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Od kilku lat czekamy na najwa˝niejsze wydarzenie 
dla naszego Êrodowiska – X Jubileuszowy Mi´dzynarodowy
Kongres Dermatologii Estetycznej – COSMODERM,
którego jesteÊmy organizatorami, a który odb´dzie si´ w kwietniu 
w Krakowie.

Serdecznie dzi´kuj´ za zainteresowanie i liczne zg∏oszenia
uczestnictwa. JesteÊmy przekonani, ˝e wysoki poziom merytoryczny
wyk∏adów i zaj´ç praktycznych wzbogaci naszà praktyk´ o nowe
metody i techniki.

Jak zwykle liczymy na aktywne uczestnictwo: dyskusje 
i wymian´ w∏asnych doÊwiadczeƒ. Ostatnie lata zmieni∏y
postrzeganie procesów zwiàzanych z up∏ywajàcym czasem,
zarówno wÊród lekarzy, jak i pacjentów. Obecnie du˝à wag´
przywiàzuje si´ do dzia∏aƒ profilaktycznych i naprawczych.

Najnowsze osiàgni´cia medycyny i kosmetologii coraz bardziej
umo˝liwiajà nam skuteczne zapobieganie procesom starzenia si´
skóry i chorobom skóry. I z dumà mo˝emy tak˝e powiedzieç,
˝e mamy w tym swój udzia∏.

Zapraszamy do udzia∏u w kongresie.

Do zobaczenia w Krakowie!

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

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

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

Drodzy Paƒstwo!
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dr Joanna Wantuch-Oszczak 

Zastosowanie laserów i IPL 
w dermatologii estetycznej.
Odm∏adzanie skóry i przebarwienia.
Sprawozdanie z sympozjum naukowego,Warszawa, 20.01.2007

Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏ mgr in˝. Marek Mindak, który
przedstawi∏ przeglàd laserów i urzàdzeƒ IPL stosowanych 
w zabiegach fotoodm∏adzania. Omówi∏ zasady dzia∏ania 
oraz efektywnoÊç poszczególnych urzàdzeƒ. Wyró˝niamy
nast´pujàce metody: ablacyjne (laser CO2 i Er:YAG),
nieablacyjne (IPL) i punktowe (lasery Êwiat∏owodowe:
Fraxel SR i Mosaic SR) oraz peeling laserowy (laser Q-YAG +
emulsja w´glowa). NowoÊcià jest laser Êwiat∏owodowy
Fraxel SR (1540-1550 nm), który dzia∏a na zasadzie punk-
towego wytwarzania g∏´bokich oparzeƒ skóry w kszta∏cie
kolumn, bez odparowywania tkanek. Tzw. „kolumny
oparzeƒ” przedzielone sà obszarami zdrowej skóry. 
W zale˝noÊci od stopnia zaawansowania zmarszczek
wykonuje si´ od 3 do 6 zabiegów, co 1-3 tygodnie.
Interesujàcy by∏ tak˝e film przedstawiajàcy zabieg
peelingu przy u˝yciu lasera Q-Yag po uprzednim pokryciu
skóry emulsjà w´glowà.

Wyk∏ad na temat dermabrazji laserowej za pomocà
lasera skanujàcego CO2 przedstawi∏ dr Wies∏aw Wiechno,
który omówi∏ zasady wykonywania zabiegu oraz uzyskane
rezultaty. Dr Wiechno podkreÊli∏, ˝e pe∏ny efekt wy-
g∏adzenia skóry uzyskuje si´ po przebudowie kolagenu,
która trwa kilka miesi´cy. Uzyskany efekt utrzymuje si´
wiele lat, a powik∏ania zdarzajà si´ rzadko.

W kolejnym wystàpieniu dr Joanna Wantuch-Oszczak
omówi∏a zabieg fotoodm∏adzania opracowany przez 
dr Patricka Bittera. Dr Bitter przeprowadzi∏ badanie majàce
na celu ocen´ skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa cyklu
naÊwietlaƒ IPL w likwidowaniu objawów fotostarzenia skóry
twarzy. U wszystkich pacjentów nastàpi∏a poprawa jakoÊci
skóry (napi´cie i wyg∏adzenie), drobnych zmarszczek,
nieregularnej pigmentacji, rozmiaru porów oraz tele-
angiektazji. Przeprowadzone badanie wykaza∏o, ˝e zabieg
fotoodm∏adzania jest skuteczny, bezpieczny i nie wymaga
wy∏àczenia z codziennego ˝ycia.

W kolejnych wystàpieniach dr Monika Kuêmiƒska, dr n.
med. Adam Wroƒski i dr Dorota Prandecka, przedstawili
doÊwiadczenia w∏asne dotyczàce zabiegów fotoodm∏adzania

metodà IPL. PodkreÊlono znaczenie indywidualnego doboru
parametrów, liczby zabiegów oraz odst´pów mi´dzy zabiega-
mi, w zale˝noÊci od rodzaju i stopnia zaawansowania zmian.
Zdaniem dr Doroty Prandeckiej fotoodm∏adzanie metodà IPL
znacznie poprawia wyglàd fotostarzejàcej si´ skóry, g∏ównie
w odniesieniu do zmian naczyniowych i pigmentacyjnych.
Ponadto bardzo dobre i d∏ugo utrzymujàce si´ efekty mo˝na
osiàgnàç ju˝ po pierwszym zabiegu. Dr Monika Kuêmiƒska
i dr n. med. Adam Wroƒski podkreÊlili, ˝e warto stosowaç
równolegle inne techniki, np. iniekcje toksyny botulinowej 
i wype∏niacze jako uzupe∏nienie zabiegów fotoodm∏adzania 
w celu uzyskania pe∏niejszego efektu koƒcowego. Zalecany
odst´p mi´dzy zabiegami to dwa tygodnie. Wystàpienia
prelegentów wzbogacone by∏y o dokumentacj´ zdj´ciowà.

Wyk∏ad na temat fotoodm∏adzania skóry twarzy przy
wykorzystaniu skanera laserem KTP 532 nm DioLite
przygotowa∏ dr Pawe∏ Skory, a wyg∏osi∏ go w zast´pstwie 
dr Andrzej Grabias.

Mgr in˝. Krzysztof Makarski zaprezentowa∏ nowe podej-
Êcie do fotoodm∏adzania skóry, tj. zabieg FotoFacial RF majàcy
na celu likwidowanie objawów fotostarzenia i poj´drnienie
skóry. Wykorzystano tu technologi´ ELOS, czyli po∏àczenie IPL
i RF (bipolarny pràd, który powoduje g∏´bokà stymulacj´
kolagenu). Technologia ta ∏àczy zalety metody IPL i laserów.

Drugà cz´Êç obrad rozpocz´∏a dr Dorota Prandecka
wystàpieniem na temat usuwania przebarwieƒ metodà IPL. 
Dr Prandecka podkreÊli∏a, ˝e skutecznoÊç zabiegów zale˝y
przede wszystkim od rodzaju leczonych przebarwieƒ. Najlepiej
usuwajà si´ piegi i lentigo solaris, natomiast w przypadku
zmian typu cafe au lait i melasmy efekt jest trudny do prze-
widzenia. Uzyskane rezultaty mogliÊmy zobaczyç na
zdj´ciach wykonanych przed i po zakoƒczeniu leczenia. 

W kolejnym wystàpieniu dr Artur Markowski przedstawi∏
pozastandardowe zastosowanie laserów typu Q-Switch, KTP,
CO2 oraz IPL. Laser KTP mo˝e byç stosowany w leczeniu:
brodawek p∏askich, drobnych w∏ókniaków, blizn przeros∏ych 
(w tym pooparzeniowych) i drobnych zmarszczek. Laser CO2
mo˝na wykorzystaç do leczenia grzybicy paznokci i innych

Dnia 20 stycznia 2007 roku w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odby∏o si´ sympozjum
naukowe dotyczàce odm∏adzania skóry i usuwania przebarwieƒ. By∏o to ju˝ trzecie spotkanie 
w cyklu poÊwi´conym zastosowaniu laserów i IPL w dermatologii estetycznej. Uczestników
sympozjum powita∏a dr Dorota Prandecka. 



Na zdj´ciu: 
mgr in˝. Marek Mindak

zaburzeƒ p∏ytki paznokciowej. Natomiast IPL sprawdza si´ 
w fotodynamicznej terapii tràdziku pospolitego i ró˝owatego
przy u˝yciu kwasu ALA. Laser typu Q-Switch mo˝na zastosowaç
do leczenia tràdziku pospolitego, fotoodm∏adzania (remo-
deling), w celu zmniejszenia wielkoÊci porów, ∏ojotoku i po-
wierzchownego peelingu.

Dr n. med. Halina Brodecka zaprezentowa∏a swoje
doÊwiadczenia w usuwaniu przebarwieƒ i rozleg∏ych zmian
naczyniowych za pomocà technologii VPL. Skrót VPL (Variable
Pulsed Light) oznacza Zmienne Âwiat∏o Pulsacyjne. Ka˝da
porcja przefiltrowanego widzialnego Êwiat∏a sk∏ada si´ z serii
mikroimpulsów o d∏ugoÊci fali 530 nm i 610-950 nm. Istnieje
mo˝liwoÊç dostosowania parametrów odpowiednio do da-
nego chromoforu (melanina, oksyhemoglobina). Pozwala to
na podgrzanie docelowych struktur do odpowiedniej
temperatury bez uszkodzenia sàsiadujàcych tkanek. W po-
równaniu z IPL zabieg przy u˝yciu VPL jest mniej bolesny,
ponadto mo˝emy równie˝ naÊwietlaç skór´ o fototypie V i VI.

W kolejnym wystàpieniu dr Kinga Nicer zaprezentowa∏a
laser diodowy MedArt 435 o d∏ugoÊci fali 810 nm. PodkreÊlono
wielofunkcyjnoÊç tego urzàdzenia, które mo˝e byç wykorzys-
tane do depilacji, leczenia zmian naczyniowych, pigmenta-
cyjnych oraz do wewnàtrz˝ylnej obliteracji (zabieg ILVO).

Nast´pnie dr Ewa Kaniowska zaprezentowa∏a przypadek
pacjenta leczonego z powodu tràdziku m∏odzieƒczego za
pomocà technik ∏àczonych: IPL i peelingów. Wyk∏ad wzbo-
gacony by∏ o dokumentacj´ zdj´ciowà, przedstawiajàcà kolejne
etapy leczenia i uzyskany efekt koƒcowy.

Przyk∏ady zastosowania lasera MedArt 470 (532nm) 
w oparciu o doÊwiadczenia w∏asne przedstawi∏a dr Joanna
Magdziarz-Orlitz. Ze wzgl´du na skaner, system ch∏odzenia,
regulowanà moc 5W oraz mo˝liwoÊç pracy od pojedynczego
impulsu do pracy ciàg∏ej urzàdzenie mo˝e byç stosowane 
do leczenia: zmian naczyniowych, przebarwieƒ, w∏ókniaków,
zmian ∏ojowych, prosaków, zaskórników, brodawek wiru-
sowych, odcisków, znamion komórkowych, wrastajàcych
paznokci, tatua˝y (w kolorze czerwonym) i fotoodm∏adzania.

Na zakoƒczenie dr Andrzej Grabias, w zast´pstwie 
dr Paw∏a Skorego, wyg∏osi∏ wyk∏ad dotyczàcy usuwania
nadmiernego ow∏osienia za pomocà technologii VPL.

Uczestnicy sympozjum otrzymali dyplomy potwierdzajàce
przyznanie punktów akredytacyjnych. �

Na zdj´ciu: dr n. med.
Wies∏aw Wiechno

Na zdj´ciu: 
dr Monika Kuêmiƒska

Na zdj´ciu: dr n. med.
Adam Wroƒski

Na zdj´ciu: 
dr Dorota Prandecka

Na zdj´ciu: 
dr Artur Markowski

Na zdj´ciu: 
dr Kinga Nicer

Na zdj´ciu: 
dr Ewa Kaniowska

Na zdj´ciu: dr Joanna
Magdziarz-Orlitz
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dr Artur Markowski

Pozastandardowe 
zastosowanie laserów typu:
Q-Switch, KTP, CO2
oraz IPL
W terapii schorzeƒ skóry oraz szeregu defektów estetycznych
wykorzystuje si´ dwa rodzaje êróde∏ Êwiat∏a:
1. lasery niskoenergetyczne, tzw. biostymulacyjne;
2. lasery wysokoenergetyczne, tzw. chirurgiczne, np. laser 

CO2, Nd:YAG, argonowe oraz nowej generacji: holmowe, 
miedziowe i barwnikowe;

3. oraz tzw. impulsowe êród∏a Êwiat∏a (IPL). 

W zwiàzku z wysokà efektywnoÊcià terapii wi´kszoÊç
zabiegów jest wykonywanych z wykorzystaniem laserów
wysokoenergetycznych i IPL. Bioràc pod uwag´ sposób
oddzia∏ywania wiàzki laserowej i impulsu Êwietlnego na skór´
urzàdzenia emitujàce okreÊlone d∏ugoÊci fali znajdujà
zastosowanie w poni˝szych przypadkach:
• Niszczenie zmian chorobowych le˝àcych na powierzchni 

skóry.
• Usuwanie plam barwnych na skórze:

- naturalnych (znamiona naczyniowe, znamiona 
barwnikowe, przebarwienia);
- sztucznie wytworzonych (tatua˝e).

• Usuwanie nadmiernego ow∏osienia i transplantacja 
w∏osów.

• Wyg∏adzanie skóry – likwidacja blizn powsta∏ych jako 
zejÊcie procesu chorobowego (tràdzik, ospa), odm∏adzanie
skóry.

W przypadku kwalifikowania pacjentów do terapii laserowej
bardzo wa˝ne jest, aby efekt oraz bezpieczeƒstwo leczenia
przewy˝sza∏y inne, dotychczas stosowane metody. Zmiany,
które najcz´Êciej poddajà si´ terapii laserami wysoko-
energetycznymi oraz IPL i spe∏niajà powy˝sze wymagania to:

Zmiany naczyniowe
Celem dzia∏ania Êwiat∏a w leczeniu zmian naczyniowych jest
hemoglobina. Po absorbcji energii przez hemoglobin´
dochodzi do miejscowego podwy˝szenia temperatury 
w obr´bie naczyƒ krwionoÊnych. Koƒcowym efektem tego
zjawiska jest zmniejszenie Êrednicy naczynia z nast´powym
zamkni´ciem Êwiat∏a naczynia. Najcz´Êciej stosowane lasery
to laser barwnikowy, KTP, argonowy, miedziowy, neody-
mowojagowy, aleksandrytowy i IPL.

Zasady selektywnej fototermolizy mogà byç zastosowane
równie˝ do leczenia barwnikowych zmian skórnych.
Docelowym odbiorcà energii laserowej jest melanina.
Dzi´ki laserom mo˝na usunàç lub w znacznym stopniu
zmniejszyç wielkoÊç i intensywnoÊç zabarwienia nast´-
pujàcych zmian: plam soczewicowatych, piegów, melasmy,
przebarwieƒ polekowych i pozapalnych, znamion p∏askich.
Do terapii powy˝szych zmian barwnikowych s∏u˝à: 
laser barwnikowy, rubinowy, neodymowojagowy, KTP,
miedziowy.

Nadmierne i/lub niepo˝àdane ow∏osienie
Laserowa depilacja jest nowoczesnà metodà usuwania
zb´dnego ow∏osienia. Zasada dzia∏ania lasera depi-
lacyjnego polega na wywo∏aniu efektu selektywnej
fototermolizy w strukturach mieszka w∏osowego i okolicach
mieszka. Promieniowanie laserowe jest w stanie zniszczyç
nieodwracalnie mieszek w∏osowy tylko i wy∏àcznie w fazie
wzrostu – anagenu. Do usuwania w∏osów wykorzystuje si´
lasery rubinowe, aleksandrytowe, diodowe, neodymo-
wojagowe oraz IPL. Warunkiem skutecznej depilacji
laserowej sà: odpowiednia cz´stoÊç zabiegów, prawid∏owa
g´stoÊç energii promieniowania.

Niebarwnikowe nowotwory skóry oraz
infekcje wirusowe/ brodawki pospolite
W przypadku likwidacji powy˝szych zmian najlepsze efekty
uzyskuje si´ stosujàc laser CO2. Dzi´ki poch∏anianiu energii
promieniowania laserowego przez struktury uwodnione
dochodzi do odparowania tkanki. G∏´bokoÊç i zakres
odparowania uzale˝niony jest od wielkoÊci i charakteru
zmiany.

Fotoodm∏adzanie – w ostatnich latach, w zwiàzku z roz-
wojem technik z u˝yciem IPL oraz laserów wyró˝nione zosta∏o
tzw. Fotoodm∏adzanie. Metody fotoodm∏adzania dzielimy na:
ABLACYJNE (odparowanie naskórka i górnych warstw skóry).
Do tego celu s∏u˝à lasery:
1. CO2
2. ER:YAG

Zmiany barwnikowe
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NIEABLACYJNE (bez uszkodzeƒ naskórka). 
Wyró˝niamy trzy typy nieablacyjnego fotoodm∏adzania: 
I. Fotoodm∏adzanie typu I – usuwanie plam barwnych
ró˝nego pochodzenia (np. naczyniowych, melaninowych) 
w wyniku silnego, lokalnego przegrzania, prowadzàcego 
do obumarcia komórek zawierajàcych barwnik lub do zam-
kni´cia naczyƒ w wyniku koagulacji krwi.
II. Fotoodm∏adzanie typu II – zmiana struktury skóry, poprawa
elastycznoÊci i sp∏aszczenia zmarszczek. Zmiany uzyskuje si´
w wyniku silnego ogrzania w∏ókien kolagenu impulsem
laserowym lub impulsem Êwiat∏a IPL. Do fotoodm∏adzania
wykorzystuje si´: lasery Nd: Yag, lasery barwnikowe 532 nm,
IPL (impulsowe êród∏a Êwiat∏a), technologi´ ELOS (IPL
po∏àczony z emisjà pràdu wysokiej cz´stotliwoÊci),
technologi´ LHE (emisja widma 400-1200 nm), technologi´
VPL oraz najnowszà metod´, polegajàcà na kolumnowych
mikrouszkodzeniach skóry.
III. Fotoodm∏adzanie typu III – jest to najnowsza procedura
∏àczàca dzia∏anie Êwiat∏a i fotouczulacza (pochodnych kwasu
lewulinowego). Efektem jest szybkie i skuteczne wygaszenie
nawet chronicznych stanów zapalnych skóry (ogniska rogowa-
cenia s∏onecznego, nowotwory skóry, inne fotouszkodzenia). 
Na podstawie wielu lat obserwacji i doÊwiadczeƒ klinicznych
okaza∏o si´, ˝e przewidziane pierwotnie d∏ugoÊci fali 
do terapii konkretnych problemów wykazujà wysokà lub
ponadprzeci´tnà efektywnoÊç w leczeniu innych zmian
chorobowych lub estetycznych, np. laser zamykajàcy
czerwone naczynia doskonale sprawdza si´ w dermatolo-
gicznym wyg∏adzaniu blizn pooparzeniowych. Oto kilka
przyk∏adów pozastandardowych zastosowaƒ laserów i IPL.

LASER KTP – d∏. fali 532 nm
Wskazania standardowe:
• p∏ytkie zmiany naczyniowe, szczególnie na skórze twarzy,
• p∏ytkie przebarwienia,
• punkty rubinowe,
• znamiona barwnikowe – powierzchowne, 
• p∏ytkie zmiany pos∏oneczne.
Wskazania pozastandardowe:
• brodawki p∏askie, 
• drobne w∏ókniaki, 
• blizny przeros∏e – pooparzeniowe,               
• „fotoodm∏adzanie”                                

– drobne zmarszczki (okolice oczu, górnej wargi). 

LASER CO2
Wskazania standardowe:
• destrukcja tkanek.
Wskazania pozastandardowe:
• grzybica paznokci stóp,
• inne zaburzenia w obr´bie p∏ytki paznokciowej.

IMPULSOWE èRÓD¸O ÂWIAT¸A – IPL
Wskazania standardowe:
• fotoodm∏adzanie,

• zmiany naczyniowe,
• przebarwienia,
• epilacja,
• tatua˝e.
Wskazania pozastandardowe: 
• terapia fotodynamiczna tràdziku pospolitego i ró˝owatego 

z egzogennym fotosensybilatorem – kwasem lewulinowym
– ALA.

LASER TYPU Q-SWITCH
Wskazania standardowe:
• tatua˝e

– d∏ugoÊç fali 1064 nm: 
kolor czarny, niebieski; 
– d∏ugoÊç fali 532 nm: 
kolor czerwony.

Wskazania pozastandardowe:
• fotoodm∏adzanie – remodeling, 
• tràdzik pospolity,
• zmniejszenie wielkoÊci porów skóry, 
• zmniejszenie ∏ojotoku,
• powierzchowny peeling. �





Dane Amerykaƒskiego Stowarzyszenia
Chirurgów Plastyków dotyczàce rynku
medycyny estetycznej w USA w 2005 r.
Od 1997 roku (odkàd ASAPS publikuje swoje statystyki) w USA ogólna liczba wykonywanych zabiegów
z zakresu chirurgii plastycznej wzros∏a o 119%, natomiast liczba zabiegów dermatologii estetycznej
wzros∏a o 726%. 

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery

Dane Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastyków

Kwas
hialuronowy

Mikrodermabrazja

Najpopularniejsze zabiegi estetyczne w USA w 2005 r.
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Satysfakcja lekarza z wybranej metody leczenia
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Badanie przeprowadzone wśród lekarzy w Hiszpanii w 2004 roku.
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2,131,019
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Liczba wykonywanych zabiegów chirurgii plastycznej 1997-2005 Liczba wykonywanych zabiegów estetycznych 1997-2005

Wed∏ug danych ASAPS w roku 2005 Amerykanie ogó∏em wydali 12,4 mln dolarów na zabiegi medycyny estetycznej. Generalnie
nastàpi∏ wzrost liczby zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wiek osób decydujàcych si´ na zabiegi:
• 35-50 lat – 47% pacjentów
• 51-64 lat – 24% 
• 19-34 lata – 24% 
• powy˝ej 65. roku ˝ycia – 5% 
• poni˝ej 18. roku ˝ycia – 1,5% 

Najcz´Êciej wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej:
• Liposukcja – wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego roku
• Powi´kszanie piersi – wzrost o 9%
• Plastyka powiek – 20 % wi´cej w porównaniu z 2004 rokiem 
• Korekta kszta∏tu nosa – liczba zabiegów wzros∏a o 21% 

w stosunku do roku poprzedniego
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9,735,029
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Ludzie od najdawniejszych czasów dostrzegali znaczenie czynników psychicznych w po-
wstawaniu i leczeniu wielu chorób. Dlatego te˝ powszechne by∏o w∏àczanie do procesu leczenia
praktyk religijnych i duchowych. Dzisiaj równie˝, niekiedy intuicyjnie, poszukujemy przyczyn
chorób, które nas atakujà w ró˝nych trudnych doÊwiadczeniach ˝yciowych. Mówimy na przyk∏ad:
„ostatnia sesja egzaminacyjna tyle mnie kosztowa∏a, ˝e a˝ zachorowa∏am na angin´”, „moja
praca niesie tyle napi´ç, ˝e podskoczy∏o mi ciÊnienie”. Medycyna wspó∏czesna dysponuje coraz
wi´kszà liczbà dowodów naukowych potwierdzajàcych Êcis∏y zwiàzek mi´dzy procesami zacho-
dzàcymi w naszej psychice a stanem zdrowia
fizycznego. Okazuje si´, ˝e przy niektórych
dolegliwoÊciach zwiàzek ten jest szczególnie
silny. Takie zaburzenia okreÊlamy terminem
„psychosomatyczne”. Sà to, wed∏ug tradycyj-
nej definicji, te choroby, w których powstawaniu
i przebiegu znaczàcà rol´ odgrywajà czynniki
psychologiczne. Pierwszà list´ podstawo-
wych chorób psychosomatycznych stworzy∏
S. Alexander (1950). Wymieni∏ on: nadciÊnienie
samoistne, dychawic´ oskrzelowà, wrzo-
dziejàce zapalenie jelit, chorob´ wrzodowà,
nadczynnoÊç tarczycy, atopowe zapalenie
skóry i goÊciec pierwotnie przewlek∏y.

Aktualnie lista wcià˝ si´ powi´ksza, co nie
powinno dziwiç, poniewa˝ wiemy coraz wi´cej
o roli czynników psychicznych, przede wszys-
tkim ostrego i przewlek∏ego stresu, w zabu-
rzeniach somatycznych. W chorobach zalicza-
nych do tej kategorii udaje si´ na drodze doÊ-
wiadczalnej wykazaç rol´ i stwierdziç zwiàzek
czasowy pomi´dzy czynnikami psychologicz-
nymi a ich powstawaniem i przebiegiem,
niekiedy zaobserwowaç (podczas ekspery-
mentów na zwierz´tach) zmiany organiczne
zachodzàce w narzàdach pod wp∏ywem stresu
psychicznego.D
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Krystyna Dar˝ynkiewicz,
psycholog kliniczny,
psychoterapeuta

Tradycyjnie wÊród zaburzeƒ psychoso-
matycznych wyró˝nia si´ dwie podgru-
py. Kryterium ró˝nicujàcym jest istnie-
nie lub brak zmian morfologicznych 
w tkankach i narzàdach.

Pierwsza podgrupa – zaburzenia czynnoÊciowe
dotyczà takich dolegliwoÊci, w których czynniki psy-
chologiczne sà jedynà, uchwytnà przyczynà wys-
t´powania objawów, które mogà pojawiaç si´ w obr´bie
wielu uk∏adów. Problemy dermatologiczne uznawane za
zaburzenia czynnoÊciowe to np. Êwiàd psychogenny,
nadmierne pocenie si´.

Podgrupa druga obejmuje zaburzenia psycho-
somatyczne organiczne, w których stres i zmienne
osobowoÊciowe stanowià jeden z wielu czynników
odpowiedzialnych za ich powstawanie. Zmiany cho-
robowe mogà wyst´powaç równie˝ we wszystkich
uk∏adach. Do zaburzeƒ psychosomatycznych organicz-
nych zaliczamy takie choroby skóry jak: atopowe
zapalenie skóry, niektóre postacie pokrzywki, ∏uszczyc´,
tràdzik ró˝owaty, ∏ysienie plackowate, bielactwo nabyte.
Sà to choroby przewlek∏e, uznawane za trudne w le-
czeniu, znacznie obni˝ajàce komfort ˝ycia pacjentów. 
W ich przebiegu nale˝y braç pod uwag´ powstawanie
szeregu wtórnych problemów psychologicznych, ponie-
wa˝ objawy manifestujàce si´ cz´sto na twarzy, d∏oniach,
skórze g∏owy obni˝ajà atrakcyjnoÊç fizycznà pacjentów,
mogà negatywnie wp∏ywaç na ich relacje spo∏eczne.

Stres a choroby skóry
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Interesujàce wydaje si´ bli˝sze przyjrze-
nie si´ czynnikom psychologicznym, sta-
nowiàcym istotny element etiopatoge-
nezy zaburzeƒ psychosomatycznych.

Zwykle ludzie, opisujàc siebie jako zestresowanych majà
na myÊli nerwowy niepokój towarzyszàcy trudnym
sytuacjom, jakich doÊwiadczajà. Jednak uczucie to nie
tylko nie definiuje stresu, ale nawet nie zawsze wyst´puje
u osób podlegajàcych stresowi. Wed∏ug Hansa Seyle,
który wprowadzi∏ obecne znaczenie tego terminu (1936),
stres jest procesem biologicznym, zespo∏em szeregu
zjawisk zachodzàcych w naszym organizmie bez wzgl´du
na przyczyn´ lub subiektywnà ÊwiadomoÊç. Polega na
wewn´trznych zmianach, które pojawiajà si´, gdy
organizm odbiera jakieÊ zagro˝enie. Napi´cie nerwowe
mo˝e byç jego sk∏adnikiem, ale mo˝na tak˝e podlegaç
stresowi bez odczuwania napi´cia. 

Wiemy doskonale, ˝e pewien poziom pobudzenia, stresu,
jest niezb´dny do prawid∏owego funkcjonowania.
Nadmierny stres pojawia si´ natomiast, kiedy wymagania
w stosunku do organizmu znacznie przekraczajà zdol-
noÊç do ich spe∏nienia – na przyk∏ad w sytuacji uszko-
dzenia fizycznego, jak infekcja czy uraz lub urazu
emocjonalnego, bàdê tylko zagro˝enia (równie˝
wyobra˝onego lub istniejàcego poza ÊwiadomoÊcià)
takim urazem. Zatem fizjologiczny proces stresu mo˝e
zostaç uruchomiony bez zauwa˝alnego wp∏ywu na nasze
zachowanie i bez subiektywnej ÊwiadomoÊci tego faktu.

Stres, rozumiany jest zwykle jako stan pojawiajàcy si´ 
w pewnych dramatycznych, ale izolowanych sytuacjach,
jak na przyk∏ad Êmierç osoby bliskiej, rozpad zwiàzku,
utrata pracy, k∏opoty finansowe. Jednak w naszym ˝yciu
istnieje równie˝ inny rodzaj przewlek∏ego, utajonego
stresu, który w d∏ugim okresie okazuje si´ o wiele
bardziej szkodliwy w swoich biologicznych konsekwen-
cjach. Zwykle nie wywo∏uje on odpowiedzi emocjonalnej
– tego charakterystycznego uczucia niepokoju (poniewa˝
jego êród∏a znajdujà si´ poza ÊwiadomoÊcià), ale
uruchamia ∏aƒcuch fizjologicznych reakcji organizmu
prowadzàcych do ró˝norodnych zmian organicznych,
m.in. objawów wymienionych wczeÊniej chorób skóry. 

Odpowiedê organizmu na stres nie jest
specyficzna. Oznacza to, ˝e zarówno czynniki fi-
zyczne, biologiczne, chemiczne, jak równie˝ psy-
chologiczne – zaburzajàce w jakiÊ sposób jego
równowag´ (tzw. stresory) – uruchamiajà takie same
procesy fizjologiczne.

Co ∏àczy wszystkie stresory? Reprezentujà one
ostatecznie brak czegoÊ, co organizm postrzega jako
niezb´dne do ˝ycia lub groêb´ utraty czegoÊ takiego. 
Dla ludzi najbardziej istotnymi stresorami sà emocje, 
a jednym z najpowa˝niejszych – zagro˝enie utratà mi∏oÊci.

Za najbardziej stresogenne uwa˝a si´
trzy rodzaje sytuacji psychologicznych:
niepewnoÊç, brak informacji i utrat´ kontroli. DoÊwiad-
czanie takich sytuacji przez d∏ugi okres (czasami wiele
lat) oznacza ˝ycie w stanie przewlek∏ego, utajonego
stresu, czego konsekwencjà mo˝e byç choroba psycho-
somatyczna lub jej zaostrzenie. Odpowiedzi na pytanie,
dlaczego nie wszyscy ludzie znajdujàcy si´ w tego
rodzaju sytuacjach chorujà, nale˝y szukaç w charak-
terystyce osobowoÊci i mechanizmach radzenia sobie ze
stresem. Szereg badaƒ, obserwacji lekarzy i psychologów
wskazuje, ˝e pacjentów cierpiàcych na zaburzenia
psychosomatyczne cechuje zazwyczaj rozwini´ta potrze-
ba kontroli, niewielka umiej´tnoÊç rozpoznawania 
i nazywania w∏asnych emocji, tendencja do t∏umienia
emocji negatywnych, takich jak z∏oÊç, gniew, smutek,
niska asertywnoÊç, wysoki poziom l´ku. Na zewnàtrz
osoby te sprawiajà wra˝enie silnych, zrównowa˝onych,
pogodnych, jednak nie rozpoznajàc prawid∏owo  swoich
emocji, nie majàc umiej´tnoÊci ich wyra˝ania (zwykle 
z powodu uwarunkowaƒ z wczesnego dzieciƒstwa),
nara˝one sà na wystàpienie opisanych wczeÊniej,
potencjalnie szkodliwych procesów biologicznych. 

Warto równie˝ pami´taç, ˝e obraz choroby – dynamika,
iloÊç objawów, ich nasilenie, pozostajà równie˝ w relacji
do aktualnego stanu emocjonalnego pacjenta, zwià-
zanego z jego bie˝àcymi doÊwiadczeniami ˝yciowymi.
Relacja ta ma charakter cyrkularny, co oznacza, ˝e ro-
dzaj, g∏´bokoÊç prze˝ywanych emocji wp∏ywa na stan
somatyczny pacjenta, ale równoczeÊnie samopoczucie
fizyczne oddzia∏uje na stan emocjonalny i zachowania
prezentowane na zewnàtrz. Gdy np. dziecko chore na
atopowe zapalenie skóry cierpi z powodu uporczywego,
przewlek∏ego sw´dzenia, jest zwykle rozdra˝nione, z∏e,
agresywne. Podczas pobytu w przedszkolu niszczy
koledze zabawk´, uderza kole˝ank´. Zachowanie to po-
woduje agresj´ innych dzieci lub odrzucenie „sprawcy”,
co pog∏´bia tylko stan rozdra˝nienia i z∏oÊci lub wywo∏uje
smutek, bezsilnoÊç. Konsekwencjà tych nasilonych ne-
gatywnych emocji jest zaostrzenie Êwiàdu, pog∏´bienie
poczucia dyskomfortu.

Rola czynników psychicznych w genezie i przebiegu
zaburzeƒ psychosomatycznych u dzieci (szczególnie 
tych m∏odszych) wyglàda oczywiÊcie nieco inaczej ni˝ 
u osób doros∏ych. Trudno jest odwo∏ywaç si´ tutaj do
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wyuczonych mechanizmów radzenia sobie ze stresem,
bo niektóre choroby dermatologiczne (np. atopowe zapa-
lenie skóry, ∏ysienie plackowate) pojawiajà si´ w bardzo
wczesnym okresie ˝ycia. Niewàtpliwie jednak nale˝y
dostrzegaç i doceniaç znaczenie relacji pomi´dzy sferà
psychicznà, emocjami, jakich dziecko doÊwiadcza, 
a jego stanem somatycznym. 

Specyfika chorób psychosomatycznych (równie˝ chorób
skóry) wymaga innego ni˝ dla wi´kszoÊci chorób
somatycznych podejÊcia do procesu leczenia – Êcis∏ej
wspó∏pracy lekarza z psychologiem, psychoterapeutà.
Podstawowà metodà leczenia zaburzeƒ czynnoÊciowych
(np. nadmiernego pocenia si´, Êwiàdu psychogennego)
pozostaje psychoterapia, niekiedy w po∏àczeniu 
z farmakoterapià.

Zaburzenia organiczne leczone sà
zwykle równolegle – metodami farma-
kologicznymi i psychoterapeutycznymi.

Wybór formy psychoterapii zale˝y od szeregu czynników
– wieku pacjenta, jego sytuacji rodzinnej, indywi-
dualnych predyspozycji, uwarunkowaƒ spo∏ecznych. 
W sytuacjach, kiedy pacjentem jest ma∏e dziecko, praca
terapeutyczna dotyczy przede wszystkim rodziców.
Cz´sto wystarcza poradnictwo psychologiczne, psycho-
edukacja lub wsparcie rodziców w trudnym okresie
choroby malucha. Osoby doros∏e potrzebujà zwykle
pomocy psychologicznej na poziome g∏´bszym, w formie
psychoterapii indywidualnej bàdê rodzinnej.

Podstawowe cele psychoterapii to wypracowanie i rozwój
takich kompetencji emocjonalnych, które umo˝liwiajà
pacjentowi rozpoznawanie w∏asnych emocji (dzi´ki
czemu mo˝liwe staje si´ uÊwiadomienie sobie np.
prze˝ywanego stresu), skuteczne wyra˝anie uczuç,
ró˝nicowanie pomi´dzy reakcjami psychicznymi adek-
watnymi do prze˝ywanej sytuacji a takimi, które re-
prezentujà pozosta∏oÊci z przesz∏oÊci (np. nieÊwiadome,
niezaspokojone potrzeby dzieciƒstwa), uÊwiadomienie
prawdziwych potrzeb, które wymagajà zaspokojenia, 
a nie t∏umienia dla uzyskania akceptacji lub aprobaty
innych. �

Autorka artyku∏u pracuje w Poradni Psychosomatycznej
przy Szpitalu Dzieci´cym im. prof. Bogdanowicza 
w Warszawie. 

Przyjmuje równie˝ pacjentów w prywatnym gabinecie: 

www.pomocpsychologiczna.net

Stres a choroby skóry cd. Program spotkaƒ
organizowanych

przez 

20-22.04.2007 
COSMODERM X Joint meeting of PSAD and ESCAD
Krakowska Szko∏a Wy˝sza im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, ul. Herlinga Grudziƒskiego 1, Kraków 

26-27.05.2007
Dermatoskopia w praktyce dermatologicznej
Hotel Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, Wroc∏aw

13-14.10.2007 
Najcz´stsze problemy w dermatologii estetycznej, 
cz. I: górna cz´Êç twarzy
13.10.2007. Cz´Êç teoretyczna sympozjum.
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

14.10.2007. Zaj´cia praktyczne.
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

17-18.11.2007
Najcz´stsze problemy w dermatologii estetycznej
cz. II: dolna cz´Êç twarzy i szyja.
17.11.2007. Cz´Êç teoretyczna sympozjum.
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

18.11.2007. Zaj´cia praktyczne.
Centrum Medyczne Damiana, ul. Foksal 3/5, Warszawa

na rok 2007

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MO˚LIWOÂå ZMIAN W PROGRAMIE!

Sympozja i szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermato-

logów Estetycznych umo˝liwiajà dost´p do najnowszej wiedzy z zakresu 

medycyny estetycznej. Podczas sympozjów i warsztatów lekarze korzystajà 

z najnowoczeÊniejszej aparatury, zapoznajà si´ z aktualnymi technikami

zabiegowymi, wymieniajà doÊwiadczenia ze swojej codziennej praktyki. 



Kraków
20-22.04.2007
Kraków
20-22.04.2007

Zapraszamy!Zapraszamy!
STOWARZYSZENIE LEKARZY DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

tel.: (0-22) 853 39 70, fax: (0-22) 847 69 33, tel. kom.: 0-605 332 776 
e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

X COSMODERM
JOINT MEETING

OF PSAD AND ESCAD

X COSMODERM
JOINT MEETING

OF PSAD AND ESCAD



X Cosmoderm 
Kraków 2007
Program Kongresu
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PIÑTEK 20.04.2007

07.30-09.00 – Rejestracja uczestników
09.00-10.30 – VIDEO-PREZENTACJE ZABIEGÓW
• Natural Face (kwas hialuronowy) – nowy preparat przeciwzmarszczkowy

RENATA BUDZICZ, ROMUALD OLSZA¡SKI (POLSKA) – (PARTER SALA 1)

• Kompleksowe leczenie defektów estetycznych skóry z zastosowaniem ró˝nych technik zabiegowych: laser 
diodowy 532 nm i 940 nm VARILITE, Êwiat∏o pulsacyjne VPL ULTRA, mikrodermabrazja SKINPEEL 3000.
MAGDALENA LASSOTA-FALCZEWSKA (POLSKA) – (PARTER SALA 2)

• Rewitalizacja skóry i techniki wype∏nieƒ produktami firmy Rofil Medical International – (I PI¢TRO SALA 3)

• TMT system – elektroforoporacja – nowy transdermalny sposób transportu substancji aktywnych 
w terapii cellulitu, zmarszczek, rozst´pów i wiotkoÊci skóry.
FRANCISCO GARCIA PEREZ (HISZPANIA) – (AULA II PI¢TRO)

NAUKA W KOSMETOLOGII, CZ. I – 10.45-14.15 (AULA PARTER)
CHAIRMEN: MARIA NOSZCZYK, MA¸GORZATA BAG¸AJ

• Inhibitory melanogenezy w rozjaÊnianiu skóry i likwidacji przebarwieƒ.
IWONA BIA¸AS, JACEK ARCT (POLSKA)

• Kosmetyczne aktywatory melanogenezy – bezpieczne opalanie czy sensybilizacja?
AGNIESZKA ROGULSKA, JACEK ARCT (POLSKA)

• Kosmetyczne metody regulacji aktywnoÊci gruczo∏ów ∏ojowych. ANNA FRYDRYCH (POLSKA) 

• Kosmetyczne metody regulacji wzrostu w∏osów – mity i rzeczywistoÊç. STANIS¸AW KRUÂ, JACEK ARCT (POLSKA)

• Prawda o oligopeptydach „botox-like”: o ich dzia∏aniu, skutecznoÊci i zastosowaniu.
PHILIPPE DEPREZ (HISZPANIA)

• Zastosowanie hormonów w preparatach przeciwzmarszczkowych i kondycjonujàcych skór´.
MARIA NOSZCZYK (POLSKA)

• Kosmoceutyczna redukcja zmarszczek – program 3D Lift Therapy.
BERNARD DEBERRY BOROWIECKI (USA), MA¸GORZATA CHE¸KOWSKA (POLSKA)

• Mocznik w dermatologii i kosmetologii – nie tylko nawil˝anie. Nowe aspekty kliniczne zastosowaƒ 
mocznika. Prezentacja produktów firmy Cerko.
BOGUS¸AW PILARSKI (POLSKA)

• Kompleksowa piel´gnacja cery naczynkowej – Pharmaceris N. CARMEN VINCENT (POLSKA)

• Pytania i odpowiedzi
14.15-15.15 – Przerwa na obiad

NAUKA W KOSMETOLOGII, CZ. II – 15.15-17.00 (AULA PARTER)
CHAIRMEN: MARIA NOSZCZYK, MA¸GORZATA BAG¸AJ

• Redukcja cellulitu – wspomaganie metodà doustnà. Prezentacja badaƒ klinicznych Cellasene.
MAREK NOWAKOWSKI (POLSKA)

• Kosmetyki odchudzajàce i anti-cellulite – mo˝liwoÊci i ograniczenia. KAROLINA LELE¡, JACEK ARCT (POLSKA)

• Ró˝ne mo˝liwoÊci zastosowania lasera MedArt 470. DoÊwiadczenia w∏asne.
JOANNA MAGDZIARZ-ORLITZ (POLSKA)
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• Mo˝liwoÊci terapeutyczne lasera diodowego MedArt 435 
na podstawie doÊwiadczeƒ w∏asnych. KINGA NICER (POLSKA)

• Pytania i odpowiedzi
17.00-18.30 – VIDEO-PREZENTACJE ZABIEGÓW
• Modelowanie twarzy wed∏ug Êwiatowych kryteriów pi´kna – najnowsze techniki zastosowania 

preparatów Surgiderm i Voluma. SANDRINE SEBBANE (FRANCJA) – (AULA II PI¢TRO)

• Natural Face (kwas hialuronowy) – nowy preparat przeciwzmarszczkowy.
RENATA BUDZICZ, ROMUALD OLSZA¡SKI (POLSKA) – (PARTER SALA 1)

• Q-MED w Polsce – sesja Êwiatowego lidera w produkcji naturalnych wype∏nieƒ: NASHA™ propozycja 
w trosce o Waszych Pacjentów. MOISES AMSELEM, ANA VILA JOYA (HISZPANIA) – (PARTER SALA 2)

Sesja: Nauka w kosmetologii powsta∏a przy wspó∏pracy z Wy˝szà Szko∏à Zawodowà Kosmetyki i Pieĺ gnacji Zdrowia w Warszawie. 

SOBOTA 21.04.2007
08.00-09.00 – Rejestracja uczestników

TECHNIKI ODM¸ADZANIA SKÓRY CZ. I – 09.00-10.50 (AULA PARTER)
CHAIRMEN: MARCIN AMBROZIAK, PIERRE ANDRE, ECKART HANEKE

• Czym jest dermatologia estetyczna. PIERRE ANDRE (FRANCJA)

• Wype∏niacze trwa∏e – ryzyko i korzyÊci. ECKART HANEKE (NIEMCY)

• Wype∏niacze nietrwa∏e – co nowego? PIERRE ANDRE (FRANCJA)

• Technika wype∏nieƒ kwasem hialuronowym w dà˝eniu do spe∏nienia Êwiatowych kryteriów pi´kna.
SANDRINE SEBBAN (FRANCJA)

• Starzenie obj´toÊciowe twarzy – leczenie z u˝yciem stabilizowanego kwasu hialuronowego.
BARBARA WALKIEWICZ-CYRA¡SKA (POLSKA)

• Pytania i odpowiedzi

TECHNIKI ODM¸ADZANIA SKÓRY CZ. II – 10.50-13.00 (AULA PARTER)
CHAIRMEN: EWA KANIOWSKA, ANDREAS KATSAMBAS, HANA ZELENKOVA

• Rola peelingów w usuwaniu objawów starzenia si´ skóry. WALDEMAR PLACEK (POLSKA)

• Peelingi chemiczne – co nowego? ANDREAS KATSAMBAS (GRECJA)

• NutriPeel ABH – nowa metoda odm∏adzania bez u˝ycia ig∏y, skalpela czy lasera.
HANA ZELENKOVA (S¸OWACJA) 

• Nowe zastosowanie terapii Cosmelan. FRANCISCO GARCIA PEREZ (HISZPANIA)

• Bardzo proste leczenie piegów i plam soczewicowatych. PHILIPPE DEPREZ (HISZPANIA)

• Poprawa niedoskona∏oÊci wyglàdu: od peelingu do terapii fotodynamicznej. 
TORELLO LOTTI (W¸OCHY)

• Pytania i odpowiedzi
13.00-14.00 – Przerwa na obiad

TECHNIKI ODM¸ADZANIA SKÓRY CZ. III – 14.00-16.30 (AULA PARTER)
CHAIRMEN: BARBARA WALKIEWICZ-CYRA¡SKA, TORELLO LOTTI, CHRISTOPHER ROWLAND PAYNE

• Skóra a menopauza. BARBARA ZEGARSKA (POLSKA)

• Co typy skóry mówià o predyspozycjach chorobowych. CHRISTOPHER ROWLAND PAYNE (WIELKA BRYTANIA)

• Rola dermatologii estetycznej w dermatologii klinicznej. HANNA WOLSKA (POLSKA)

• Korekta owalu twarzy przy u˝yciu wire scalpel. BERNARD DEBERRY BOROWIECKI (USA)

• Remodeling twarzy – kreowanie pi´kna przy u˝yciu kwasu hialuronowego. HERVE RASPALDO (FRANCJA}

• Wspó∏czesne poglàdy na leczenie toksynà botulinowà w dermatologii estetycznej.  
ANDRZEJ LANGNER (POLSKA)

• Czy przeciwcia∏a przeciwko toksynie botulinowej majà znaczenie w praktyce. MARCIN AMBROZIAK (POLSKA)

• Pytania i odpowiedzi
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NIEDZIELA 22.04.2007

08.00-09.00 – Rejestracja uczestników

LECZENIE DEFEKTÓW ESTETYCZNYCH CIA¸A CZ. I – 9.00-12.20 (AULA PARTER)

CHAIRMEN: JOANNA BUCHOWICZ, CATHERINE DE GOURSAC, PHILIPPE DEPREZ

• Bezinwazyjne konturowanie sylwetki przez redukcj´ wagi.
CLAUDIA VAN DER LUGT (HOLANDIA)

• Fosfatydylocholina w leczeniu z∏ogów tkanki t∏uszczowej: jak dzia∏a i jak jà stosowaç.
PHILIPPE DEPREZ (HISZPANIA)

• Dysmorfofobia.
JACEK SZEPIETOWSKI (POLSKA) 

• Nowe techniki modelowania tkanki t∏uszczowej.
JANA HERCOGOVA (CZECHY)

• Zalecenia lecznicze przed i po ostrzykiwaniu – lipoliza i terapie ∏àczone.
CLAUDIA VAN DER LUGT (HOLANDIA)

• Pytania o fosfatydylocholin´.
CATHERINE DE GOURSAC (FRANCJA)

• Nieinwazyjna lipoliza ultradêwi´kowa.
PUNE CHANDAVIA (INDIE)

• Pytania i odpowiedzi

12.20-13.20 – Przerwa na obiad

LECZENIE DEFEKTÓW ESTETYCZNYCH CIA¸A CZ. II – 13.20-15.45 (AULA PARTER)
CHAIRMEN: JULITA ZACZY¡SKA-JANECZKO, ERCIN OZUNTURK

• Terapia fotopneumatyczna.
ERCIN OZUNTURK (TURCJA)

• Radiofrekwencja monopolarna stymulatorem syntezy kolagenu.
EWA KANIOWSKA (POLSKA)

• Diody emitujàce energi´ Êwietlnà. Zastosowanie kliniczne w dermatologii estetycznej.
BERNARD DEBERRY BOROWIECKI (USA)

• Zabiegi chirurgiczne w leczeniu blizn patologicznych ze szczególnym uwzgl´dnieniem blizn 
przykurczajàcych.
ADAM W¸ODARKIEWICZ (POLSKA)

• Leczenie zmian naczyniowych metodà IPL.
DOROTA PRANDECKA (POLSKA)

• Pytania i odpowiedzi

Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmian w programie kongresu.



Nasze Stowarzyszenie powsta∏o 8 lat temu
z inicjatywy niewielkiej, bo 38-osobowej grupy dermatologów, 
od lat zainteresowanych problemami estetycznymi skóry. 
Dzisiaj nasza organizacja liczy blisko 400 najlepszych
dermatologów zajmujàcych si´ dermatologià estetycznà.
Wi´kszoÊç z nas prowadzi prywatne praktyki, w których sà
wykonywane zabiegi wykorzystujàce najnowoczeÊniejsze,
uznane na Êwiecie metody.

Historia SLDE
Jak to si´ zacz´∏o?

To w∏aÊnie my – Stowarzyszenie – ugruntowaliÊmy pozycj´ dermatologii estetycznej
poprzez nieustanne kszta∏cenie naszego Êrodowiska.

Rokrocznie organizujemy liczne sympozja i warsztaty. W skali roku z takich form
kszta∏cenia (weryfikowanych przez OÊrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy 
przy Okr´gowej Izbie Lekarskiej w Warszawie) korzysta ponad 1000 lekarzy, którzy
poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach otrzymujà punkty edukacyjne.

Badzo pr´˝nie dzia∏amy na forum mi´dzynarodowym. Reprezentujemy Polsk´ 
w Europejskim Stowarzyszeniu Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD), 
a nasi cz∏onkowie stajà si´ automatycznie cz∏onkami ESCAD.

JesteÊmy zapraszani jako wyk∏adowcy na mi´dzynarodowe kongresy. Bierzemy 
udzia∏ w spotkaniach, warsztatach, a zdobytà wiedz´ i doÊwiadczenie w najlepszych
europejskich oÊrodkach przekazujemy podczas naszych szkoleƒ. Dynamiczny rozwój
dermatologii estetycznej to z jednej strony umiej´tnoÊç i wiedza lekarzy, z drugiej
kreowanie i edukacja naszych potencjalnych pacjentów. Stàd nasz sta∏y kontakt 
z dziennikarzami i mediami zajmujàcych si´ tematykà zdrowia i urody.

Per∏a Dermatologii Estetycznej, czyli konkurs, który nagradza najlepsze produkty
stosowane w dermatologii estetycznej i dermokosmetyki, wybierane przez lekarzy
zyska∏ uznanie zarówno w Êrodowisku lekarzy, jak i firm, dla których ta rekomendacja
jest potwierdzeniem jakoÊci produktów.

Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia to równie˝ wydawany przez nas Derma News, który jest
informatorem i przewodnikiem po najwa˝niejszych wydarzeniach w naszej dziedzinie.
Zamieszczamy tam relacje z naszych spotkaƒ, wywiady ze specjalistami i wyk∏adowcami.

Z naszej inicjatywy powsta∏ równie˝ Ekspert Anti-Aging – magazyn dla pacjentów
naszych gabinetów, w którym autorami artyku∏ów sà lekarze – cz∏onkowie naszego
Stowarzyszenia. Pojawiajà si´ tam artyku∏y omawiajàce zagadnienia zwiàzane 
ze starzeniem si´ skóry (zarówno profilaktyka, jak i dzia∏ania naprawcze). 
Omawiamy w nim tak˝e problemy chorób skóry.  

Po∏àczy∏a nas pasja, wzmacnia nas ambicja i pi´trzàce si´ wyzwania, a spojrzenie 
na te 8 lat wstecz pozwala nam odczuç g∏´bokà satysfakcj´ z tego, co ju˝ osiàgn´liÊmy.
Mamy wielkie plany na przysz∏oÊç, a jedno z najwa˝niejszych wyzwaƒ to organizacja 
X Jubileuszowego Kongresu Dermatologii Estetycznej – Cosmoderm w Krakowie, 
na który serdecznie zapraszamy! �

Na zdj´ciu: 
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
– Prezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych

Na zdj´ciu: 
dr Ewa Kaniowska
– Wiceprezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych

Na zdj´ciu: 
dr Joanna Buchowicz
– Wiceprezes Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów 
Estetycznych
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Rozwój dermatologii estetycznej w Europie stale poszerza swojà ofert´ o systemowe rozwiàzania
w dziedzinie Anti-Aging. Równie˝ polski rynek dermatologii estetycznej poszerza swoje
dzia∏anie. Bazujàc nie tylko na nowoÊciach, ale bioràc to co najlepsze z wypróbowanych 
i doÊwiadczonych na tym polu firm europejskich, w Polsce pojawi∏o si´ w koƒcu oficjalne
przedstawicielstwo firmy Rofil Medical International. 

dr Ma∏gorzata Kocot,
dr Krystyna Pawe∏czyk-Pala 

Kompleksowe podejÊcie 
w terapii anti-aging

Rofil specjalizuje si´ w produkcji preparatów anti-aging od
ponad 12 lat i jest obecny w ponad 60. krajach na Êwiecie,
oferujàc lekarzom ca∏à gam´ preparatów wykorzys-
tywanych w dziedzinie medycyny estetycznej.

Poczynajàc od profesjonalnej piel´gnacji domowej kosmo-
ceutykami PHILODERM, zawierajàcymi mi´dzy innymi
Retinol, ,,zamkni´ty” w kapsule beta cyclodextrin, (co
pozwala na kontrolowane uwalnianie substancji w g∏´b-
szych warstwach skóry), specjalnie stabilizowana wita-
mina C w kapsu∏kach, kwasy glikolowe i silnie nawil˝a-
jàcy kwas hialuronowy, obecny w prawie wszystkich

preparatach tej firmy. Dost´pne sà równie˝ peelingi
lekarskie: glikolowe i trójchlorooctowe w wygodnych
formu∏ach ˝elowych, które intensywnie z∏uszczajà naskórek
i stymulujà kolagen, przygotowujàc do dalszej, g∏´bszej 
i silniejszej kuracji nawil˝ajàcej, jakà jest mezoterapia. 
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje peeling TCA 25% w formie
˝elu, ∏atwy w aplikacji i gwarantujàcy dobre efekty tera-
peutyczne. Mezoterapia preparatami niestabilizowanego
kwasu hialuronowego skóry twarzy, szyi i dekoltu jest 
w Polsce od wielu lat znana i stosowana. W tym przypadku
na uwag´ zas∏uguje fakt iloÊci preparatu dost´pnego 
w ampu∏kostrzykawce – a˝ 2 ml ZETAVISCU. Wstrzykiwany 
w powierzchowne warstwy skóry lub Êródskórnie poprawia
nawodnienie, napi´cie i elastycznoÊç oraz stymuluje
fibroblasty. Zalecamy wykonanie dwóch do czterech

zabiegów co dwa tygodnie w celu rozwini´cia pe∏nego
efektu. Nast´pnie zabiegi utrzymujàce ten stan w zale˝-
noÊci od potrzeb skóry raz w miesiàcu lub raz na dwa mie-
siàce. W przypadku g∏´bszych zmarszczek Rofil posiada
ca∏à gam´ wype∏niaczy obecnych ju˝ kiedyÊ na polskim
rynku. Obecnie najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´
ROFILAN Forte. Rofilan forte to czysty kwas hialuronowy
podwójnie usieciowany, o najwi´kszej obecnie wielkoÊci
czàsteczki oko∏o 2,5 ml Daltonów – co obiecuje trwalsze
efekty. Dla porównania, do tej pory obecne w Polsce
preparaty – 1,5 mln Daltonów. 

Polecany jest do korekty Êredniej g∏´bokoÊci

zmarszczek, nawil˝enia i poprawy konturu ust. Godne
uwagi sà równie˝ tak zwane pó∏trwa∏e, ale ulegajàce
ca∏kowitej biodegradacji preparaty biopolimerowe, takie
jak BEAUTICAL 2 i 5 (utrzymujàce si´ odpowiednio 2 i 5 lat),
które wzbudzi∏y najwi´ksze zainteresowanie na spotkaniu
25 listopada 2006 w Pa∏acyku dr Ireny Eris w Warszawie.
Spotkanie i prezentacj´ najnowszych technik korekcyjnych
prowadzi∏ dr Leo Giedrojç-Juraha, znany chirurg plastyczny
polskiego pochodzenia praktykujàcy od 40 lat za granicà.
Podzieli∏ si´ swoimi wieloletnimi doÊwiadczeniami 
i pokaza∏ ciekawe techniki iniekcji preparatami ROFILAN
Forte i BEAUTICAL 2, 5. Przyzna∏ te˝, ˝e najlepsze i naj-
bardziej trwa∏e rezultaty otrzymuje si´ ∏àczàc ró˝ne
metody lecznicze. W najbli˝szej przysz∏oÊci mamy
nadziej´ spotykaç si´ cz´Êciej w tak mi∏ym gronie. �

POPRZED

3 x co 3 tygodnie
peeling TCA, 

3 zabiegi co 2
tygodnie Zetavisc L, 

wype∏nienie
Rofilan Forte




