAL lub SAL oce- 
niana była na pośrednią w stosunku do 
wcześniej wspomnianych grup. Bada-
nia mikroskopowe aspiratu ujawniły 
większy stopień uszkodzenia błony 
komórkowej adypocytu po wykonaniu 
zabiegu 924-nm LAL, w porównaniu  
z innymi technikami.

bezPIeCzeństWo
Nie zaobserwowano poważnych powi-
kłań (zakażenia, zatorowości, perforacji 
narządu itp.) zarówno w grupie ab-
dominoplastyki, jak i liposukcji. Zao-
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nież zmniejszenia ryzyka wystąpie-
nia powikłań.
 o ile duże, prospektywne, dob-
rze kontrolowane badania kliniczne 
pozostają najbardziej wierzytelną me- 
todą porównywania procedur chi-
rurgicznych, wspomniane badania 
są niepraktyczne z powodów eko-
nomicznych w kontekście zabiegów 
liposukcji. Prowadzone w małej skali 
bezpośrednie porównania metod wy- 
konywane po obu stronach ciała 
jednego pacjenta są często wykorzys-
tywanym sposobem, ale ogranicze-
nia wspomnianych badań obejmują 
zwiększone ryzyko asymetrycznego 
wyniku oraz w konsekwencji wyz-
wanie w postaci konieczności doko-
nania rewizyjnych zabiegów korek-
cyjnych. 
  Porównanie wielu różnorodnych 
metod stanowi jeszcze większe kli-
niczne wyzwanie. Z powyżej wspo-
mnianych powodów, zdecydowaliśmy 
się wykonać obserwację w czasie 
rzeczywistym tkanki tłuszczowej bez- 
pośrednio po zastosowaniu 5 różnych 
technik liposukcji, by porównać 
względne uszkodzenie po każdej 
procedurze. Idealna technika lipo-
sukcji skutecznie usuwa tłuszcze, po- 
wodując minimalne uszkodzenie 
struktur przegrodowych tkanki tłusz-
czowej. W związku z powyższym, obli- 
czenie liczby przetrwałych włókien 
przegrodowych po każdej procedu-
rze jest akceptowalną metodą po- 

Rycina 1. Reprezentatywne obrazy endoskopowe in vivo po wykonaniu różnych procedur liposukcji. (A) Największy stopień uszkodzenia włókien przegro-
dowych stwierdzono po procedurach wspomaganych strumieniem wody (WAL). Mniejsze uszkodzenia zanotowano po technikach (B) ultradźwiękowej 
(UAL) i (C) próżniowej [klasycznej] (SAL). (D.E) Największy stopień zachowania włókien przegrodowych potwierdzono w przypadku liposukcji laserowej 
(LAL) i wibracyjnej (PAL).

bserwowane zdarzenia niepożądane 
miały charakter przejściowy i obej-
mowały typowe zdarzenia, na przykład 
obrzęk, wybroczyny, drętwienie oraz 
bolesność miejscową. obrzęk i włók-
nienie obserwowano w niewielkiej 
liczbie przypadków.

oMóWIeNIe
techniki liposukcji umożliwiające ogra- 
niczenie uszkodzenia tkanki, będącego 
efektem zabiegu chirurgicznego, są 
wartościowe dla pacjentów z powodu 
potencjalnego zwiększenia jakości  
i szybkości procesu gojenia, jak rów- 

*wskaźnik zachowania włókien przegrodowych został przypisany po przeprowadzeniu badania każdego leczonego obszaru  
w porównaniu z ilością zachowanych włókien przegrodowych po drugiej stronie ciała. Klucz do wskaźnika: 0 = w przybliżeniu ta 
sama liczba zachowanych włókien; 1 = więcej włókien przegrodowych; 2 = znacząco więcej włókien przegrodowych. Liposukcja  
laserowa (924/975-nm LAL), wibracyjna (PAL), próżniowa [klasyczna] (SAL), ultradźwiękowa (UAL) oraz wspomagana  
strumieniem wody (WAL).

tAbelA 2. Jakościowa analiza stopnia zachowania włókien przegrodowych po terapii 
modelującej ciało w 12 przypadkach zwłok*

typ terapii 
modelującej

sAl vs PAl  (n = 3)

sAl vs UAl  (n = 2)

sAl vs WAl  (n = 2)

sAl vs lAl  (n = 3)

PAl vs lAl  (n = 1)

PAl vs WAl  (n = 1)

rank order

sAl < PAl

sAl > UAl

sAl > WAl

sAl < lAl

PAl > lAl

PAl > WAl

„0”

0

1

0

0

0

0

„1”

3

1

1

1

1

0

„2”

0

0

1

2

0

1

Wskaźnik zachowania włókien przegrodowych
(n = liczba przypadków z daną wartością wskaźnika)



równania stopnia względnego usz- 
kodzenia tkanki przez poszczególne 
metody. technika liposukcji, pozos-
tawiająca największą liczbę prze-
trwałych włókien przegrodowych, 
jest mniej traumatyczna i odznacza 
się potencjałem zwiększenia jakości  
i szybkości procesu gojenia, jak rów- 
nież zmniejszenia ryzyka wystąpie-
nia powikłań.
 Dla celów wykonania niniejszego 
badania nasączona tkanka pobrana od 
pacjentów po abdominoplastyce lub 
liposukcji oraz ze świeżych zwłok pod-
dawana była różnorodnym technikom 
zabiegowym liposukcji, po czym 
ocenie jakościowej i ilościowej pod-
dawano zachowane włókna przegro-
dowe. Grupa abdominoplastyki słu- 
żyła jako program pilotażowy do prze- 
testowania przydatności badania 
endoskopowego in vivo, do obli- 
czenia ilości włókien przegrodo-
wych ocalałych po zabiegach lipo-
sukcji. rozmiar kaniuli i technika za-
biegowa były kontrolowane w celu 
uzyskania najlepszych dla danej 
metody wyników. 
  Podsumowując, procedury PAL  
i 924/975-nm LAL pozostawiały  
największą liczbę zachowanych 
włókien przegrodowych, co suge-
ruje, iż te techniki są najmniej trau-

matyczne. uzyskana spójność wszyst-
kich metod obserwacyjnych, włączając 
analizę aspiratu, była znacząca. 
ograniczenie stopnia uszkodzenia 
tkanki w przypadku metody PAL 
może być konsekwencją zastosowania 
wibrującej wycofywanej kaniuli, w prze- 
ciwieństwie do tępego uszkodzenia 
mechanicznego zachodzącego w przy- 
padku SAL. ograniczona trauma 
po zastosowaniu 924/975-nm LAL 
może być przypisana trybowi ciągłej 
fali, zastosowaniu selektywnej dla 
tłuszczów długości fali (924 nm) i uwo- 
dnieniu tkanki (975 nm) oraz kaniu-
lom o mniejszej średnicy (1.5 mm). 
Dla porównania, uAL wykorzystuje 
kaniule o dużo większej średnicy  
(w przybliżeniu 4.6 mm) i ruch do przo-
du – do tyłu gorącej końcówki – w prze-
ciwieństwie do rozpychania tkanki  
na boki, co może powodować większe 
uszkodzenie włókien. W przypadku 
największego nasilenia uszkodzenia 
tkanki, stwierdzanego w przypadku 
metody WAL, spekulujemy, iż może 
być to wynikiem zastosowania sprayu 
wodnego pod wysokim ciśnieniem 
(ustawienie przepływu w pozycji „2”), 
co powoduje nieselektywne znisz-
czenie tkanki tłuszczowej. tkanka 
łączna oddzielająca tkankę tłuszczo-
wą w płaciki składa się z przegród 

włóknistych, chroniących włókna 
nerwowe i naczynia zaopatrujące 
tkankę w krew. Zachowanie prze- 
gród włóknistych przyniesie korzyści 
w postaci lepszego zachowania ner-
wowego i naczyniowego zaopatrzenia 
tkanki, w konsekwencji przyspieszając 
gojenie i zmniejszając ryzyko mart-
wicy, wynaczynienia, obrzęku lub ze-
społów zaburzeń czucia (drętwota, 
mrowienie). ochrona kapilarnych na-
czyń limfatycznych wewnątrz tkanki 
również wspomaga w powrocie do  
zdrowia po przeprowadzonym za-
biegu, dzięki uaktywnieniu układu 
immunologicznego. Włókna prze-
grodowe odgrywają również rolę 
strukturalnych połączeń pomiędzy 
tkanką tłuszczową i skórą, zatem teo-
retycznie, termicznie indukowana re-
trakcja wspomnianych włókien może 
przełożyć się na większe napięcie 
pokrywającej skóry. Mechanizm dzia- 
łania prowadzący do wspomniane-
go efektu obejmuje kontrolowaną 
termiczną koagulację włókien kolage-
nowych i elastynowych, indukującą 
neokolagenezę i neoelastogenezę.

PoDsUMoWANIe 
I WNIoskI
Bezpośrednie obserwacje tkanki 
tłuszczowej po przeprowadzeniu za-
biegów PAL, SAL, 924/975-nm LAL, 
uAL i WAL wykazały, iż 924/975-nm 
LAL i PAL były w równym stopniu 
powiązane z najlepszym zachow-
aniem włókien przegrodowych po 
wykonanych zabiegach, w porów-
naniu ze wszystkimi innymi meto-
dami. Stwierdzono, iż SAL umożliwia 
przetrwanie większej liczby włókien 
przegrodowych niż uAL lub WAL. 
Wspomniane bezpośrednie obser-
wacje wskazują, iż tkanka tłuszczowa 
podlega mniejszemu zniszczeniu 
podczas usuwania tłuszczów z zas-
tosowaniem technik PAL lub LAL, zaś 
wspomniane różnice mogą potenc-
jalnie prowadzić do lepszego i szyb-
szego procesu zdrowienia, jak również 
mniejszego ryzyka powikłań. Wyniki 
sugerują wartość dodatkowych badań 
dotyczących powiązania stosowanych 
różnych technik zabiegowych z klin-
icznie potwierdzonym zdrowieniem, 
bezpieczeństwem i wynikami estetyc-
znymi.

Rycina 2. Liczba przegród włóknistych zachowanych po terapii. Niebieska linia wskazuje maksymalną liczbę włókien przegro-
dowych ocalałych po każdym zabiegu, żółta linia wskazuje średnią liczbę włókien przegrodowych, zaś różowa odpowiada mini-
malnej liczbie włókien przegrodowych. Maksymalna liczba włókien wynosiła odpowiednio: 25 włókien w przypadku metody 
laserowej (924/975-nm LAL), 26 włókien w metodzie wibracyjnej (PAL), 19 włókien w metodzie próżniowej [klasycznej (SAL), 
16 włókien w metodzie ultradźwiękowej (UAL) i 12 włókien w liposukcji wspomaganej strumieniem wody (WAL). Wartości  
dla średniej ilości zachowanych włókien wynosiły odpowiednio: 18 włókien po zabiegu LAL, 17 po zabiegu LAL, 12 po SAL,  
9 po UAL i 6 po WAL. Minimalne liczby włókien przedstawiały się następująco: 8 włókien w przypadku LAL i PAL, 6 włókien  
po SAL, 4 włókna po UAL i 2 włókna po WAL. Słupki wskazują wartość ± standardowego odchylenia dla średniej liczby włókien.

liczba włóknistych przegród zachowanych po procedurze
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Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

W jaki sposób specjaliści wykorzystują produkty, które przez lekarzy z całej
Polski zostały uznane za najlepsze... Cenne doświadczenia zebraliśmy w nowej
rubryce „z Perłą w tle”.
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eMervel
  
W tegorocznej, już VII edycji Konkursu Perły Dermatologii Estetycznej, w kategorii 
Nowość roku wśród Najlepszych Produktów do Zabiegów Dermatologii Estetycznej 
wygrał preparat firmy Galderma – Emervel. Jest to nowy, zaawansowany technolo- 
gicznie wypełniacz, a w zasadzie seria wypełniaczy z kwasem hialuronowym.
 W ofercie znajduje się pięć produktów: Emervel touch, Classic, Deep, Lips oraz Volume. Cztery z nich są dostępne 
również w postaci z lidokainą, co poprawia komfort pacjenta w trakcie iniekcji. Każdy ma inną konsystencję, 
umożliwiającą idealną integrację z odpowiednią warstwą skóry, zgodnie z odpowiednimi wskazaniami.
 Miałam okazję pracować ze wszystkimi preparatami i uważam, że są wyjątkowo plastyczne, co szczególnie doceniam 
w okolicy czerwieni wargowej. Po zabiegu wystarczy bardzo delikatnie ułożyć żel Emervel Lips, by uzyskać jednolitą 
powierzchnię. Efekty są bardzo naturalne. Plastyczna konsystencja bardzo ułatwia pracę zarówno doświadczonym, jak 
i początkującym lekarzom. 
 Emervel doskonale nadaje się do miękkiego liftingu przy użyciu kaniul, bardzo dobre efekty uzyskałam stosując 
Emervel Deep u pacjentek z cienką, ,,pogniecioną” skórą w okolicy polików. u osób, u których widoczna jest utrata 
objętości, stosowałam Deep oraz Volume.    
 Moim zdaniem oba dobrze się sprawdzają. tutaj, podobnie jak w przypadku ust, plastyczność preparatu pozwala 
na łatwe modelowanie danej okolicy.
 Przy wyborze preparatów kieruję się jakością, skutecznością i bezpieczeństwem, zawsze z dużą ostrożnością 
przyjmuję nowości. W mojej praktyce dermatologicznej od lat stosuję liczne leki oraz preparaty pielęgnacyjne firmy 
Galderma, więc z chęcią sięgnęłam po Emervel i nie zawiodłam się. Dobrym pomysłem tej firmy jest też kodowanie 
opakowań za pomocą różnych kolorów, co ułatwia identyfikację produktów.

dr Kinga Nicer

ClINIqUe reDNess solUtIoNs MAkeUP sPF 15

Producenci kosmetyków coraz częściej myślą o komplesowej pielęgnacji skóry, a nie  
tylko o jej upiększaniu. takim preparatem jest nowy podkład do twarzy z filtrem ochron-
nym SPF 15, oparty na technologii probiotycznej, Clinique redness Solutions Make-
up SPF 15. Jest to nie tylko podkład maskujący zaczerwienienia, ale także kosmetyk  
o właściwościach kojących i łagodzących podrażnienia.
 Problem rumienia, rozszerzonych naczynek, a także trądziku różowatego jest bardzo częsty wśród Polek. Zatem 
dobrze, że pojawia się kolejny preparat do skóry naczynkowej, która jest nie tylko skórą nadmiernie wrażliwą i bardzo 
trudną w pielęgnacji, lecz także – ze względu na swój wygląd – stanowi poważny problem estetyczny.
 Podkład Clinique redness Solutions Makeup SPF 15 został stworzony specjalnie dla skóry naczynioruchowej 
i z trądzikiem różowatym. Może być stosowany przez pacjentki nawet z bardzo wrażliwą skórą, dzięki swoim 
właściwościom kojącym i łagodzącym podrażnienia, co jest niezmiernie istotne w tych schorzeniach.
 Dodatkowo, dzięki zawartości antyoksydantów, głównie witaminie E oraz filtrów przeciwsłonecznych o szerokim 
spektrum działania, nasza skóra jest skutecznie chroniona przed wolnymi rodnikami i szkodliwym wpływem promie-
niowania ultrafioletowego, które jest podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za nasilanie zmian rumieniowych 
i trądziku różowatego.

dr n. med. Anna Pura-rynasiewicz



Perły Dermatologii Estetycznej 
w codziennej praktyce lekarskiej

CYtoCAre 532
  
CytoCare 532 został wyróżniony przez lekarzy dermatologów nagrodą Perły Derma-
tologii Estetycznej 2011 r. w kategorii: „Najlepszy produkt do mezoterapii ”. Jest to 
wyraz uznania dla najwyższej jakości i skuteczności, jakie gwarantują francuskie Labo-
ratoria revitacare. 
 Wyjątkowość tego produktu polega na idealnie dobranym stężeniu kwasu hialuronowego (32 mg/5 ml), zawieszo-
nego w unikatowej kompozycji 55 aktywnych, wysoce stabilnych składników, takich jak witaminy, sole nieorganiczne 
i aminokwasy. 
 to właśnie jest gwarancją najlepszych efektów! Wyniki badań in vitro potwierdzają ogromną skuteczność Cy-
toCare 532 w działaniu antyoksydacyjnym i długotrwale nawadniającym – w porównaniu z innymi koktajlami. 
Produkt sprawdza się doskonale w zapobieganiu oraz leczeniu procesów starzenia się skóry, dając widoczny efekt 
odmłodzenia i wygładzenia zmarszczek. Synergiczne działanie odpowiednich witamin, aminokwasów i minerałów  
z kwasem hialuronowym przyspiesza regenerację komórkową, poprawia głębokie nawilżenie, efektywnie rewitalizuje 
skórę. Mimo tak dużej koncentracji HA Cytocare 532 bardzo łatwo się podaje na każdą głębokość skóry, zarówno 
metodą grudki, liniowo pod zmarszczkę, jak i powierzchownym nappagem. Przy tej ostatniej metodzie koktajl nie 
„wylewa się” ze strzykawki, przez co jest bardzo wydajny. to również doskonały produkt do stosowania w technice 
,,Soft filling by revitacare”, w której podajemy go za pomocą cienkich kaniul śródskórnie, na granicy skóry i tkanki 
podskórnej, oraz podskórnie. taka technika powoduje zagęszczenie i uelastycznienie zarówno skóry, jak i tkanki pod-
skórnej, dając efekt napięcia, wypełnienia – poprzez stymulację do odbudowy także lekko liftingujący. CytoCare 532 
znajduje zastosowanie w leczeniu każdej okolicy, np. twarzy, szyi, dekoltu, dłoni. Jest bardzo bezpieczny. W swojej 
kilkuletniej pracy z tym preparatem nie spotkałam się z żadnymi niepożądanymi reakcjami. Dla niektórych aktywnych 
pacjentek pewną niedogodnością mogą być utrzymujące się około doby grudki, spowodowane wysoką koncentracją 
HA. rozwiązaniem tego problemu może być głębsze podanie lub wybranie preparatów o mniejszej zawartości HA, 
CytoCare 502 lub 516. W protokołach postępowania stosuję te preparaty wymiennie, dopasowując ich wybór oraz 
częstotliwość zabiegów do aktualnych potrzeb skóry. Zwycięstwo CytoCare 532 w kategorii mezoterapia jest po- 
twierdzeniem moich bardzo dobrych doświadczeń z tym preparatem.
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MAtrICIUM
  
Co jakiś czas w kosmetologii pokazuje się preparat czy technika, które powodują,  
że otwierają się nowe horyzonty i sposób postrzegania możliwości produktów kosme-
tycznych. Dermokosmetyki pomagają pielęgnować skórę, przygotowują do zabiegów, 
jak również wspomagają i przedłużają skuteczność zabiegów estetycznych. Działanie 
synergistyczne kremu i zabiegu jest niezbędne, żeby efekt końcowy był pełny i zadawalający. Mamy za sobą odkry-
cia cennych dla skóry składników aktywnych, takich jak witamina A, witamina C, peptydy, a teraz pojawiła się gama 
produktów Laboratorium Biodermy pod nazwą Matriciane. Jest to zupełnie inne podejście do skóry, uwzględniające 
jej fizjologię, które na poziomie molekularnym komórki działa na jej mechanizmy naprawcze. Działanie dotyczy 
zarówno skóry zdrowej, jak i uszkodzonej, na przykład w wyniku działania słońca lub zabiegów estetycznych. Zatem 
można go stosować w celu regeneracji skóry po zabiegach, ale także  jako stymulatora skóry zdrowej, która podlega 
procesom starzenia. Ampułki Matricium, wspomagane preparatami z gamy Matriciane, stosowane przez okres około 
3 miesięcy sprawiają, że jakość skóry znacząco się poprawia. Nie jest to spektakularny efekt, który zobaczymy w lus-
trze, ale następuje biologiczne odmładzanie komórek i reaktywacja procesów odnowy. Jest to unikatowy produkt, 
który otwiera nowy sposób myślenia o potrzebach skóry, nie tylko w kontekście nawilżenia skóry, lecz także (a może 
głównie) pod kątem pobudzenia jej mechanizmów naprawczych. Mimo że warunki konkursu nie pozwalają głosować 
członkom Zarządu Stowarzyszenia, to z całą odpowiedzialnością podpisuję się pod tym produktem i jestem przeko-
nana, że pacjenci będą zadowoleni, stosując go na co dzień.

dr Monika Nunberg-Sawicka

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
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Autor: dr Ewa Szukała

27 listopada 2011 r. w Centrum szkoleniowym dla lekarzy – przy ulicy 
Włodarzewskiej 69 A w Warszawie – odbył się kurs medyczny, którego tematem 
była kompleksowa terapia estetyczna okolicy oka. spotkanie zostało zorga-
nizowane przez stowarzyszenie lekarzy Dermatologów estetycznych, przy 
współpracy z laboratorium estetyki leA vivacy.

Pierwszym z wykładowców była oku-
listka z Krakowa dr Iwona szendzielorz, 
która przypomniała fizjologię narządu 
wzroku, przybliżyła nowoczesne me-
tody znieczulania i zabiegów opera-
cyjnych, m.in. usuwania zaćmy metodą 
fakoemulsyfikacji, kontrastując, jako 
ciekawostkę, jej nowoczesność z egzo- 
tycznym (a nawet przerażającym) spo-
sobem wykonywania tego zabiegu 
w niektórych krajach arabskich. Pani 
Doktor odniosła się również do dość 
ostatnio popularnego sposobu stoso-
wania przez pacjentów leków przeciw 
jaskrze w stymulacji wzrostu rzęs  
– jako środka zastępczego – zamiast 
preparatów do tego przeznaczonych. 
Przestrzegała przed poważnymi skut-
kami ubocznymi, które mogą wywołać 
tego typu praktyki. 
 Kolejny wykład – dr ewy kanio-
wskiej – dotyczył łączenia różnych 
metod odmładzania okolicy oka, zasad 
kwalifikacji do różnych procedur w za- 
leżności od wieku, stanu skóry i bu-
dowy twarzy pacjenta. Doktor Kanio-
wska podkreślała fakt integralności 
tej okolicy z innymi częściami twarzy 
i konieczności leczenia kompleksowe-
go, bo wygląd innych okolic ma wpływ 
również na postrzeganie obszaru oka. 
Bardzo ważną częścią wystąpienia był 
opis możliwych powikłań, głównie 
przy stosowaniu wypełnień kwasem 
hialuronowym, połączony z zasadami 
postępowania w razie ich wystąpienia. 
obejmują one m.in. podanie dona-
czyniowe, dotyczące zarówno naczyń 
tętniczych, jak i żylnych, czy też możli-
wość ucisku materiału na tkanki w po- 
dlegającym zabiegowi obszarze. Świa- 
domość konsekwencji naszych dzia-
łań, ale i wiedza, jak sobie radzić z po- 
wikłaniami, którą nabywamy w czasie 

takich szkoleń, powinna być podsta-
wowym elementem odpowiedzial-
nej pracy lekarza zajmującego się 
dermatologią estetyczną.
 Specjalnym gościem spotkania 
był dr Philippe Deprez, który szeroko 
omówił nowe preparaty do mezotera-
pii okolicy oka (reparestim tD Line)  
i złuszczania. Przybliżył zasady ich łą- 
czenia i przypomniał zastosowanie 
znanych produktów, m.in. z fenolem, 
udowadniając, że chociaż procedury 
jego stosowania z pozoru wyglądają 
na agresywne, to są skuteczne i bez-
pieczne w regeneracji i napinaniu 
skóry powiek.
 Efektywność tak nieinwazyjnych 
metod zrobiła duże wrażenie na 
kolejnym prelegencie, którym był 
chirurg plastyk dr lubomir lem-
bas. Doktor Lembas wygłosił nie-
zwykle interesujący, treściwy i syste-
matyzujący naszą wiedzę wykład. 
Zawarł w nim szczegółowe informacje 
na temat anatomii okolicy oka, zasad 
kwalifikacji do zabiegu plastyki pow-
iek, z uwzględnieniem warunków ana-
tomicznych całej twarzy i genetycznie 
uwarunkowanej specyfiki tej okolicy  
u różnych pacjentów, obrazując to bo- 
gatym materiałem fotograficznym.
 Doskonałym uzupełnieniem był 
wykład dr Marcina Ambroziaka o tech- 
nice użycia kwasu hialuronowego  
u mężczyzn, u których należy uwzglę-
dniać różnice położenia i kształtu brwi, 
odmienności kształtu twarzy i inne 
rozmieszczenie objętości, specyfikę jej 
utraty w stosunku do twarzy kobiet.
 W części praktycznej szkolenia dr 
Deprez pokazał możliwości jednoczes-
nego wykonania mezoterapii okolicy 
oka ze złuszczaniem, przy użyciu do-
brze znanego Easy tCA, przypominając 

Sprawozdanie ze szkolenia

ważne szczegóły techniki zabiegu. 
Niezmiernie istotne były również nowe 
informacje o zastosowaniu hialuroni-
dazy, która jest niezbędna przy terapii 
powikłań i hiperkorekcji.
 Na zakończenie tego owocnego 
spotkania dr barbara Walkiewicz-
Cyrańska podzieliła się cennymi doś-
wiadczeniami dotyczącymi wykonania 
miękkiego liftingu okolicy oka, uwzglę- 
dniając gęstość preparatów, głębo- 
kość i technikę podania, wykorzys-
tanie nowych rodzajów kaniul, za-
pewniających bardziej równomierne  
rozłożenie produktu, zalecając również 
ostrożność, jeśli chodzi o ilość prepara-
tu, ze względu na jego pęcznienie.
 Należy podkreślić, że wszyscy  
wykładowcy zgodnie zwracali uwa- 
gę na konieczność kompleksowego  
podejścia do leczenia okolicy oka  
(kondycjonowanie i terapia ujędrnia-
jąca skórę, wybór odpowiedniej me- 
tody indywidualnie dla każdego pa-
cjenta, łączenie toksyny botulinowej 
i kwasu hialuronowego), jak również 
harmonizowania całej twarzy, bez 
ograniczania zabiegów do jednego 
tylko, pojedynczego obszaru. 
 W rozmowach kuluarowych poja-
wił się temat wykonywania zabiegów 
z zakresu dermatologii estetycznej 
przez osoby nieuprawnione lub słabo 
wyszkolone, co częściowo wiąże się  
z dostępnością preparatów i poczu- 
ciem odpowiedzialności firm za poli-
tykę dystrybucyjną.
 Po raz kolejny mieliśmy okazję 
poszerzyć naszą wiedzę i wymienić 
się doświadczeniami, tym razem w tak 
trudnym zabiegowym obszarze jak 
okolica oka. Na pewno zaowocuje to 
bardziej efektywnymi i bezpiecznymi 
zabiegami dla naszych pacjentów.

12 Derma News
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Autor: Piotr Kulik, radca prawny, piotr.kulik@radcy.org.pl

W poprzednich numerach Derma Newsa pisałem o możliwych kierunkach działań 
pacjentów niezadowolonych, czy wręcz skrzywdzonych w trakcie udzielania im 
świadczeń zdrowotnych. Co oczywiste, gros takich spraw kieruje się na drogę 
sądową, gdzie z powództwa cywilnego dochodzi się zapłaty wysokich kwot 
tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

rosnąca świadomość pacjentów w za- 
kresie przysługujących im praw i spo- 
sobów ich egzekwowania, przy szyb- 
ko rosnącej liczbie prawników spe-
cjalizujących się w takich sprawach 
powoduje, że każdy z lekarzy, bez 
względu na specjalizację, każdy z za- 
kładów opieki zdrowotnej (a także 
pielęgniarka i położna) musi się li-
czyć z możliwością znalezienia się 
w mało komfortowej sytuacji bycia 
pozwanym. Często towarzyszy temu 
zgłoszenie do właściwej korporacji, 
a nawet do Prokuratury. Ma to prze- 
łożenie na wzrost udziału ubezpie-
czycieli w takich sprawach, a w kon-
sekwencji na wzrost składek ubez-
pieczeniowych.

NoWA UstAWA
Droga procesu cywilnego jest w tej 
chwili niełatwa dla pacjenta lub jego 
rodziny, bo muszą oni najczęściej 
opłacić prawnika, wnieść opłatę do 
Sądu (o ile nie zostanie im udzielone 
przez Sąd zwolnienie z tego obowiąz- 
ku), prowadzić długotrwały proces,  
który nierzadko trwa latami, i dowieść 
ostatecznie swoich racji, gdyż postę- 
powanie cywilne nakłada taki obo-
wiązek na powoda.
 od 1 stycznia 2012 roku usta-
wodawca otwiera nową ścieżkę do-
chodzenia roszczeń przez pacjentów, 
którzy czują się poszkodowani, w przy- 
padku śmierci pacjenta z tej drogi 
mogą skorzystać jego spadkobier-
cy. Z dniem 1 stycznia wchodzi w ży- 
cie nowelizacja przepisów do usta- 
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i rzeczniku Praw Pa- 
cjenta (Dz. u. 52/09 poz. 417 ze zm.), 
wprowadzająca odrębną od sądowej 
możliwość dochodzenia rekompen-

saty pieniężnej za tzw. zdarzenie 
medyczne. 

za zdarzenie medyczne, zgodnie 
z przepisem art. 67a. 1 powołanej 
ustawy, uważa się zakażenie pa-
cjenta biologicznym czynnikiem 
chorobotwórczym, uszkodzenie cia-
ła lub rozstrój zdrowia pacjenta, 
bądź śmierć pacjenta, będące na-
stępstwem niezgodnych z aktual-
ną wiedzą medyczną:
1.  diagnozy, jeżeli spowodowała  
 ona niewłaściwe leczenie, albo 
 opóźniła właściwe leczenie, przy- 
 czyniając się do rozwoju choroby;
2.  leczenia, w tym wykonania   
 zabiegu operacyjnego;
3. zastosowania produktu leczni- 
 czego lub wyrobu medycznego.
Jak widać, definicja zdarzenia me-
dycznego jest szeroka i obejmuje  
w zasadzie wszelkie możliwe czynności 
w odniesieniu do pacjenta. Pacjent, 
który doznał zakażenia, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia wskutek 
błędnej diagnozy, leczenia lub ope-
racji, czy też zastosowania produktu 
leczniczego, może skorzystać z no- 
wej ścieżki postępowania, jaką jest  
postępowanie o ustalenie zdarze- 
nia medycznego przedwojewódzką 
komisją do spraw orzekania o zda-
rzeniach medycznych. 
 Jak wcześniej wspomniałem, w ra- 
zie śmierci pacjenta z takim wnioskiem 
mogą wystąpić spadkobiercy pacjenta. 

koMIsJe sPeCJAlNe  
Zostaną one powołane w każdym 
województwie, a w ich skład wejdą 
prawnicy, lekarze, ale także przedsta-
wiciele innych zawodów medycznych. 
Wymagania wobec kandydatów do 

Zdarzenie medyczne 
a postępowanie pozasądowe

takich Komisji są wysokie, wiążą się 
zarówno z posiadaniem wyższego 
wykształcenia, jak i doświadczenia 
zawodowego. Każda sprawa będzie 
rozpoznawana przed Komisją działa- 
jącą w 4-osobowym składzie. Celem 
Komisji będzie ustalenie, czy doszło  
do zdarzenia medycznego, którego  
następstwem była szkoda majątko-
wa lub niemajątkowa. Komisja ma 
szerokie prawa – m.in. może żądać 
stawienia się świadków, dokonywać 
wizji lokalnych, powoływać biegłych, 
czy żądać wszelkiej dokumentacji 
medycznej. Co do zasady, Komisja 
powinna wydać swoje orzeczenie 
w terminie 4 miesięcy od daty zło-
żenia stosownego wniosku. W przy-
padku ustalenia, że zdarzenie me- 
dyczne miało miejsce, ustalenie to 
wiąże ubezpieczyciela, który jest 
związany tym orzeczeniem. Pomi- 
jając szczegóły procedury tego po-
stępowania, istotne  jest, że maksy-
malna wysokość kwoty otrzymanej 
przez pacjenta to 100 000 zł, zaś 
przez spadkobierców – 300 000 zł 
(jak widać ustawodawca bardziej 
premiuje spadkobierców na wypa-
dek śmierci pacjenta niż jego same-
go, choćby doznał uszczerbku na 
zdrowiu w stopniu wyłączającym 
go całkowicie z normalnego życia, 
wręcz do poziomu egzystencji!). 

WYsokość śWIADCzeń
W chwili pisania niniejszego arty- 
kułu nie było jeszcze koniecznego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia, który  
na mocy tej ustawy został upoważ-
niony do wydania przepisów regu- 
lujących szczegółowo zakres i warun- 
ki ustalania świadczenia i jego wyso-
kość, jednak wiadomo, iż podsta-
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wowym celem tego rozporządzenia 
jest ustalenie tzw. widełek, jakie ma- 
ją być podstawą ustalenia ostatecz-
nej wysokości świadczenia za zdarze- 
nie medyczne (tak więc oczekiwa- 
ne rozporządzenie będzie swoistym 
taryfikatorem). ostateczna wysokość 
świadczenia jest wynikiem propozy-
cji, jaką ubezpieczyciel składa pa-
cjentowi lub jego spadkobiercom, 
po uprzednim ostatecznym ustale-
niu przez Komisję, iż zdarzenie me-
dyczne miało miejsce. Jeśli pacjent 
taką propozycję przyjmie, to jedno- 
cześnie zrzeka się on wszelkich dal-
szych roszczeń, jakie wiążą się z da-
nym zdarzeniem medycznym. 
 takie rozwiązanie poddaje się w wąt- 
pliwość, bo w istocie musiałoby skut- 
kować pozbawieniem pacjenta lub 
jego spadkobierców możliwości skie- 
rowania dalszych roszczeń na dro-
dze powództwa cywilnego, jednak 
nie jest to miejsce na polemikę praw- 
ną. Warto wspomnieć, iż polski us- 
tawodawca przy tworzeniu nowych  
przepisów wzorował się na rozwią- 
zaniach innych krajów, w szczegól- 

ności Norwegii i Francji, jednak stwo-
rzona przez niego regulacja odbiega 
od tych wzorów. 
 Przyjęte aktualnie rozwiązania praw- 
ne, o których piszę, tworzą alterna- 
tywny sposób uzyskania rekompen- 
saty przez pacjenta lub jego spad- 
kobierców. Jego walorem jest niski 
koszt (opłata stała – 200 zł), unifika-
cja i prostota (wzór wniosku jedna-
kowy dla wszystkich) oraz szybkość 
(w założeniu Komisja winna orzec  
w terminie 4 miesięcy od wpływu  
prawidłowego wniosku).
 Jednak należy zwrócić uwagę na 
szczególnie istotną okoliczność praw- 
ną, a mianowicie – komisja, ustala,  
czy   zdarzenie medyczne skutkujące 
szkodą pacjenta, nie zajmuje się  
kwestią winy. to, w połączeniu z praw- 
nym wymogiem zrzeczenie się rosz-
czeń, jakie wiążą się z danym zdarze- 
niem, daje konkretnym lekarzom  
szansę na uniknięcie długiej i stresu-
jącej roli pozwanego w procesie cywil-
nym (choć nie wyłącza czynności dys-
cyplinarnych czy prokuratorskich, jeśli 
dany czyn zakwalifikowany zostanie 
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jako naruszenia przepisów zawodo-
wych czy karnych).
 tu jednak należy się Państwu isto-
tna informacja – przepisy te stosuje 
się do zdarzeń medycznych będących 
następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych w szpitalu, w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej.
 oznacza to, że w przypadku udzie-
lenia świadczenia zdrowotnego poza  
szpitalem pacjent dalej może docho- 
dzić roszczeń finansowych wyłącz-
nie przed Sądem powszechnym. 
oczywiście, jeśli nawet zdarzenie 
miało miejsce w szpitalu, to wybór, 
czy poddać sprawę rozstrzygnięciu 
Komisji czy Sądu jest prawem 
pacjenta lub jego spadkobierców.
 Dlatego aktualność zachowują 
wcześniejsze rozważania, jakie do- 
tąd poczyniłem na łamach Derma 
Newsa. Warto zabezpieczać się wcześ- 
niej niż obudzić po czasie.

A jako że Święta Bożego Narodzenia 
już blisko, życzę Wszystkim, by był 
to czas daleki od biegu i codziennej 
walki.
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Firma laser Projekt 2000 skończyła w tym roku 15 lat. Początki były skromne; 
4 wspólników – fizyk, mechanik, weterynarz i księgowa założyli spółkę, inwestując 
po 1000 zł. Mieliśmy zajmować się biostymulacją laserową i serwisem laserów 
naukowych, technicznych i medycznych. W ciągu minionych lat zmieniło się 
wszystko, odeszło 3 założycieli, przybyło 7 pracowników, mamy nową siedzibę 
przy Alei keN na kabatach w Warszawie. Niezmienna pozostała fascynacja 
zastosowaniem laserów w dermatologii. od pięciu lat jesteśmy przedstawicielem 
koreańskiego koncernu lUtroNIC Co w Polsce oraz reprezentujemy firmy 
Milesman z Hiszpanii i general Project z Włoch. 

D.N. Jak to się zaczęło? 
M.M. Jak zwykle – od katastrofy! 
Nastały czasy profesora Balcerowi-
cza (i słusznie!), skończyły się duże 
pieniądze na granty naukowe i  dal- 
sza praca na uczelni (WAT) straciła 
jakikolwiek sens finansowy. W głowie 
zostały solidne podstawy techniki 
laserowej i fascynacja jej zastoso-
waniami w medycynie, rozwinięta 
właśnie podczas wspomnianych 
grantów, wspólnych między innymi  
z Kliniką Dermatologii AM w Warszawie. 
Gdy w roku 1996 powstał Laser 
Projekt 2000, lasery chirurgiczne były 
jeszcze skrajnie drogie, natomiast 
lasery niskoenergetyczne i biostymu-
lacja laserowa weszły już w horyzont 
możliwości lekarzy rozwijających 
swoje praktyki. Początki naszej firmy 
to szkolenia lekarzy stomatologów, 
rehabilitantów, a także lekarzy we-
terynarii (!), w zakresie efektywnego 
i bezpiecznego wykorzystywania 
laserów biostymulacyjnych. Drugą 
„nogą” firmy był szybko rozwijający 
się dział serwisu laserów medycznych 
i technologicznych.

D.N. A co było potem? 
M.M. Potem już były szczęśliwe 
zbiegi okoliczności, które skokowo 
zmieniały i popychały rozwój naszej 
firmy. W 1998 roku, pracując przy 
laserze w Centrum Diagnostyki  
i Terapii Laserowej w Łodzi, poznałem 
Prezesa Marka Pociaska – szefa  
i właściciela Sharpolu, będącego 
wówczas przedstawicielem Sharplana  
w Polsce. Zaprosił mnie do współpracy  
i stworzył możliwość poznania  
Sharplana od środka. Byłem kilka 
razy w Izraelu i brałem udział w szko- 
leniach organizowanych przez 
Sharplana w Europie. To był mój 
drugi uniwersytet, i po tylu latach 
nadal uważam Sharplana (już 
nieistniejącego, niestety!)  
za najlepszą firmę produkująca  
lasery medyczne. 
 Kolejnym nieoczekiwanym zbie- 
giem okoliczności było zaproszenie 
naszej firmy w 2005 roku do współ-
pracy przez największego w Repu-
blice Korei producenta laserów me- 
dycznych – LUTRONIC Co. Współpraca 
układała się tak dobrze, że po dwóch 

rozmowa 
z inż. Markiem Mindakiem, 
współzałożycielem 
i właścicielem firmy 
Laser Projekt 2000
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latach staliśmy się ich wyłącznym 
przedstawicielem w Polsce. Koncern 
LUTRONIC jest w tej chwili trzecim 
dostawcą laserów w Azji, po takich 
gigantach jak LUMENIS i CANDELA-
SYNERON. Hitem firmy Lutronic 
w Polsce jest laser CO2 do punktowej 
fototermolizy skóry – eCO2, dobrze 
znana SPECTRA – medyczny laser 
Q-YAG, czy laser AccuSculpt – do rzeź-
bienia twarzy i ciała (laserowa lipoli-
za). O dynamice koncernu LUTRONIC 
najlepiej świadczą przygotowania   
do wprowadzenia w 2012 roku trzech 
nowych urządzeń, w tym dwóch 
laserów – silnej „diody” i lasera YAG                         
o długim impulsie – do likwidacji  
zmian naczyniowych, oraz zupełnej 
nowości – aparatu z polem RF do 
endodermalnego ujędrniania skóry. 

D.N.  Czy firma ma 
w swojej ofercie tylko lasery? 
M.M. Oczywiście, że nie, nasi przyja- 
ciele lekarze poszukują obecnie urzą- 
dzeń do szybkiej redukcji tkanki 
tłuszczowej oraz głębokiego ujędrnia- 
nia skóry. W pierwszym przypadku 

inż. Marek Mindak
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niezastąpiony jest Med 2 Contour Medical firmy GENERAL  
PROJECT z Włoch – unikatowe połączenia podciśnienia z inter-
ferencją dwóch silnych wiązek ultradźwięków w obrębie podskór-
nej tkanki tłuszczowej. Amerykańska wersja tego urządzenia 
zdobyła właśnie tytuł medycznego aparatu roku na rynku medy-
cyny estetycznej w USA. Ujędrnienie skóry wymaga głębokiego 
przegrzania kolagenu. Można to osiągnąć tylko strumieniem 
podczerwieni lub – prościej i taniej – polem radiowym. Na po- 
czątku przyszłego roku zaprezentujemy aparat INVIN, wykorzys-
tujący przestrzenne pole radiowe (RF), którego badania prowa-
dzone są już w Polsce.

D.N. Co odróżnia laser Projekt 2000 od innych, 
podobnych firm? 
M.M. To jest pytanie do naszych klientów. My pracujemy nad tym, 
aby oferować dobre, niezawodne i skuteczne lasery medyczne  
w rozsądnej cenie. Rozwijając to hasło – świadomie nie oferujemy 
urządzeń drogich (np. doskonałych laserów stomatologicznych 
firmy LUTRONIC), zbyt drogich na nasz rynek, i znajdujemy w tym 
zrozumienie u naszych dostawców. Nie oferujemy lub przestajemy 
sprzedawać urządzenia tych firm, których lasery nie mają pełnego 
wsparcia serwisowego lub których serwis i jakość się obniżyły  
– a to się zdarza. To są kosztowne decyzje, przygotowanie sprze-
daży i serwisu nowego urządzenia kosztuje tyle, że zysk pojawia 
się po 3-4 sprzedanych aparatach. Nie oferujemy aparatów, 
których działania nie jesteśmy pewni lub nie potrafimy go udowo-
dnić w trakcie szkolenia lekarzy. O skali problemu może świadczyć 
ostatnia wystawa sprzętu w hotelu Hilton w Warszawie – co naj- 
mniej 25% wystawionych tam „laserów” nie działało, co nie zna-
czy, że nie znalazło nabywców (!). No i jeszcze jedno – potrafimy 
naprawić każdy laser, który kiedykolwiek sprzedaliśmy.
 A poza tym, szkoląc naszych klientów – lekarzy – w obsłudze 
dostarczanego im sprzętu systematycznie odkrywamy przed  
nimi, że nie istnieją: LASERY FRAKCYJNE, LASERY PULSACYJNE  
czy LASERY DWUTLENKOWĘGLOWE, nie istnieje także RADIO-
FREKWENCJA (brr!) – zwłaszcza ta MONOPOLARNA, i nie ma 
FLUENCJI. Nie istnieją dziesiątki innych bytów „naukawych”  
z katalogów reklamowych laserów medycznych , tworzonych  
na potrzeby naiwnej promocji. Natomiast istnieje od dawna 
wiedza i nazewnictwo techniczne, z którego podstawowy  
pożytek jest taki, że wiemy, o co pytamy i o czym mówimy. 
Jak się na tym ma poznać biedny lekarz? Jest żelazna reguła: 
aparat, którego działania nie potrafi dokładnie wyjaśnić i za-
prezentować sprzedawca, na pewno nie będzie działał także  
po jego wyjściu. 

D.N. Dziękujemy za rozmowę. 
 
laser Projekt 2000 sp. z o.o.
Aleja keN 18, 02-797 WArszAWA
tel: 22- 853-86- 48
www.laserprojekt2000.eu

inż. Marek Mindak
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Prezentujemy nowe produkty i urządzenia, które pojawiają się na polskim 
rynku dermatologii estetycznej i mogą znaleźć zastosowanie w naszej praktyce 
lekarskiej.

APArAt MeDYCzNY sMArtlUX 
z PANelAMI DIoD leD
  
Aparaty z diodami LED są obecne na rynku od ok. 5 lat. SmartLuX 
wyróżnia się spośród nich unikatowymi parametrami: niezwykle dużą 
mocą paneli LED oraz bardzo wąskim pasmem emisji +/- 5nm, co zape-
wnia intensywność zbliżoną do wiązki laserowej, jednak bez wszelkich 
zagrożeń związanych z koherencją. oczy pacjenta podczas zabiegu  
muszą być osłonięte ze względu na intensywność światła, nie ma  
jednak zagrożenia uszkodzenia siatkówki oka.
   SmartLuX współpracuje z 6 opcjonalnymi panelami o różnych 
właściwościach, których dobór zależy od przewidywanego spektrum 
zastosowania aparatu. Głowice z diodami LED mają gwarancję na 3 lata, 
a przewidywalny czas pracy to 50 000 godzin. tak wielką niezawodność 
osiągnięto, stosując specjalny system chłodzenia paneli LED i czujniki 
temperatury, wyłączające panele w przypadku zbyt wysokiej tempe-
ratury.
   Zabiegi aparatem SmartLuX są całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne, 
pacjent jest naświetlany w komfortowych warunkach przez 20-40 min.  
terapia składa się z 3 do 10 naświetlań, w zależności od rodzaju 
i rozległości zmiany skórnej. W terapii wykorzystuje się zazwyczaj 1-2  
typy głowic, np. Blue i red w zmianach trądzikowych. Przed zabiegiem  
skóra jest oczyszczana/odtłuszczana, a po zabiegu stosuje się kremy 
nawilżające i filtry przeciwsłoneczne. 

Dystrybutor: laser Projekt 2000, www.laserprojekt2000.eu
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MAgIC NeeDle 
to NoWA MetoDA INIekCJI, 

bez bólU I sINIAkóW
  

rewolucyjne giętkie kaniule MAGIC NEEDLE umożliwiają 
wprowadzenie produktu na dużym obszarze twarzy i dotarcie 

do wszystkich jej okolic jedynie z jednego nakłucia. ta nowa 
technika pozwala na lepszą kontrolę ilości wstrzykiwanego 

wypełniacza i sprawia, że cały zabieg przebiega szybciej, bez 
inwazyjnych i bolesnych aspektów iniekcji, zmniejsza ryzyko 

pojawienia się wybroczyn i krwiaków, jest o wiele bardziej 
komfortowy dla pacjenta. Standardowe igły są zaprojektowane 

w celu jak najłatwiejszego wkłucia się w tkankę, czyli są ostre, 
powodując tym samym ból, siniaki, urazy. Nie gwarantują
 też dostatecznej kontroli nad głębokością iniekcji tkanki.  

Najnowsze kaniule MAGIC NEEDLE charakteryzują się
 tzw. ,,thin walls’’, dzięki czemu można nimi podawać bez 
problemu nawet najgęstsze produkty. Do każdej kaniuli 

dołączona jest specjalna „sharp Needle”.

Dystrybutor: beautymed, www.beautymed.pl
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JUveDerM volUMA z lIDokAINą
  
Juvederm Voluma zapewnia długotrwałe wypełnienie ubytków skóry, dając m.in. zauważalny efekt liftingu w ob-
szarze fałd nosowo-wargowych oraz prowadząc do nadania konturom twarzy wyraźniejszego zarysu. Zabieg pozwala 
przywrócić utraconą objętość głębokich tkanek – to długotrwała i naturalna odbudowa skóry.
Dlaczego Juvéderm VoLuMA zawiera lidokainę?
 W celu zmniejszenia dyskomfortu odczuwanego podczas iniekcji żelu, do preparatu dodano 0,3% lidokainę HCL 
(chlorowodorek lidokainy). Lidokaina zwiększa także komfort pacjenta podczas masażu skóry po zabiegu.
Dlaczego formuła o niskiej masie molekularnej ma znaczenie?
Wyższsze proporcje zawartości HA w preparacie Juvederm VoLuMA  
z lidokainą zapewniają: 
•	 Gęstą,	przestrzenną	strukturę	HA,	o	dużym	stopniu	
 usieciowania, której stabilne wiązania krzyżowe powodują  
 zwiększenie odporności na rozpad.
•	 Wysoką	lepkość	zapewniającą	trwałą	formułę	produktu.	
•	 Dużą	spoistość	żelu	pozwalającą	na	utrzymanie	substancji	
 na miejscu i zachowanie nadanego kształtu.

Dystrybutor: Allergan, www.allergan.com

szkolenia i konferencje:
•	 2 dobrze wyposażone  sale konferencyjne
•	 8 gabinetów lekarskich spełniających wszystkie 
 wymogi Sanepid-u
•	 doskonały dojazd ( 5 minut od  centrum), 
 miejsca parkingowe, recepcja
•	 dostępność 7 dni w tygodniu
 
Centrum szkoleniowe dla lekarzy
ul. Włodarzewska 69 A, 02-384 Warszawa
tel. +48 (22) 853 39 70, fax. +48 (22) 847 69 33
www.dermatologia-estetyczna.pl
 

NoWe MIeJsCe NA MAPIe WArszAWY!



....bierzemy udział w konferencjach i spotkaniach prasowych, dzięki którym
dowiadujemy się o nowościach na rynku i wydarzeniach w branży.
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10 listopada 2011 r. w Atrium Plaza w Warszawie odbyła się konferencja prasowa La roche-Posay – marki, dla której 
współpraca z dermatologami wpisana jest w filozofię firmy. Nie dziwi zatem fakt, że tematem przewodnim spotkania 
były doniesienia z 20. Kongresu EADV w Lizbonie, przygotowane przez Dr Ewę Chlebus i Dr Andrzeja Szmurłę.  
Prelegenci skoncentrowali się na nowych doniesieniach naukowych, które odgrywają dużą rolę w leczeniu pacjentów.  
Punktem wyjścia do dyskusji na temat leczenia trądziku była informacja dotycząca propionibacterium acne. P. acnes 
nie jest, jak dotychczas uważano, konieczne do powstania trądziku. Bakterie te są pasażerami mogącymi jednak 
pogarszać przebieg schorzenia. Przy tej okazji zwrócono uwagę na znaczenie stosowania dermokosmetyków 
w leczeniu choroby, co pozwala odbudować barierę naskórkową uszkodzoną w trakcie antybiotykowej kuracji 
zewnętrznej. 

Stres oksydacyjny (np. uVA) prowadzi do uszkodzenia DNA, białek i lipidów naskórka, przez co powoduje przed-
wczesne starzenie się skóry. Antyoksydanty typu witaminy C neutralizują szkodliwe działanie tlenu atomowego,  
ale zużywają się w czasie działania. Zaleca się stosowanie antyoksydantów o zdolności do regeneracji, a do takich  
należy selen.

Zaproszeni dziennikarze otrzymali sporą dawkę wiedzy i wszyscy zgodnie podkreślali, że taka formuła spotkania 
jest niezwykle interesująca i przydatna.
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ZAProSZoNo NAS...

20 lAt vIvA DerM

16 listopada w Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej Viva Derm w Warszawie odbyło się 
spotkanie z dziennikarkami prasy kobiecej. 
okazją do spotkania był jubileusz 20-lecia Viva Derm 
– które powstało 20 lat temu, jako jedno z pierw-
szych, profesjonalnych centrów dermatologii este-
tycznej i laserowej w Polsce. Jego założycielką jest 
dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, która jest też 
prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych w Polsce i jedną z prekursorek 
polskiej dermatologii estetycznej.  

Doktor Walkiewicz-Cyrańska  z zespołem Viva-Derm dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska w towarzystwie przedstawicielek firmy Galderma: 
Tatiana Kuligowska – Key Account Manager po prawej  i  po lewej Elżbieta Kąpała 
– Asystent działu marketingu

Joanna Kwiatkowska – redaktor naczelna Salon i Elegancja, Danuta Bybrowska 
– redaktor naczelna Urody, Ewa Sarnowicz – kierownik działu urody Twój Styl, 
Marta Rudowicz – szefowa działu urody Elle,  Przedstawicielki firmy Galderma:
Tatiana Kuligowska i  Elżbieta Kąpała, dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, 
Marta Żelisko – dyrektor Centrum Viva-Derm
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Etyczne postępowanie już się nie opłaca?

W ostatnim numerze Derma Newsa zwróciliśmy się do lekarzy z apelem o zaniechanie 

współpracy z firmami, które wspierają i dostarczają preparaty do zabiegów estetycznych 

osobom nieuprawnionym do wykonywania iniekcji. Nasza prośba spotkała się z dużym 

aplauzem i poparciem. Bardzo nas to cieszy, że jako środowisko potrafimy jednym głosem 

piętnować nieetyczne zachowania. Wielu lekarzy dzieliło się z nami swoimi doświadczeniami 

z pacjentami, którzy mieli powikłania po zabiegach wykonanych przez kosmetyczki, 

choć naprawianie szkód jest czasami o wiele trudniejsze... Jednak jesteśmy lekarzami 

i naszym obowiązkiem jest pomagać i leczyć.

  Być może nie uda nam się ograniczyć skali tego zjawiska, ale przynajmniej 

starajmy się temu zapobiegać. Do naszej akcji włączają się również firmy, które deklarują, 

że ich preparaty nie są dystrybuowane wśród osób nieuprawnionych do wykonywania 

zabiegów, deklarują transparentne zasady sprzedaży oraz dedykują swoje produkty 

wyłącznie lekarzom. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się jednak zaprzeczyć tezie 

postawionej w tytule i zaczniemy zwracać baczniejszą uwagę na zasady, które nie mają 

jeszcze odpowiednich paragrafów w naszym ustawodawstwie. Dołóżmy starań, żeby 

z czasem dobre obyczaje stały się powszechnie obowiązującą zasadą w naszej branży. 

 Razem możemy więcej.

     

     Barbara Walkiewicz-Cyrańska
     Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Allergan, AntiAging Institute, ArtiMed, Beautymed, Bio-Profil, Fenice, 
Galderma, Laboratorium Vivacy, Merz, NewDerm, Q-Med, Sanofi
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