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BEZPŁATNY MAGAZYN

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

Per∏y Dermatologii Estetycznej 2011
– prezentacja laureatów VII edycji

Prawo w medycynie
– roszczenia pacjentów cd.

Piotr Kulik

Rynek Medycyny Estetycznej
Prezentacja firmy 

Merz w Polsce





Per∏y Dermatologii Estetycznej 2011 rozdane! 15 paêdziernika 

w Hotelu Sheraton w Warszawie odby∏a si´ uroczysta Gala, w trakcie

której wr´czone zosta∏y statuetki Pere∏ dla najlepszych produktów

stosowanych w dermatologii estetycznej. Relacj´ z tego wydarzenia

oraz prezentacj´ laureatów znajdà Paƒstwo na ∏amach tego numeru

Derma Newsa.

Kontynuujemy cykl artyku∏ów prawnych, starajàc si´ przybli˝yç 

zawi∏oÊci paragrafów. W tym numerze ciàg dalszy tematyki zwiàzanej 

z roszczeniami pacjentów, przygotowany przez radc´ prawnego 

Piotra Kulika. RoÊnie liczba pozwów oraz wysokoÊç odszkodowaƒ

przyznawanych przez sàdy. Warto zatem poznaç przepisy, które 

dajà mo˝liwoÊç obrony i zabezpieczajà przed powództwem cywilnym

ze strony pacjentów. 

O dzia∏alnoÊci firmy Merz w Polsce dowiemy si´ z wywiadu 

z Panià Dyrektor Joannà Dàbkowskà – w sta∏ej rubryce Rynek

Medycyny Estetycznej. 

Serdecznie zapraszamy równie˝ na przysz∏oroczny Kongres

Stowarzyszenia. Organizowane raz do roku spotkanie lekarzy z ca∏ej

Polski daje mo˝liwoÊç zapoznania si´ z trendami w tej dziedzinie

medycyny, wymiany doÊwiadczeƒ oraz pog∏´bienia wiedzy 

z zakresu technik zabiegowych w dermatologii estetycznej.

WYDAWCA:

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

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

Kole˝anki i Koledzy!
Nr36/2011 - wrzesieƒ/paêdziernik

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 

Derma News

Magazyn dla klientów gabinetów 
dermatologii i medycyny estetycznej, 

chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa
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I. Kategoria: NAJLEPSZY PRODUKT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 

1. NOWOÂå ROKU

EMERVEL 
To nowa, opracowana przez firm´ Galderma, zaawansowana technologicznie i naukowo seria wy-
pe∏niaczy z kwasem hialuronowym. 
Na rynku polskim dost´pnych jest 5 wype∏niaczy, z lidokainà oraz bez dodatku lidokainy, ka˝dy 
do zastosowania w okreÊlonym wskazaniu: Emervel Touch, Emervel Classic, Emervel Deep, Emervel
Lips oraz Emervel Volume.
W∏aÊciwoÊci ka˝dego wype∏niacza Emervel zosta∏y precyzyjnie opracowane w ramach Optimal
Balance Technology, w celu zapewnienia odpowiedniej konsystencji produktu w ka˝dej warstwie
skóry oraz bezpieczeƒstwa w ka˝dym okreÊlonym miejscu iniekcji. Ten optymalny balans pomi´dzy
st´˝eniem, odpowiednim stopniem usieciowania i kalibracjà zapewnia pacjentowi komfort 
i d∏ugotrwa∏y efekt.
Przed wprowadzeniem do sprzeda˝y Emervel zosta∏ poddany gruntownym i rzetelnym badaniom
klinicznym. Doskona∏e bezpieczeƒstwo i skutecznoÊç Emervelu potwierdzono w europejskich,
wielooÊrodkowych, randomizowanych, podwójnie zaÊlepionych, kontrolowanych wobec aktywnych
preparatów, stosowanych na obie po∏owy twarzy, porównawczych badaniach klinicznych.

Galderma Polska

2. ZABIEG ROKU

RESTYLANE® VITAL
Restylane Vital reprezentuje nowà klas´ produktów stabilizowanego kwasu hialuronowego
technologii NASHA™ – HYDROBALANS. Produkt jest dedykowany odbudowie i rewitalizacji skóry
ca∏ego cia∏a, szczególnie skóry wokó∏ oczu, okolicy ust i czerwieni wargowej, skóry szyi i dekoltu oraz
d∏oni. 
Rekomendowana seria 3 zabiegów w odst´pach 4-tygodniowych zapewnia efekty estetyczne
potwierdzone badaniami klinicznymi: 
• odbudow´ struktury skóry
• nawil˝enie skóry 
• wzrost elastycznoÊci i j´drnoÊci skóry
• wyg∏adzenie drobnych zmarszczek 
• d∏ugotrwa∏y efekt rewitalizacji
• regeneracj´ skóry dzieƒ po dniu
Dla podtrzymania efektów cykl zabiegów nale˝y powtarzaç w odst´pach szeÊciomiesi´cznych. 
Restylane Vital jest dost´pny w formie Pen Injectora (2 ml) oraz strzykawki (1 ml).
Od kwietnia 2011 r. Restylane Vital jest w sprzeda˝y równie˝ z dodatkiem 0,3% lidokainy (Restylane
Vital Lidocaine).

Q-Med (Galderma)

Przedstawiamy wyniki VII edycji Konkursu 
na Per∏y Dermatologii Estetycznej 2011
Na ∏amach czerwcowego Derma Newsa zosta∏y zaprezentowane produkty nominowane do miana
najlepszych i najbardziej skutecznych preparatów stosowanych w dermatologii estetycznej. SpoÊród 40
lekarze wybrali 13 produktów w ró˝nych kategoriach, które zas∏ugujà na laur Pere∏ Dermatologii Estetycznej. 
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3. PREPARAT DO PEELINGU

PEELINGI FOTODYNAMICZNE RENOPHASE
Najnowsze osiàgni´cie w dziedzinie dermatologii estetycznej, zwi´kszajà bowiem znacznie
odpowiedê komórkowà skóry na Êwiat∏o. Mo˝na ich u˝ywaç wraz z LED lub IPL w odpowiednich
ustawieniach i parametrach. Do gamy tych peelingów nale˝à innowacyjne produkty francuskiego
Laboratorium Renophase, takie jak Red Peel, BioPeel Red i 5-CR Chlorophyline.
Zasadà dzia∏ania peelingów progresywnego Fotoodm∏adzania PDT Renophase jest uwolnienie
kontrolowanego poziomu reaktywnych form tlenu podczas procesu fototerapii. Zabieg ten wzmaga
odpowiedê komórkowà, uwalnia cytokainy i czynniki wzrostu oraz stymuluje proces naprawy tkanek.
Dzia∏a w szczególnoÊci w miejscach komórek keratynocytów i fibroblastów, g∏ównie na mitochondria
i receptory. Energia fotoniczna poch∏oni´ta przez mitochondria powoduje spadek fotochemiczny, 
a w konsekwencji przyrost energii komórkowej i aktywacj´ syntezy kwasów nukleinowych.

Beautymed

4. PREPARAT DO MEZOTERAPII

CYTOCARE® 532
CytoCare 532 to ekskluzywny koktajl do mezoterapii ig∏owej znanego francuskiego producenta
Laboratorium RevitaCare®. Jak ˝aden inny koktajl zapewnia widoczne i d∏ugotrwa∏e rezultaty w kuracji
odm∏adzajàcej. Wyjàtkowa skutecznoÊç tego produktu tkwi w idealnie dobranym st´˝eniu kwasu
hialuronowego 32 mg/5 ml oraz unikatowej kompozycji 55 aktywnych sk∏adników takich jak
witaminy, sole nieorganiczne i aminokwasy, które dzi´ki odpowiedniemu procesowi produkcji sà
wysoce stabilne. To w∏aÊnie jest gwarancjà efektów!
CytoCare 532 intensywnie nawadnia i od˝ywia skór´, wyg∏adza drobne zmarszczki, dajàc
spektakularny efekt odm∏odzenia i wyg∏adzenia skóry. Dzi´ki CytoCare 532 biologiczny kapita∏ skóry
jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane. Synergiczne dzia∏anie witamin, aminokwasów 
i minera∏ów z kwasem hialuronowym przyspiesza regeneracj´ komórkowà. Certyfikat JakoÊci EN ISO
9001/EN ISO 12485:2003 jest gwarancjà najwy˝szej jakoÊci sk∏adników i Êcis∏ej kontroli produkcji.

Beautymed

5. PREPARAT DO WYPE¸NIE¡

STYLAGE M LIDO
Naturalna korekcja
StylAge jest nowym monofazowym implantem ∏àczàcym sieciowany kwas hialuronowy 
i antyoksydant. Zastosowanie technologii IPN-like (Inter Penetrated Networks) pozwoli∏o
Laboratorium VIVACY na stworzenie gamy produktów wykazujàcych si´ d∏ugotrwa∏ym stopniem
utrzymywania si´ w tkankach oraz ∏atwoÊcià i regularnoÊcià iniekcji. 
ObecnoÊç antyoksydantów (mannitol lub sorbitol) zapewnia: 
1. zachowanie jednakowej stabilnoÊci produktu, w trakcie ca∏ego okresu przydatnoÊci do u˝ycia; 
2. wzrost odpornoÊci preparatu na czynniki zewn´trzne, majàce bezpoÊredni wp∏yw na utrzymywanie
si´ produktu w tkankach.
Badania kliniczne przeprowadzone w czerwcu 2008 roku we Francji na gamie StylAge potwierdzi∏y
bardzo dobrà tolerancj´ i bezpieczeƒstwo produktu oraz efektywnoÊç i zadowolenie pacjenta 
po zabiegu. 
Gama StylAge z technologià IPN-like daje lekarzom nowe mo˝liwoÊci w spersonalizowanych
korekcjach twarzy, od drobnych zmarszczek po lifting obj´toÊciowy. 

Laboratorium VIVACY



PREZENTACJA LAUREATÓW, cd.

II. Kategoria: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK

1. NOWOÂå ROKU

MATRICIUM®

Laboratoire Dermatologique Bioderma stworzy∏o unikalny i innowacyjny wyrób medyczny
Matricium®, który sprawia, ˝e to, co dotychczas wydawa∏o si´ niemo˝liwe – naturalna, g∏´boka
regeneracja komórek i tkanek – sta∏o si´ realne. W przemyÊle kosmetycznym wykorzystuje si´
ponad 10.000 aktywnych sk∏adników do produkcji kosmetyków, jednak wi´kszoÊç z nich to
substancje obce dla skóry. Si∏a i oryginalnoÊç Matricium tkwi w tym, ˝e do produkcji wykorzystano
wy∏àcznie sk∏adniki naturalnie znajdujàce si´ w skórze. Dzi´ki swym w∏aÊciwoÊciom Matricium
uzyska∏o mi´dzynarodowy patent jako sterylny wyrób medyczny. B´dàc w 100% produktem
biomimetycznym, Matricium jest prawdziwym pionierem w zakresie regeneracji komórek i prze-
ciwdzia∏ania starzeniu si´ skóry. Oprócz dostarczania skórze aktywnych sk∏adników, zawiera
substancje, które dzia∏ajà tak˝e w jej najg∏´bszych warstwach. Substancje te aktywizujà znajdujàcy
si´ w skórze czynnik wzrostu, a tym samym reaktywujà procesy odnowy, pozwalajàc na g∏´bokà 
i naturalnà regeneracj´ oraz d∏ugotrwa∏à popraw´ g´stoÊci skóry. Dzi´ki temu od˝ywczemu i w 100%
przyswajanemu przez skór´ produktowi, mo˝e si´ ona naturalnie, g∏´boko i trwale regenerowaç.

Laboratoire Dermatologique Bioderma

2. PREPARAT DO KOREKTY NIEDOSKONA¸OÂCI SKÓRY

EVEN BETTER CLINICAL DARK SPOT CORRECTOR
Even Better Clinical Dark Spot Corrector to serum piel´gnacyjne, które pomaga efektywnie zmniejszyç
widocznoÊç ciemnych plam oraz przebarwieƒ skóry wynikajàcych ze starzenia si´ skóry, z nagro-
madzenia uszkodzeƒ powsta∏ych w efekcie wielu lat ekspozycji skóry na s∏oƒce, z negatywnego
wp∏ywu czynników Êrodowiskowych. Zmniejsza równie˝ widocznoÊç blizn pozosta∏ych po tràdziku,
sprawiajàc, ˝e koloryt skóry wyrównuje si´, a cera jest rozÊwietlona. Testy kliniczne udowodni∏y, 
˝e dzia∏anie Even Better Clinical Dark Spot Corrector w kwestii wyrównywania kolorytu skóry jest
porównywalne do dzia∏ania wiodàcego sk∏adnika dost´pnego na recept´, po 4, 8 i 12 tygodniach
stosowania. Testy potwierdzi∏y równie˝ 53% popraw´ kolorytu skóry po stosowaniu Even Better Clinical
Dark Spot Corrector przez 12 tygodni. Oczekujàcy na patent kompleks CL-302, opracowany przez
naukowców Clinique, w udowodniony klinicznie sposób poprawia utrzymanie jednolitego koloru,
blasku i przejrzystoÊci skóry. Kompleks ten sk∏ada si´ z pi´ciu wspó∏dzia∏ajàcych ze sobà sk∏adników
o w∏aÊciwoÊciach rozjaÊniajàcych. 

Clinique

3. PREPARAT PRZECIWZMARSZCZKOWY

LIFTACTIV
Kompleksowa, przeciwzmarszczkowa terapia uj´drniajàca.
Naukowcy Vichy zrewolucjonizowali wiedz´ na temat piel´gnacji przeciwstarzeniowej dzi´ki
odkryciu najwa˝niejszej roli, jakà pe∏ni êród∏o odnowy komórkowej (Derm Sourse). Znajdujàca si´ 
w zewn´trznej cz´Êci skóry w∏aÊciwej, tu˝ pod po∏àczeniem skórno-naskórkowym, bardzo cienka 
i delikatna warstwa komórek, jest równie˝ najbardziej aktywna i najwa˝niejsza ze wszystkich, po-
niewa˝ sama kieruje procesem regeneracji ca∏ej skóry. Dzi´ki niej powstajà nowe komórki, nowe
w∏ókna, nowe wymiany sk∏adników od˝ywczych. Laboratoria Vichy zidentyfikowa∏y pierwszy
sk∏adnik aktywny pochodzenia roÊlinnego, który dzia∏a na èród∏o Odnowy Komórkowej. Ramnoza 
– cukier roÊlinny, w 100% tolerowany przez skór´, nie powoduje glikacji, uznany za sk∏adnik, który
jest zdolny do dzia∏ania na Derm Source i przywrócenia jej aktywnoÊci. Naukowcy Vichy zastosowali
Ramnoz´ w 5% st´˝eniu we wszystkich produktach z gamy Liftactiv, aby zapewniç pe∏nà przemian´
skóry. Zmarszczki sà wype∏nione, skóra jest aksamitnie g∏adka i promienna.

Vichy

Derma News6
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4. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI CERY T¸USTEJ I TRÑDZIKOWEJ

SEBIUM AKN FLUIDE
U osób z tràdzikiem komórki w mieszku w∏osowym nadmiernie si´ namna˝ajà. Jednym z po-
wodów tego zjawiska jest obecnoÊç utlenionego skwalenu (sebum) w górnych warstwach skóry
i – przede wszystkim – w ujÊciu mieszka w∏osowego. Nadmierne rogowacenie prowadzi do
powstania czopa, który zatyka ujÊcia mieszka w∏osowego i blokuje uwalnianie ∏oju. To w∏aÊnie
retencja ∏oju jest przyczynà rozwoju zmian tràdzikowych w postaci zaskórników i mikrocyst.
Laboratoire Dermatologique Bioderma opracowa∏o nowà ide´ leczenia tràdziku: zachowanie
prawid∏owych w∏aÊciwoÊci ∏oju (sebum), zapobieganie jego g´stnieniu, poprzez ochron´ przed
dzia∏aniem antyoksydantów, dzi´ki dzia∏aniu mieszanki wyciàgów roÊlinnych o nazwie
Fluidactiv®. Zapobiegajàc przemianom skwalenu i uruchamiajàc pewne mechanizmy przeciw-
tràdzikowe, mo˝na zapobiec powstawaniu zaskórników i kaskadzie zapalenia.
W∏aÊciwoÊci i dzia∏anie: 
• poprawia jakoÊç sebum, zapobiega jego g´stnieniu i redukuje hiperkeratynizacj´, co hamuje

powstawanie zaskórników
• po∏àczenie sk∏adników o dzia∏aniu keratoregulujàcym (AHA, estry AHA, kwas salicylowy) 

powoduje, ˝e skutecznie usuwa zaskórniki i krosty
• dzi´ki Glukonianowi Cynku preparat redukuje nadmierny ∏ojotok i b∏yszczenie si´ skóry
• zawiera sk∏adniki o dzia∏aniu ∏agodzàcym: Enoxolon, Ginkgo biloba, Alantoin´
• gliceryna i Xylitol powodujà doskona∏e nawil˝enie skóry
• preparat ma lekkà, p∏ynnà konsystencj´
• bardzo dobrze tolerowany

Laboratoire Dermatologique BIODERMA

5. PREPARAT ¸AGODZÑCY PODRA˚NIENIA 

CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
Specjalistyczny dermokosmetyk nawil˝ajàcy.
Jego unikatowy sk∏ad pozwala na g∏´bokie i d∏ugotrwa∏e nawil˝anie skóry oraz ochron´ natu-
ralnego p∏aszcza lipidowego. Dostarcza skórze nienasycone kwasy t∏uszczowe, które przyÊ-
pieszajà gojenie podra˝nionej skóry. Stosowany systematycznie zapobiega powstawaniu
nowych podra˝nieƒ. Dzi´ki specjalnym sk∏adnikom tworzy na skórze film ochronny. Doskonale
tolerowany. Polecany dla skóry wymagajàcej nawil˝enia i ochrony.

Galderma Polska

6. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY NACZYNKOWEJ

REDNESS SOLUTIONS MAKEUP 
Nowy podk∏ad do twarzy – z filtrem ochronnym SPF 15 i technologià probiotycznà. 
P∏ynny podk∏ad o w∏aÊciwoÊciach kojàcych i ∏agodzàcych podra˝nienia, jednoczeÊnie piel´gnuje
skór´ i maskuje zaczerwienienia. Podk∏ad oparty na formule z∏o˝onej z kompleksu sk∏adników
pomaga zredukowaç zaczerwienienia, nadajàc skórze naturalny wyglàd i uczucie komfortu. 
Podk∏ad stworzony specjalnie dla zaczerwienionej skóry, cery naczyniowej, a tak˝e z ∏agodnym 
i Êrednio nasilonym tràdzikiem ró˝owatym. Koi i ∏agodzi podra˝nienia, piel´gnuje skór´ oraz
pomaga zredukowaç zaczerwienienie. Wyciàg z kory magnolii oraz ekstrakt z grzybów kojà skór´.
Kofeina ∏agodzi podra˝nienia, a mas∏o murumuru pozwala utrzymaç prawid∏owà barier´
hydrolipidowà skóry. Kosmetyk zawiera równie˝ antyoksydanty, takie jak witamina E, oraz
mieszank´ filtrów przeciws∏onecznych o szerokim spektrum dzia∏ania. 
Marka Clinique przyjmuje proaktywne podejÊcie do wzmacniania bariery ochronnej,
wykorzystujàc w swoim nowym podk∏adzie technologi´ probiotycznà. Technologia probiotyczna
Clinique oparta jest na wyciàgu z ˝ywych kultur bakterii Lactobacillus plantarum. Wp∏ywa ona 
na widocznà i odczuwalnà popraw´ kondycji skóry.

Clinique
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PREZENTACJA LAUREATÓW, cd.

7. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ

CETAPHIL EM EMULSJA DO MYCIA 
Specjalistyczny dermokosmetyk, szczególnie rekomendowany do mycia skóry wra˝liwej.
Zosta∏ gruntownie przebadany, równie˝ w testach porównujàcych go do innych preparatów.
Wszystkie badania potwierdzajà jego doskona∏à tolerancj´. Dok∏adnie oczyszcza, ale nie niszczy
naturalnego p∏aszcza lipidowego skóry. Jest delikatny i wygodny w codziennej piel´gnacji. Nie
zawiera myd∏a ani innych dra˝niàcych substancji. Nie wymaga dodatkowego stosowania wody.

Galderma Polska

8. PREPARAT PRZECIWS¸ONECZNY

PHOTODERM BRONZ SPF 50+
FLUID PRZYSPIESZAJÑCY OPALANIE
Nowoczesne po∏àczenie filtrów UVA-UVB z unikalnym kompleksem BIOprotection® (ectoina 
i mannitol), który pobudza naturalny mechanizm obronny komórek skóry oraz zabezpiecza przed
zmianami w obr´bie DNA, sprawia, ˝e Photoderm BRONZ zapewnia skutecznà i d∏ugofalowà
ochron´ na poziomie komórki. Ponadto preparat chroni przed poparzeniami s∏onecznymi 
i przedwczesnym starzeniem si´ skóry. 
Co wi´cej, Photoderm BRONZ wykorzystuje nasz naturalny mechanizm ochrony przed s∏oƒcem,
jakim jest powstawanie opalenizny. Sk∏adniki zawarte w Photodermie BRONZ przyspieszajà
proces powstawania opalenizny na trzech etapach:
• Hexa-peptyd powoduje aktywacj´ i rozpocz´cie ca∏ego naturalnego procesu wytwarzania 

barwnika w skórze.
• Miedê oraz stabilna postaç tyrozyny powodujà wzrost produkcji melaniny. 
• Alifatyczyny diol przyspiesza dystrybucj´ oraz powoduje, ˝e melanina jest równomiernie 

rozprowadzona w górnych warstwach naskórka, dajàc ∏adnà opalenizn´.
Laboratoire Dermatologique Bioderma

Dlaczego warto zamówiç Ekspert ANTI AGING?
Dwumiesi´czny magazyn przeznaczony jest dla klientów Twojego gabinetu. Autorami tekstów 

sà wy∏àcznie eksperci: lekarze i specjaliÊci z zakresu kosmetyki i kosmetologii. Ekspert ANTI AGING

jest atrakcyjnym i bardziej wiarygodnym ni˝ ulotki reklamowe êród∏em informacji dla pacjentów

Twojego gabinetu. Ekspert ANTI AGING pe∏ni rol´ przewodnika po najnowszych zabiegach 

i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent dla sta∏ych klientów.

Jak zamówiç magazyn?
Wejdê na stron´ internetowà www.dermatologia-estetyczna.pl

i wyÊlij zamówienie na prenumerat´ e-mailem. Informacja i zamówienia: 

tel. 22 853 39 70, fax: 22 847 69 33, tel. kom. 695 80 38 01, 607 33 88 27, 605 33 27 76, 

e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl

Z∏ó˝ zamówienie na prenumerat´ 
Magazynu Ekspert ANTI AGING
w roku 2012!
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I GALA ROZDANIA PERE¸
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ 2011

15 paêdziernika 2011, w Hotelu Sheraton w Warszawie, odby∏a si´ uroczysta Gala
wr´czenia statuetek Pere∏. Cz´Êç oficjalnà poprowadzi∏a Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
– Prezes Stowarzyszenia – wraz z Markiem Sierockim – znanym dziennikarzem
muzycznym. W bankiecie wzi´li udzia∏ lekarze, przedstawiciele firm oraz zaproszeni
dziennikarze.

WYDARZENIA:

prowadzàcy Gal´

Laureaci tegorocznej edycji Pere∏
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Artur Klepacz

Katarzyna Kaczorowska

Katarzyna Tla∏ka

Ma∏gorzata Sobieraj

Monika Bombik

El˝bieta Misztal

Barbara Dziedzic

PO CZ¢ÂCI OFICJALNEJ

Joanna Szendzielorz-Tajak
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TEOSYAL PURESENSE REDENSITY 
Redensity to nowa propozycja z linii Teoysal PureSense, preparatów z lidokainà. Produkt opracowany przez szwajcarskà
firm´ TEOXANE, dystrybuowany na polskim rynku przez firm´ NewDerm. 

W skórze dojrza∏ej post´puje proces zmniejszenia iloÊci w∏ókien kolagenowych odpowiadajàcych za jej j´drnoÊç i w∏ókien
elastynowych odpowiadajàcych za napi´cie. Wynikiem tego jest pojawienie si´ zag∏´bieƒ skóry, która w tych miejscach
traci zdolnoÊç odbijania Êwiat∏a, co prowadzi do powstawania obszarów cieni.

Redensity to zupe∏nie nowa koncepcja ∏àczàca techniki wype∏nienia i mezoterapii. Zabieg pomaga odbudowaç struktur´ skóry
i wzmacnia jej zdolnoÊç do odbijania Êwiat∏a. Prosta i skuteczna
terapia zalecana co trzy tygodnie, optymalna liczba sesji – 3.
Efekty sà widoczneju˝ po pierwszym zabiegu.

Redensity to ekskluzywna formu∏a wyst´pujàcego naturalnie 
w skórze kwasu hialuronowego, lidokainy oraz wyselekcjono-
wanych sk∏adników, które wspomagajà proces odzyskania
prawid∏owej g´stoÊci skóry i zapewniajà pe∏nà ochron´
antyoksydacyjnà.

NewDerm

METODA PIANO 
Stanowi nowà modalnoÊç w zabiegach nieablacyjnego odm∏a-
dzania skóry. Zabieg oparty jest na wykorzystaniu lasera Nd:YAG
1064nm pracujàcego w re˝imie bardzo d∏ugich impulsów (im-
pulsy sekundowe). Dzi´ki znacznemu przekroczeniu czasu re-
laksacji termicznej tkanek osiàgany jest efekt równomiernego
ogrzewania obszaru zabiegowego. Na podstawie badaƒ in-vivo,
przeprowadzonych na ludzkiej skórze, opracowano protokó∏ re-
modelingu i uj´drniania skóry oraz metod´ wspomagajàcà goje-
nie si´ ran po zabiegach chirurgicznych. 

Typowa seria zabiegowa sk∏ada si´ z procedur wykonywanych
dwa razy w tygodniu, przez okres czterech tygodni. 90 dni 
po ostatnim zabiegu stwierdzono znacznà popraw´ elastycz-
noÊci i tekstury skóry.

Metoda doskonale sprawdza si´ równie˝ w zabiegach ∏àczo-
nych, w szczególnoÊci w po∏àczeniu z frakcyjnym resur-
facingiem skóry z u˝yciem lasera Er:YAG. Niewàtpliwà zaletà
metody jest mo˝liwoÊç osiàgni´cia temperatury niezb´dnej do
wywo∏ania procesów odm∏adzania skóry, przy jednoczesnym
unikni´ciu wysokich wartoÊci szczytowych temperatury – dzi´ki
temu zmniejszono dyskomfort pacjenta oraz ryzyko wystàpienia
niepo˝àdanych efektów.

BTL Polska

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

WARTO WIEDZIEå:
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WARTO WIEDZIEå:

XYLOGIC ANTI-REDNESS  
Kompleksowa piel´gnacja skóry naczyniowej
Xylogic jest markà interwencyjnà i stanowi doskona∏e uzupe∏nienie szerokiej gamy ró˝norodnych zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej, poniewa˝ podtrzymuje ich efekty, dodatkowo kompleksowo piel´gnuje skór´.

WSKAZANIA:
Skóra naczyniowa, wra˝liwa z tendencjà do suchej, teleangiektazje, rumieƒ, tràdzik ró˝owaty. 

SK¸ADNIKI AKTYWNE: Niezwykle skuteczna formu∏a preparatów XYLOGIC ANTI-REDNESS oraz ich wyjàtkowe dzia∏anie
opiera si´ na transporcie substancji aktywnych w g∏àb skóry za pomocà nanosomów. Dzi´ki synergii dzia∏ania 5 substancji
aktywnych: witaminy C, rutyny, kwasu fitowego, kwasu ferulowego i wyciàgu z arniki preparat kondycjonuje skór´
naczyniowà, dodatkowo zapewnia intensywne dzia∏anie antyoksydacyjne 
i rewitalizujàce.

Zabieg profesjonalny opiera si´ na wprowadzeniu w g∏àb skóry nanoserum
i aplikacji maski kriogenicznej, która ∏agodzi podra˝nienia, redukuje za-
czerwienienia oraz kompleksowo regeneruje skór´.

WIDOCZNY EFEKT:
Skóra staje si´ j´drna i od˝ywiona, zyskuje naturalny blask i koloryt, a problem
naczynek staje si´ mniej widoczny. Gama zawiera zarówno preparaty 
do u˝ytku gabinetowego, jak i kosmetyki do codziennej piel´gnacji, 
aby zapewniç optymalne, szybkie i widoczne rezultaty. 

Bio-Profil Polska

APEL
W imieniu Zarzàdu Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych zwracamy si´ do wszystkich Lekarzy zajmujàcych
si´ aspektami estetycznymi w medycynie o zg∏aszanie do biura Stowarzyszenia wszelkich informacji, które dotyczà
wykonywania zabiegów przez osoby nieuprawnione. Dotychczas Stowarzyszenie z∏o˝y∏o 2 doniesienia do prokuratury 
w tej sprawie. Czekamy na wynik dochodzenia, o czym b´dziemy informowaç na ∏amach naszego magazynu.

JednoczeÊnie coraz cz´Êciej docierajà do nas informacje o szkoleniach dla osób, które nie sà lekarzami!, organizowanych
przez firmy lub centra szkoleniowe z zakresu wype∏niaczy. Jako Êrodowisko medyczne wyra˝amy swoje oburzenie 
i sprzeciw wobec takich praktyk! 

Poruszeni tym faktem, wzywamy wszystkich Lekarzy do bojkotowania firm, które udzielajà wsparcia i dostarczajà produkty
na tego rodzaju szkolenia. 

Firmy zas∏aniajàce si´ brakiem precyzyjnych przepisów prawnych wskazujàcych na to, kto mo˝e wykonywaç zabiegi
estetyczne, szkolà osoby bez czynnego prawa wykonywania zawodu!

JesteÊmy przekonani, ˝e propagowanie dobrych obyczajów w naszej bran˝y zaowocuje w przysz∏oÊci legislacjà w tej
dziedzinie. Póki co mo˝emy jedynie wspólnie pi´tnowaç tego rodzaju praktyki i odciàç si´ od firm, które je stosujà.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
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Centrum Dermatologii  Estetycznej VIVA-DERM powsta∏o w 1991 roku jako jedno z pierwszych profesjonalnych centrów
dermatologii estetycznej i kosmetologii w Polsce. Jego za∏o˝ycielkà i prezesem jest Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, prezes
Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 

VIVA-DERM specjalizuje si´ w profesjonalnym
leczeniu chorób skóry, jej regeneracji i odm∏adza-
niu. Atutem Centrum jest wysoko wykwalifikowany
zespó∏ korzystajàcy z najnowszych technologii 
i aparatury medycznej. 

Centrum posiada Certyfikat Systemu Zarzàdzania
JakoÊcià zgodnego z normà PN-EN ISO 9001, który
daje pacjentowi pewnoÊç, ˝e w VIVA-DERM przestrze-
gane sà zarówno standardy medyczne, jak i prawne,
a Êwiadczone us∏ugi sà na najwy˝szym poziomie. 

Viva Derm Centrum Dermatologii 
Estetycznej i Laserowej
ul. Pu∏awska 403, 02-801 Warszawa 
tel. 22 644 04 94, 816 61 74 
tel. kom. 691 66 93 48
www. viva-derm.pl  

15 LAT DERMA PULS
15 lat temu doktor Ewa Kaniowska za∏o˝y∏a znany nie tylko we
Wroc∏awiu gabinet – Centrum Dermatologii Estetycznej Derma Puls.
Doktor Kaniowska jest lekarzem z ponad 30 letnim doÊwiadczeniem.
Oprócz kierowania Centrum pe∏ni funkcj´ wiceprezesa Stowarzy-
szenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, jest te˝ popularnym
wyk∏adowcà szkolàcym lekarzy w dziedzinie dermatologii este-
tycznej. Gabinet Derma Puls oferuje kompleksowe programy leczenia
z zakresu dermatologii ogólnej, estetycznej i laserowej.

Centrum Dermatologii Estetycznej Derma Puls
ul. Barycka 1/3, 50-325 Wroc∏aw
tel. 71 322 69 09, 71 322 76 42
tel. kom. 515 22 88 99
www.derma-puls.com.pl

PRZEGLÑD INFORMACJI BRAN˚OWYCH:PRZEGLÑD INFORMACJI BRAN˚OWYCH:

Jubilatom serdecznie gratulujemy. Informacje o rocznicach, nagrodach i innych wa˝nych wydarzeniach Êrodowiskowych
prosimy przesy∏aç do redakcji na adres e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl

20 lat!



Doroczny Kongres Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Najwa˝niejsze 
wydarzenie w bran˝y!

24-26.02.2012
Hotel Marriott Warszawa
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PREZENTACJE:

D.N. Skàd pomys∏, ˝eby zaistnieç 
w Êwiecie medycyny estetycznej?
J.D. Na pewno to w∏aÊnie obecnoÊç

toksyny botulinowej w naszej ofercie

przyczyni∏a si´ do tego, ˝e Merz postanowi∏

rozszerzyç swoje obszary dzia∏alnoÊci.

Mo˝e to Panià zaskoczy, ale mamy kilka

produktów, które sà ju˝ znane derma-

tologom. Od wielu lat obecny jest 

na rynku np. ˝el Contractubex – stosowany

w leczeniu blizn, po oparzeniach, urazach

i operacjach. Kolejny preparat to Merz

Spezial – kompleks pi´tnastu witamin 

i minera∏ów, polecany w celu poprawy

niedoskona∏oÊci urody zwiàzanych ze sta-

nem skóry, w∏osów i paznokci. Produkt

Merz Spezial jest na rynku europejskim 

ju˝ od 50 lat, w Polsce od prawie 20, 

gdzie by∏ pierwszym preparatem witami-

nowym w kategorii w∏osy, skóra paznokcie.

Dzisiaj jest ju˝ ponad 40 tego typu

produktów.  

D.N. RzeczywiÊcie produkty 
Merz Spezial sà dobrze znane. 
A wracajàc do tematu, który wià˝e
si´ z medycynà estetycznà. 
Czym ta nowa toksyna ró˝ni si´ 
od obecnych na rynku?
J.D. Bocouture, bo tak nazywa si´ produkt,

ma kilka wyró˝ników. Po pierwsze, jest to

toksyna botulinowa typu A, wolna od bia∏ek

kompleksujàcych, które nie sà potrzebne 

do uzyskania efektu terapeutycznego. 

Obce bia∏ko w BoNTA zosta∏o zredukowa-

ne w procesie unikalnego oczyszczania.

Wysoka zawartoÊç bia∏ka w preparatach

toksyny uwa˝ana jest za czynnik ryzyka 

w formowaniu si´ neutralizujàcych prze-

ciwcia∏, a co za tym idzie, brakuje efektu

terapeutycznego. Nast´pny wyró˝nik, istotny

z praktycznego punktu widzenia, to sposób

przechowywania i transportu. Zamkni´ta

fiolka Bocouture mo˝e byç przechowywana

w temperaturze do 25oC. 

D.N. Kolejny preparat Merz 
z dziedziny medycyny estetycznej 
to wype∏niacz?      
J.D. Tak, choç chcia∏abym podkreÊliç, 

˝e Radiesse jest czymÊ wi´cej ni˝

wype∏niaczem, bo to tak˝e volumizer. 

Mo˝e nie jest to najszcz´Êliwsze okreÊlenie,

niemniej spróbuj´ objaÊniç jego dzia∏anie.

Hydroksyapatyt wapnia (Radiesse) 

nie tylko koryguje zmarszczki, lecz tak˝e

stymuluje skór´ do produkcji kolagenu.

Wykorzystuje si´ go m.in. do korekty 

brud nosowo-wargowych, wype∏nienia

zmarszczek marionetkowych, podkreÊ-

lenia okolic koÊci jarzmowej czy te˝ 

biorestrukturyzacji skóry twarzy. 

W przypadku hydroksyapatytu wapnia 

nie trzeba stosowaç testów alergicznych.

Na szybsze wch∏anianie preparatu nie ma

wp∏ywu ani sauna, ani solarium, ani te˝

promienie UV czy stosowanie zabiegów

laserowych.

Firma Merz w 2008 roku obchodzi∏a 100-lecie swojej dzia∏alnoÊci. Jej oddzia∏y i filie znajdujà
si´ w kilkunastu krajach Êwiata. W Polsce produkty firmy sà dost´pne od 20 lat. Ich
dystrybutorem jest Natur Produkt Zdrovit. Merz to grupa spó∏ek rodzinnych z kapita∏em
niemieckim, np. Merz Pharmaceuticals specjalizuje si´ w lekach neurologicznych i psy-
chiatrycznych. Zajmuje czo∏owà pozycj´ w dziedzinie badaƒ nad preparatami stosowanymi
w leczeniu choroby Alzheimera, a preparat Memantyna plasuje si´ na drugiej pozycji pod
wzgl´dem sprzeda˝y na Êwiecie. Trzy lata temu Merz wprowadzi∏ na rynek toksyn´
botulinowà pod nazwà Xeomin. To neurotoksyna botulinowa typu A, która nie zawiera bia∏ek
kompleksujàcych i jest stosowana w leczeniu neurologicznych zaburzeƒ ruchu (dystonie 
i spastycznoÊç).

Rozmowa z Joannà Dàbkowskà, 
dyrektor firmy Merz w Polsce,
od 17 lat odpowiedzialnà za rozwój 
produktów i realizacj´ strategii

Joanna Dàbkowska, dyr. firmy Merz w Polsce



Derma News 27

D.N. Nie obawia si´ Pani, ˝e rynek wype∏niaczy 
jest ju˝ nasycony? Zarejestrowanych jest ponad 
100 wype∏niaczy.  
J.D. To prawda, ale lekarze w swoich praktykach wykorzystujà

oko∏o 30 preparatów. Warto podkreÊliç te˝, ˝e w ostatnich latach

liczba wykonywanych niechirurgicznych procedur estetycznych

stale roÊnie, a wÊród zabiegów najwi´kszym powodzeniem 

cieszà si´ zabiegi z wykorzystaniem preparatów wype∏niajàcych.

Dla przyk∏adu: w Stanach Zjednoczonych, jeÊli chodzi o preparaty

do biorestrukturyzacji i biorewitalizacji, najcz´Êciej stosowane sà

kwasy hialuronowe i w∏aÊnie hydroksyapatyt wapnia. Nie jest

jeszcze wprawdzie tak znany w Polsce jak w innych krajach

Europy czy USA, ale mam nadziej´, ˝e wkrótce znajdzie 

uznanie wÊród lekarzy i pacjentów. Radiesse to produkt

amerykaƒski z rejestracjà FDA. Zajmuje tam drugà pozycj´, 

jeÊli chodzi o liczb´ wykonanych procedur. Numer jeden to

oczywiÊcie kwasy hialuronowe.

D.N. Je˝eli pacjent mia∏ wczeÊniej wykonany zabieg z u˝yciem

np. kwasu hialuronowego, to czy istniejà przeciwwskazania 

do zastosowania hydroksyapatytu wapnia?  

J.D. Nie. Pacjenci, którzy wczeÊniej mieli wykonywane zabiegi 

z u˝yciem kwasu czy toksyny botulinowej mogà bez obaw

skorzystaç z zabiegu. Stosuje si´ innowacyjne techniki ∏àczone 

w odm∏adzaniu twarzy z zastosowaniem kwasów hialuronowych,

toksyny i hydroksyapatytu.

D.N. Jakie sà najbli˝sze plany firmy?    
J.D. OczywiÊcie co do szczegó∏ów, obowiàzuje mnie tajemnica.

Mog´ jednak zdradziç, ˝e firma Merz sporà cz´Êç zysków

przeznacza teraz na badania. Prawdopodobnie w najbli˝szych

latach pojawià si´ leki innowacyjne. JeÊli chodzi o Merz Aesthetics,

to równie˝ mamy w planach wprowadzenie nowych preparatów.

Byç mo˝e ju˝ w przysz∏ym roku nasze skromne portfolio si´

poszerzy. Ch´tnie podziel´ si´ wtedy z Panià i czytelnikami 

Derma Newsa informacjami. 

D.N. Dzi´kujemy za rozmow´ i czekamy na wieÊci. �

Siedziba firmy Merz GmbH & Co. KGaA niezmiennie od 1909 r.
mieÊci si´ pod tym samym numerem 100 Landstrasse Frankfurt,
Niemcy
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Rozpoczynajàc cykl artyku∏ów 
w Derma News (nr 34/2011),
wskazywa∏em we wst´pie, ˝e
stopniowo podejm´ temat rosz-
czeƒ pacjentów w zwiàzku z udzie-
lonymi im Êwiadczeniami zdrowot-
nymi. Pierwsze dwa artyku∏y
wskazywa∏y na Êrodki prawne (tak
cywilne, jak i karne), które sà
dost´pne w przypadku kierowania
nies∏usznych zarzutów wzgl´dem
lekarzy. Hipokryzjà jednak by∏oby
twierdzenie, ˝e uzasadnione za-
rzuty i roszczenia pacjentów si´
nie zdarzajà. Co wi´cej, systema-
tycznie roÊnie nie tylko liczba
zg∏aszanych roszczeƒ, ale i wiel-
koÊç przyznawanych przez Sàdy
kwot odszkodowaƒ i zadoÊçuczy-
nienia (nierzadko tak˝e sta∏ej ren-
ty). Taki trend jest przede wszyst-
kim wynikiem rosnàcej Êwiado-
moÊci pacjentów w zakresie ocze-
kiwaƒ wzgl´dem lekarzy (a szerzej
– ca∏ej s∏u˝by zdrowia), jak i ich
ÊwiadomoÊci prawnej (wspieranej
przez coraz lepiej przygotowanych
do takich procesów prawników).

LEKARZ A POSZKODOWANY
Warto mieç ÊwiadomoÊç tego, 
˝e ka˝dy pacjent mo˝e potencjalnie
byç w przysz∏oÊci jednoczeÊnie
powodem w sprawie przed Sàdem
(ale ju˝ od 2012 roku otworzy si´
mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ
przed specjalnymi komisjami wo-
jewódzkimi), stàd kilka s∏ów w tym
temacie w aspekcie drogi cywilnej.

Przez lata pacjent kierowa∏ za-
sadniczo swoje roszczenie w zasa-
dzie do dwóch podmiotów, rzadko
jednak zdarza∏y si´ przypadki pro-
cesów cywilnych przeciwko leka-
rzom (pomimo prawnej mo˝liwoÊci).
Oznacza∏o to, ˝e po stronie po-
zwanej by∏:
• ZOZ
• ubezpieczyciel ZOZ-u
• ZOZ + ubezpieczyciel ZOZ-u

Wzrost ÊwiadomoÊci, wprowadze-
nie wymogu obowiàzkowego ubez-
pieczenia dla lekarzy i prze∏amanie
pewnych stereotypów spowodo-
wa∏y, ˝e w procesie po stronie poz-
wanej liczba mo˝liwych konfigu-
racji, jakie si´ aktualnie spotyka,
jest nieporównywalnie wi´ksza:
• lekarz
• ZOZ
• ubezpieczyciel lekarza
• ubezpieczyciel ZOZ-u
• ZOZ + ubezpieczyciel ZOZ-u
• ZOZ + lekarz
• ZOZ + ubezpieczyciel lekarza
• lekarz + ubezpieczyciel ZOZ-u
• lekarz + ubezpieczyciel lekarza
• ubezpieczyciel ZOZ-u 

+ ubezpieczyciel lekarza
• ZOZ + ubezpieczyciel ZOZ-u 

+ lekarz
• lekarz + ubezpieczyciel ZOZ-u 

+ ubezpieczyciel lekarza
• lekarz + ZOZ + ubezpieczyciel 

lekarza
• ZOZ + ubezpieczyciel ZOZ-u 

+ ubezpieczyciel lekarza

• ZOZ + ubezpieczyciel ZOZ-u 
+ lekarz + ubezpieczyciel lekarza

Powy˝sze wyliczenie mo˝liwych
konfiguracji w procesie cywilnym
pokazuje wieloÊç podmiotów na-
ra˝onych na ˝àdania pacjentów,
ale tak˝e istotny udzia∏ ubezpieczy-
cieli w post´powaniach sàdowych.

Wed∏ug danych jednego z naj-
wi´kszych ubezpieczycieli, w roku
2000 Êrednia wartoÊç wyp∏aca-
nego odszkodowania wynios∏a ok.
5 tys. z∏. W kolejnych latach by∏o to
ju˝ 30 tys. z∏. Obecnie Êrednia
wielkoÊç wyp∏aconego odszkodo-
wania przekracza ju˝ 50 tys. z∏ na
jedno zdarzenie.

Aktualnych szacunków z ró˝-
nych êróde∏ (zw∏aszcza stowa-
rzyszeƒ i fundacji dzia∏ajàcych 
na rzecz osób pokrzywdzonych 
w procesie udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych) wynika, ˝e liczba po-
szkodowanych si´ga nawet 40 tys.!

RODZAJE ROSZCZE¡
Dla usystematyzowania rodzajów 
i charakteru roszczeƒ pacjentów
warto je pogrupowaç, co daje
wi´kszà jasnoÊç i pozwala utrwaliç
tak zaproponowanà systematyk´:
• roszczenia zwiàzane z b∏´dem 

fachowym personelu: 
diagnostycznym, terapeutycznym
(np. b∏´dna diagnoza, doprowa-
dzajàca w konsekwencji 
do podj´cia niew∏aÊciwej 
metody leczenia)

Liczba roszczeƒ pacjentów w stosunku do lekarzy i liczba wygranych przez nich spraw
roÊnie. Dlatego warto si´ dobrze wczeÊniej na takà ewentualnoÊç przygotowaç.
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Roszczenia pacjentów 
– zagro˝enie realne!
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• zwiàzane z b∏´dem organiza-
cyjnym (np. brak pe∏nego 
zespo∏u operacyjnego 
na dy˝urze)

• zwiàzane z zaka˝eniem 
szpitalnym (np. zaka˝enie 
pacjenta wirusem typu C 
i rozwój WZW)

• zwiàzane ze zwyk∏ym niedbal-
stwem (np. naruszenie zasad 
ostro˝noÊci rudymentarnej
– operacja narzàdu parzystego 
po stronie, która nie zosta∏a 
ustalona z pacjentem )

• zwiàzane z naruszeniem praw 
pacjenta (np. prawa do wyra-
˝enia zgody na leczenie, 
intymnoÊci)

• zwiàzane ze szkodami 
rzeczowymi (np. uszkodzenie 
mienia czy kradzie˝ rzeczy 
z depozytu)

Zagro˝enie roszczeniem jest wi´c
nie tylko stricte medyczne, ale
tak˝e zwiàzane z samà organizacjà
i dzia∏aniem placówki medycznej.
Nie wszyscy wiedzà, ˝e szkody
osobowe na gruncie kodeksu cy-
wilnego mogà byç dochodzone
nawet po wielu latach!

UWAGA, NOWY PRZEPIS!
Z dniem 10 sierpnia 2007 r.
wszed∏ w ˝ycie nowy przepis
kodeksu cywilnego, tj. art. 4421:
Art. 4421. § 1. Roszczenie o na-
prawienie szkody wyrzàdzonej
czynem niedozwolonym ulega
przedawnieniu z up∏ywem lat
trzech od dnia, w którym poszko-
dowany dowiedzia∏ si´ o szkodzie
i o osobie obowiàzanej do jej na-
prawienia. Jednak˝e termin ten 
nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ dziesi´ç
lat od dnia, w którym nastàpi∏o
zdarzenie wywo∏ujàce szkod´.
§ 2. Je˝eli szkoda wynik∏a, ˝e
zbrodni lub wyst´pku, roszczenie
o naprawienie szkody ulega prze-
dawnieniu z up∏ywem lat dwu-
dziestu od dnia pope∏nienia
przest´pstwa bez wzgl´du na to,
kiedy poszkodowany dowiedzia∏
si´ o szkodzie i o osobie obowià-
zanej do jej naprawienia.
§ 3. W razie wyrzàdzenia szkody

na osobie, przedawnienie nie
mo˝e skoƒczyç si´ wczeÊniej ni˝ 
z up∏ywem lat trzech od dnia, 
w którym poszkodowany dowie-
dzia∏ si´ o szkodzie i o osobie
obowiàzanej do jej naprawienia.
§ 4. Przedawnienie roszczeƒ oso-
by ma∏oletniej o naprawienie
szkody na osobie nie mo˝e skoƒ-
czyç si´ wczeÊniej ni˝ z up∏ywem
lat dwóch od uzyskania przez nià
pe∏noletnoÊci.
Oznacza to, ˝e roszczenia mogà
byç zg∏oszone nawet po kilku-
dziesi´ciu latach!!!
Potwierdza to uchwa∏a Sàdu Naj-
wy˝szego z 24.02.2009 r. (syg. III
CZP 2/09):
1. W stanie prawnym wprowa-
dzonym przez art. 4421 mo˝na
zasadnie twierdziç, ˝e wyelimino-
wane zosta∏o niebezpieczeƒstwo
up∏ywu terminu przedawnienia
roszczenia o naprawienie szkody
na osobie wczeÊniej ni˝ szkoda ta
si´ ujawni∏a.
2. Wprowadzenie uregulowania,
˝e bieg terminu przedawnienia
roszczenia o naprawienie szkody
na osobie rozpoczyna si´ z chwilà
dowiedzenia si´ przez poszkodo-
wanego o szkodzie i osobie zobo-
wiàzanej do jej naprawienia (bo tak
nale˝y odczytaç § 3 art. 4421 k.c.)
oznacza, ˝e nie zosta∏ w ˝aden spo-
sób ograniczony czas, w jakim mo-
˝e ujawniç si´ szkoda na osobie,
prowadzàc do powstania (zaktu-
alizowania si´) odpowiedzialnoÊ-
ci pozwanego za skutki danego
zdarzenia. Drugi, czy kolejny pro-
ces odszkodowawczy mo˝e wi´c
toczyç si´ nawet po dziesiàtkach
lat od wystàpienia zdarzenia wy-
rzàdzajàcego szkod´. TrudnoÊci
dowodowe z biegiem lat narastajà,
a przesàdzenie w sentencji wyroku
zasàdzajàcego Êwiadczenie od-
szkodowawcze o odpowiedzial-
noÊci pozwanego za szkody mo-
gàce powstaç w przysz∏oÊci, zwal-
nia powoda (poszkodowanego) 
z obowiàzku udowodnienia istnie-
nia wszystkich przes∏anek odpo-
wiedzialnoÊci podmiotu, na którym
taka odpowiedzialnoÊç ju˝ cià˝y.

CZEGO MO˚E 
ZA˚ÑDAå PACJENT? 
Wy˝ej wspomnia∏em o rodzajach
roszczeƒ pacjentów, poni˝ej pe∏en
zakres mo˝liwych ˝àdaƒ poszko-
dowanego pacjenta:
• pokrycie poniesionych kosztów 

leczenia czy przekwalifikowania
zawodowego

• renta
• zadoÊçuczynienie
• inne odszkodowanie
• ustalenie odpowiedzialnoÊci 

na przysz∏oÊç
Nie wolno zapomnieç, ˝e mo˝liwe
sà ˝àdania osób trzecich w zwiàz-
ku ze szkodà pacjenta:
• zwrot kosztów leczenia 

i pogrzebu
• renta
• inne odszkodowanie
• wp∏ata na cel spo∏eczny
Nie da si´ w 100% zapewniç
ochrony przed roszczeniami pa-
cjentów (b∏àd statystyczny, Êwia-
domoÊç praw, aktywni prawnicy),
czego potwierdzeniem jest ros-
nàca liczba zg∏aszanych roszczeƒ 
i ich wysokoÊç.

JAK SI¢ ZABEZPIECZYå?
Realizujàc 3 podstawowe zasady:
1. Przestrzegaç przepisów i stan-
dardów oraz tworzenia jak naj-
doskonalszych procedur.
2. Zawieraç umowy ubezpieczenia.
3. Na ka˝dym etapie dzia∏alnoÊci
korzystaç z wykwalifikowanej po-
mocy prawnej.

PODSUMOWANIE 
Nale˝y pami´taç, ˝e nieuchron-
noÊci roszczeƒ pacjentów powinny
towarzyszyç Êwiadome dzia∏ania
lekarzy. Ten wzrost ÊwiadomoÊci
jest bardzo wa˝ny, bo tylko wtedy
uda si´ mo˝liwie jak najlepiej
przygotowaç na ewentualne rosz-
czenie i jednoczeÊnie zminimali-
zowaç ryzyko ich powstania, a przy-
najmniej ich skutek finansowy. �






