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Szanowni Paƒstwo!

Miejsce na pieczàtk´ Twojego gabinetu

W tym numerze Eksperta umieÊciliÊmy obszerny 

„Wakacyjny poradnik” pe∏en dobrych rad i wskazówek,

których przestrzeganie mo˝e pomóc nam wróciç z urlopu 

w dobrej formie i zdrowiu.

Lato to czas, w którym dermatolodzy niestrudzenie 

namawiajà do badania znamion. Pami´tajmy, ˝e czerniak

z∏oÊliwy jest niebezpieczny tylko wtedy, kiedy zostanie póêno

zdiagnozowany, we wczesnej fazie jest ca∏kowicie wyleczalny! 

Opisujemy metody leczenia schorzeƒ, które nasilajà si´

latem, takich jak: problemy z suchymi, p´kajàcymi pi´tami

czy opryszczka.

Doktor Barbara Walkiewicz-Cyraƒska wypowiada si´ 

na temat dermokosmetyków. Z wywiadu z Panià Doktor

dowiemy si´, czy nazwa dermokosmetyki to tylko chwyt 

marketingowy firm kosmetycznych, czy rzeczywiÊcie coÊ

wi´cej ni˝ zwyk∏e kosmetyki.

Dr Lubomir Lembas opisuje natomiast problem subiektywnej

oceny efektów operacji plastycznych. Rozwój medycyny 

estetycznej sprawi∏, ˝e pojawi∏a si´ nowa kategoria pacjentów

„uzale˝nionych” od zabiegów poprawiajàcych wyglàd.

Cz´sto ∏àczà si´ z tym nierealistyczne oczekiwania,

˝e zmiana fizyczna – zmieni ca∏e ich ˝ycie. Dlatego lekarze

zajmujàcy si´ medycynà estetycznà muszà byç te˝ dobrymi

psychologami.

Zach´camy do lektury i ˝yczymy udanych wakacji!

Kamila Szarmach

Pod patronatem

dr n. med. Kamila Szarmach
cz∏onek Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych



Z∏ó˝ zamówienie na wysy∏k´ magazynu 
Ekspert Anti-Aging do Twojego gabinetu!

Dwumiesi´czny magazyn jest atrakcyjnym (lepszym ni˝
ulotki reklamowe) êród∏em informacji dla pacjentów Twojego
gabinetu. Ekspert pe∏ni rol´ przewodnika po nowych zabiegach
i produktach godnych polecenia. To tak˝e doskona∏y prezent
dla sta∏ych klientów.

Warunki prenumeraty

Zamówienie prosimy przesy∏aç faksem pod numer: 22/847 69 33,
albo e-mailem na adres: agnieszka@dermatologia-estetyczna.pl. 
Mo˝na te˝ wys∏aç je ze strony http://www.derma-news.pl/ekspert/

1. Podaj swoje imi´ i nazwisko, pe∏nà nazw´ i adres gabinetu 
(∏àcznie z adresem e-mail), telefon, faks oraz NIP.

2. Cena 1 egzemplarza: 2,20 z∏ + koszt wysy∏ki doliczany do ka˝dego 
egzemplarza (koszt wysy∏ki jest zale˝ny od wagi przesy∏ki i dzielony 
przez liczb´ zamówionych egzemplarzy wg cennika firmy wysy∏kowej).

3. Po z∏o˝eniu zamówienia dostaniesz faktur´ na op∏acenie nale˝noÊci 
za czasopisma. Gdy dokonasz przelewu, b´dziesz otrzymywa∏ co dwa 
miesiàce paczk´ z zamówionà liczbà magazynów Ekspert.
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DOSSIER: Wakacyjny przewodnik  

Dbaj o skór´ 
Latem s∏oƒce grzeje naprawd´ moc-
no i opala nawet wówczas, gdy prze-
bywamy w cieniu. Dermatolodzy nie-
strudzenie przypominajà o podstawo-
wych zasadach piel´gnacji i ochrony

skóry latem. Pami´tajmy, ˝e kremy
z filtrami to baza dla codziennej
piel´gnacji. Podczas pobytu na pla-
˝y stosujmy preparaty z filtrem
UVA i UVB powy˝ej faktora +12,
bo tylko takie skutecznie chronià

przed poparzeniem s∏onecznym.
Warto korzystaç tak˝e z emulsji po
opalaniu, które zawierajà specjalne
sk∏adniki ∏agodzàce skutki kàpieli
s∏onecznych, a tak˝e nawil˝ajà skór´
i przed∏u˝ajà efekt opalenizny.

Udane wakacje to takie, z których wracamy wypocz´ci i zdrowi. Nasz przewodnik zawiera
porady i wskazówki, które pozwolà zarówno w trakcie letniego urlopu, jak i po nim wyglàdaç
i czuç si´ dobrze.

Bezpieczne korzystanie

ze s∏oƒca
Opracowa∏a: Brygida Rekowska
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Szczególnie chroƒ przed s∏oƒcem
dzieci, które lubià bawiç si´ na
pla˝y i w wodzie d∏u˝ej ni˝ doro-
Êli, a ich skóra jest delikatniejsza
i znacznie bardziej nara˝ona na
uboczne skutki promieniowania
s∏onecznego. 

To warto wiedzieç, kupujàc 
kosmetyki do opalania:
Ustalono nowe standardy doty-
czàce kremów do opalania, które
zacznà nas obowiàzywaç ju˝ w przy-
sz∏ym roku.
• Producentom nie wolno 

b´dzie stosowaç okreÊlenia 
blokery s∏oneczne (sun 
blokers), gdy˝ preparaty te 
nie chronià ca∏kowicie naszej 
skóry przed promieniowaniem 
s∏onecznym.

• Ka˝da informacja, ˝e preparat
chroni skór´ d∏u˝ej ni˝ dwie 
godziny jest uznawana przez 
FDA (Amerykaƒska Agencja 
ds. ˚ywnoÊci i Leków) za 
informacj´ wprowadzajàcà 
konsumentów w b∏àd.

• Za nieprawdziwe zosta∏y 
uznane te˝ informacje typu  
„wodoodporny” czy „odporny 
na pot”. Zamiast tego produ-
cent b´dzie musia∏ udowodniç 
w przeprowadzonych testach, 
jak d∏ugo (raczej minut ni˝ 
godzin) krem utrzymuje si´ 
na skórze podczas kàpieli 
w wodzie. 

• Najwy˝szym faktorem ochron-
nym b´dzie + 50. Wy˝sze 
wartoÊci zosta∏y potraktowane
jako chwyt marketingowy, 
gdy˝ nie udowodniono, ˝e 
przyczyniajà si´ do wi´kszej 
ochrony skóry.

Fotouczulenia:
Przed wyjÊciem na s∏oƒce nie po-
winno si´ stosowaç perfum, bo
mogà one wywo∏aç reakcj´ aler-
gicznà. Cz´sto zapominamy o tym,
˝e wiele popularnych leków, np. te
zawierajàce ibuprofen, majà w∏aÊ-
ciwoÊci fotouczulajàce. Nie wolno
ich stosowaç przed planowanym
pobytem na pla˝y, gdy˝ mogà spo-
wodowaç poparzenie lub przebar-
wienia skóry. Je˝eli musimy za˝yç
np. lek przeciwbólowy, trzeba si´
upewniç, czytajàc ulotk´, czy nie
ma przeciwwskazaƒ do opalania.
Podobnie dzia∏ajà niektóre zio∏a,
np. dziurawiec.

Badaj znamiona
Dermatolodzy co roku niestrudze-
nie przypominajà o tym, aby badaç
wszelkie zmiany na skórze, które
pojawi∏y si´ nagle i w jakikolwiek
sposób nas zaniepokoi∏y. Nowotwór
skóry (czerniak z∏oÊliwy) jest groê-
ny tylko wtedy, kiedy jest póêno
wykryty, w poczàtkowej fazie jest
ca∏kowicie wyleczalny. Dermato-
lodzy badajà zmiany za pomocà
specjalnego urzàdzenia – derma-
toskopu. Nie ka˝de znami´ stanowi
zagro˝enie, ale o tym mo˝e zadecy-
dowaç tylko lekarz. Zaleca on ob-
serwacj´ znamienia lub jego usu-
ni´cie – wówczas trzeba przepro-
wadziç jego badanie histopato-
logiczne. 
Kiedy powinniÊmy zbadaç znami´ 
u dermatologa?
1. Gdy znami´ ma Êrednic´ 

powy˝ej 5 mm
2. Kiedy zmiana na skórze 

ma niejednolità barw´ 
i kszta∏t.

3. JeÊli znami´ wyraênie roÊnie, 

sw´dzi lub boli, jest nara˝one 
na otarcia, krwawi.

Chroƒ w∏osy
Wakacje to trudny czas dla w∏osów.
Szkodzi im woda – zarówno s∏ona 
z morza, jak i chlorowana z ba-
senu. Szkodzi te˝ s∏oƒce, które
niszczy zewn´trznà warstw´ w∏o-
sów. Ju˝ jesienià przekonasz si´,
˝e brak odpowiedniej piel´gnacji
podczas wakacji spowoduje, ˝e b´-
dziesz mia∏a k∏opoty z przesuszo-
nymi, matowymi w∏osami.

Kilka cennych wskazówek:
1. Preparaty ochronne z filtrem 

sà dla w∏osów tym, czym 
dla skóry krem lub dla cia∏a 
balsam.

2. Latem warto korzystaç 
ze specjalnych preparatów 
ochronnych w aerozolu, tzw. 
mgie∏ek do w∏osów. Mgie∏ki te
nie tylko chronià, lecz tak˝e 
nawil˝ajà w∏osy, zabezpie-
czajàc je przed przesuszeniem.

3. Zawsze po powrocie z pla˝y 
warto umyç w∏osy i na∏o˝yç 
od˝ywk´.

4. Je˝eli farbujemy w∏osy, to 
latem lepiej stosowaç szam-
pony koloryzujàce ni˝ farb´. 
Farbowanie najlepiej przepro-
wadziç tydzieƒ przed lub 
tydzieƒ po urlopie. Na agre-
sywne dzia∏anie s∏oƒca 
szczególnie podatne sà jasne 
pasma (zarówno naturalne, 
jak i rozjaÊniane). Natomiast 
wszelkie odmiany czerni 
i bràzów szybko tracà blask 
na s∏oƒcu.�

DOSSIER: Wakacyjny przewodnik 
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PAMI¢TAJ:
Im w∏osy sà silniejsze i bardziej nawil˝one, tym lepiej znoszà agresywne dzia∏anie promieni s∏onecznych. 
W∏osy ciemne sà bardziej odporne na s∏oƒce, gdy˝ zawierajà wi´cej melaniny, która dzia∏a jak ochronny filtr.



O czym warto pami´taç przed 
wyjazdem do egzotycznych krajów?

Wyjazd do egzotycznego kraju to
nie tylko ciekawe doznania, ale 
i niestety kontakt z ró˝nymi
tropikalnymi bakteriami i wirusa-
mi. Dotyczy to tak˝e turystów prze-
bywajàcych w dobrych hotelach.
Dlatego, w miar´ mo˝liwoÊci, trze-
ba zabezpieczyç si´ przed zagro-
˝eniami, aby przywieêç z urlopu
tylko pi´kne wspomnienia.

Szczepienia: 
Warto pami´taç, ˝e niektóre szcze-
pienia trzeba zrobiç du˝o wczeÊniej
przed wyjazdem, np. przeciw ˝ó∏-
taczce dwa miesiàce przed podró˝à,
a przeciw ˝ó∏tej febrze 2 tygodnie.
Najbardziej powszechnà chorobà
tropików jest malaria, na którà nie
wynaleziono jeszcze skutecznej szcze-
pionki, ale zalecane jest stosowa-
nie leków przeciwmalarycznych.
WHO zaleca profilaktyczne szcze-
pienia przeciw t´˝cowi przed
wyjazdem do jakiegokolwiek kraju
Êwiata.

Rozsàdek i przestrzeganie zasad:
1. Je˝eli chcemy uniknàç malarii,
to oprócz brania leków najbardziej
skutecznym sposobem jest ochrona
przed ukàszeniami komarów, które
malari´ roznoszà. Nale˝y zakrywaç
ubraniem miejsca nara˝one na
ukàszenia (d∏ugi r´kaw, nogawki) 
i stosowaç preparaty odstraszajàce
komary.
2. Nie wolno jeÊç surowych owoców
i warzyw, piç wody nieznanego
pochodzenia (wy∏àcznie mineralnà
z otwartej przy nas butelki) ani
u˝ywaç lodu do napojów.

3. Aby uniknàç poparzenia i udaru
s∏onecznego, nie powinno si´ prze-
bywaç na s∏oƒcu w godzinach
po∏udniowych, bo w krajach tro-
pikalnych operuje ono znacznie sil-
niej ni˝ w innych cz´Êciach Êwiata. 
4. Trzeba piç du˝o wody mineralnej
i pami´taç o nakryciu g∏owy. �

foto: serwis prasowy Bioderm
a
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Grzybice skóry
Ciep∏o i wilgoç to doskona∏e Êro-
dowisko do powstania grzybicy stóp.
Najcz´Êciej ma ona  postaç mi´dzy-
palcowà. Skóra mi´dzy palcami
(czwartym i piàtym oraz trzecim 
i czwartym) sw´dzi, jest zaczerwie-
niona lub zbiela∏a (maceracja naskór-
ka). Rzadziej wyst´puje tzw. postaç
mokasynowa (skóra podeszwy i boki
stóp sà zaczerwienione i z∏uszczajà sí ). 

Aby zapobiec grzybicy, nale˝y
korzystaç z publicznych pryszniców
wy∏àcznie w klapkach, dok∏adnie
myç skór´ wodà z myd∏em, wycieraç
do sucha, zapobiegaç poceniu si´
stóp (nosiç lekkie obuwie dostoso-
wane do pogody), zmieniaç skarpet-
ki (powinny byç lekkie, bawe∏niane).
Gdy pojawià si´ jakieÊ niepokojàce
objawy, trzeba zasi´gnàç porady der-
matologa. Nie polecam stosowania
na w∏asnà r´k´ Êrodków przeciw-
grzybiczych, poniewa˝ mo˝e si´ to
przyczyniç do wystàpienia nawro-
tów i lekoodpornoÊci grzybów cho-
robotwórczych.

Brodawki wirusowe stóp
Istniejà dwa rodzaje – g∏´bokie, nie-
liczne i bolesne (cz´sto mylone sà 
z odciskami) oraz powierzchowne 
– cz´sto liczne, powodujàce z∏usz-
czanie skóry na wi´kszej powierzch-
ni. Brodawkami mo˝na si´ zaraziç
na basenie. Chorob´ wywo∏uje wi-
rus, który jest odporny w pewnym
stopniu na wod´ chlorowanà, dlate-
go aby zapobiec chorobie, nale˝y po
basenie dok∏adnie umyç cia∏o wodà
z myd∏em i wysuszyç. Leczenie pole-

ga na smarowaniu specjalnym pre-
paratem (np. Verrumal), mro˝eniu,
wypalaniu laserem. 

Mi´czak zakaêny
To cz´sta dolegliwoÊç osób korzys-
tajàcych z basenów publicznych.
Zmiany sà pojedyncze lub liczne,
wyglàdajà jak krostki z bia∏ym
wierzcho∏kiem, podobne do krostek
w tràdziku, czyli popularnych prysz-
czy. Po wyciÊni´ciu wydobywa si´
bia∏a grudkowata treÊç, która za-
wiera wirusy. Natychmiast trzeba to
miejsce posmarowaç jodynà, bo wi-
rusy bardzo ∏atwo si´ rozsiewajà. 

Mi´czak zakaêny mo˝e wyst´-
powaç na skórze ca∏ego cia∏a, tak˝e
na koƒczynach dolnych, ramionach, 
w okolicach narzàdów p∏ciowych 
– wsz´dzie z wyjàtkiem podeszew 
i d∏oni. Cz´sto dotyka on dzieci 
w wieku „przedtràdzikowym”, cho-
cia˝ zdarza si´ tak˝e u doros∏ych.
Chorob´ wywo∏uje wirus, który jest
odporny w pewnym stopniu na chlo-
rowanà wod´, dlatego aby zapobiec
chorobie, nale˝y po basenie dok∏a-
dnie umyç cia∏o wodà z myd∏em, wy-
suszyç i posmarowaç kremem lub
balsamem. Skóra przesuszona przez
s∏oƒce i chlorowanà wod´ jest mniej
odporna na zaka˝enia. 

Leczenie polega na smarowaniu
zmian skórnych specjalnym p∏ynem
(Molutrex), wyciskaniu i smarowa-
niu jodynà, ∏y˝eczkowaniu, mro˝e-
niu. Je˝eli zobaczysz, zw∏aszcza u kil-
kuletniego dziecka, zmian´ podobnà
do pryszcza, to konieczne skonsultuj
si´ z dermatologiem. Nieleczony

mi´czak ∏atwo i szybko si´ rozsiewa,
a potem leczenie mo˝e byç trudne. 

Ukàszenia owadów
Problem dotyczy zw∏aszcza dzieci,
które majà du˝e odczyny po zwy-
k∏ym ukàszeniu przez komara. Na
wakacjach w rejonach z du˝à iloÊcià
owadów dobrze mieç repelenty i Êrod-
ki zmniejszajàce Êwiàd (Fenistil, Hy-
drocortisonum, Cutivate). Je˝eli po
ukàszeniu jest obrz´k, mo˝na robiç
ch∏odne ok∏ady (np. lód), smarowaç
Êrodkami przeciwuczuleniowymi (Fe-
nistil) lub przeciwzapalnymi (Cuti-
vate, Hydrocortisonum), podaç tablet-
k´ Zyrtecu (dost´pny w aptekach bez
recepty). Koniecznie trzeba udaç si´
do lekarza, je˝eli obrz´k jest bardzo
du˝y, mo˝e byç potrzebny nawet
zastrzyk z hydrokortyzonu. 

Liszajec zakaêny
Jest to choroba wywo∏ana przez ba-
kterie (paciorkowce i gronkowce),
które w okresie letnim szybko si´
mno˝à. Dotyczy g∏ównie dzieci, ale
mo˝e te˝ wyst´powaç u doros∏ych.
Najcz´Êciej zmiany umiejscawiajà
si´ na twarzy, w pobli˝u nosa i ust
(„brzydkie zajady”), ale tak˝e pa-
znokci, pojawiajà si´ czerwonawe,
szorstkie plamy pokryte ˝ó∏tawymi
strupami. Choroba jest bardzo za-
kaêna, zw∏aszcza wÊród dzieci. Do
leczenia stosuje si´ Êrodki odka˝a-
jàce i antybiotyki (kremy, aerozole,
maÊci). Aby jej zapobiec, nale˝y
przestrzegaç podstawowych zasad
higieny (myç r´ce wodà z myd∏em),
krótko obcinaç paznokcie.  �

Zdarza si´ niestety, ˝e po wakacjach zostajà nam równie˝ pamiàtki w postaci chorób skóry.
Dermatolog radzi, w jaki sposób uniknàç zaka˝eƒ i jakie objawy wymagajà konsultacji lekarskiej.

Choroby skóry, których mo˝na 
nabawiç si´ na wakacjach



Zdrowie skóry:

Konsultacja: dr Ewa Pierzcha∏a
NZOZ Profilaktyka, Katowice, www.profilaktyka.med.pl

K∏opoty z suchymi i p´kajàcymi pi´tami najbardziej odczu-
wamy latem, kiedy lubimy chodziç w klapkach lub boso.Wraz
z nadejÊciem ciep∏ych miesi´cy powinniÊmy zadbaç o nie
szczególnie, by nie wstydziç si´ wyglàdu stóp na przyk∏ad 
na pla˝y. P´kajàce pi´ty to nie tylko defekt estetyczny, mogà
te˝ sprawiaç ból i byç êród∏em zaka˝eƒ.

Sposoby na suche 
i p´kajàce pi´ty

Przyczyny
Gruba skóra na podeszwach stóp
s∏abiej poch∏ania i wydala wilgoç,
dlatego ma sk∏onnoÊç do wysusza-
nia. Cz´sto w przypadku uczulenia
na chrom i nikiel dolegliwoÊci w po-
staci rogowacenia, suchoÊci i p´-
kania nasilajà si´ latem. Alerge-
nów tych jest bardzo du˝o w kurzu
miejskim, ziemi i trawie, a nosze-
nie odkrytych butów sprzyja kon-
taktowi z nimi. W przypadku bra-
ku odpowiedniej piel´gnacji ta wy-
suszona skóra zaczyna tak˝e p´-
kaç. Brak wilgoci w skórze pi´ty
zmniejsza jej elastycznoÊç. Wysu-
szona pod wp∏ywem nacisku i ru-
chów stopy rozszczepia si´ i p´ka
– a p´kni´cia skóry na pi´tach
przekszta∏cajà si´ w szczeliny si´-
gajàce g∏´bszych tkanek cia∏a, co
zwi´ksza ryzyko ich zainfekowania.

Podstawowe zasady
piel´gnacji:
Zmi´kczajàce kàpiele:
Istniejà wypróbowane domowe spo-
soby, takie jak np. codzienne mo-
czenie pi´t w maceracie z siemie-

nia lnianego. Raz w tygodniu war-
to wymoczyç stopy w ciep∏ej wo-
dzie z dodatkiem naparu z rumian-
ki lub nostrzyka, które zapobiegajà
szybkiemu rogowaceniu naskórka. 

Regularne Êcieranie i z∏uszczanie:
Zgrubia∏y naskórek trzeba usunàç
specjalnà tarkà lub pumeksem. Od
czasu do czasu warto stosowaç
peelingi, mo˝na u˝yç specjalnych
p∏atków peelingujàcych z kwasem
glikolowym. W przypadku g∏´bo-
kich p´kni´ç na pi´tach nie nale˝y
u˝ywaç tarek, tylko na noc posma-
rowaç skór´ grubà warstwà kre-
mu z mocznikiem.

Codzienna piel´gnacja:
Regularnie trzeba smarowaç skór´
grubà warstwà kremu przygotowa-
nego specjalnie do piel´gnacji su-
chych, p´kajàcych pi´t. Efekty po-
prawy widaç ju˝ po kilku dniach
stosowania preparatu. P´kajàce
(bolàce) ranki mo˝na z∏agodziç
kremem z alantoinà lub kremami 
z bia∏kami siary, majàcymi w∏aÊci-
woÊci regenerujàce. �

UWAGA: 
Problem p´kajàcych pi´t cz´sto dotyczy osób z nadwagà – to pi´ta 
pierwsza odczuwa nacisk dodatkowych kilogramów. Szczególnà uwag´
na p´kajàcà skór´ pi´t powinny zwracaç osoby chore na cukrzyc´.
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Zdrowie skóry:

Konsultacja: dr Ewa Pierzcha∏a 
NZOZ Profilaktyka, Katowice, www.profilaktyka.med.pl

Skóra wra˝liwa to taka, która nad-
miernie reaguje na ró˝norodne na
bodêce – reakcja ta jest szybsza 
i bardziej intensywna ni˝ w przy-
padku skóry normalnej. Poj´cie skóry
wra˝liwej mo˝e dotyczyç ró˝nych
typów cer: zarówno t∏ustej, suchej,
m∏odej, jak i dojrza∏ej. Ten typ skóry
wyst´puje u wi´kszoÊci osób z der-
matologicznymi chorobami aler-
gicznymi: atopowym zapaleniem
skóry, wypryskiem kontaktowym,
pokrzywkà kontaktowà, a tak˝e 
u niektórych osób majàcych k∏o-
poty z tràdzikiem zwyk∏ym i ró˝o-
watym, ∏ojotokowym zapaleniem
skóry. 

Jakie sà objawy?
Skóra wra˝liwa jest sk∏onna do wy-
suszania, z∏uszczania, zaczerwie-
nienia i powstawania zmian zapal-
nych. Poddawana dzia∏aniu czyn-
ników dra˝niàcych nie jest w stanie
skutecznie si´ przed nimi broniç.
Pojawiajà si´ widoczne plamy, od-
czuwamy dokuczliwe sw´dzenie 
i pieczenie.  

Co najcz´Êciej
powoduje reakcje
wra˝liwej skóry?
Sk∏onnoÊç do wra˝liwej skóry
cz´sto jest zapisana w genach.
Reakcje skóry wra˝liwej mogà
wywo∏aç czynniki zewn´trzne, takie
jak: nadmierne opalanie, niska

Skóra wra˝liwa to coraz cz´Êciej spotykany problem dermatologiczny. Uwa˝a si´, ˝e mo˝e on
dotyczyç nawet po∏owy populacji na Êwiecie. Stwarza wiele problemów w codziennej piel´gnacji
i znacznie pogarsza komfort ˝ycia.

Skóra wra˝liwa
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temperatura, wiatr, ciep∏e i suche
powietrze w pomieszczeniach, chlo-
rowana woda, oraz psychologiczne
(stres) i hormonalne (cykl menstru-
acyjny). Coraz cz´Êciej przyczynà
nadmiernej wra˝liwoÊci skóry jest
zanieczyszczenie Êrodowiska. Skóra
mo˝e si´ uwra˝liwiç pod wp∏ywem
spalin, dymu papierosowego i u˝y-
wek. Codziennie stosujemy te˝ 
od kilku do kilkunastu kosmetyków
do mycia i piel´gnacji twarzy, cia∏a
i w∏osów. Ka˝dy z tych preparatów
zawiera nawet kilkanaÊcie subs-
tancji, które potencjalnie mogà po-
dra˝niaç skór´. Najcz´Êciej uczula-
jà sk∏adniki chemiczne: konserwan-
ty, barwniki, polepszacze konsys-
tencji itd.

Zdarza si´, i˝ uczulajà sk∏adni-
ki naturalne, np. rumianek. Trzeba
pami´taç, ˝e s∏oƒce i solarium mo-
gà spowodowaç alergiczne dzia∏a-
nie niektórych leków, perfum,
Êrodków antykoncepcyjnych, zió∏
(np. dziurawiec). Tak˝e preparaty
silnie odt∏uszczajàce skór´, takie
jak toniki zawierajàce alkohol i pee-
lingi, nie powinny byç stosowane,
je˝eli eksponujemy skór´ na s∏oƒce,
gdy˝ mo˝e to spowodowaç jej
podra˝nienie.

Jak odró˝niç 
skór´ alergicznà 
od wra˝liwej?
Podstawowa ró˝nica jest taka, ˝e
skóra wra˝liwa reaguje na wiele
ró˝nych czynników, a reakcj´ aler-
gicznà skóry wywo∏uje najcz´Êciej
konkretny czynnik alergizujàcy,
znajdujàcy si´ np. w kosmetyku
lub po˝ywieniu, po jego odstawie-
niu stan skóry wraca do normy. 

Leczenie
Leczenie cery wra˝liwej polega na
odbudowaniu p∏aszcza ochronnego
skóry, który chroni jà przed czyn-
nikami dra˝niàcymi. Wa˝ne jest
te˝ zlikwidowanie przewlek∏ego
stanu zapalnego skóry. Dermatolog
zleci stosowanie odpowiednio do-
branych preparatów zawierajàcych
ceramidy, lipidy, NNKT 9 (Niena-
sycone Kwasy T∏uszczowe).

Zasady piel´gnacji
W przypadku skóry wra˝liwej zale-
ca si´ stosowanie kosmetyków
przeznaczonych w∏aÊnie do cery
wra˝liwej i alergicznej. Ich naj-
wa˝niejszà zaletà jest specjalnie
opracowany sk∏ad, z którego wye-
liminowane sà wszelkie potencjal-
nie alergizujàce czynniki. Powinny
to byç preparaty bez substancji
zapachowych, barwników i nie-
których konserwantów.

Skóra wra˝liwa nie toleruje
tradycyjnych myde∏. Majà one od-
czyn zasadowy, niszczà kwaÊne pH
skóry, co prowadzi do obni˝enia jej
odpornoÊci. Mo˝e to zwi´kszaç ry-
zyko wnikni´cia w skór´ drobnous-
trojów chorobotwórczych i alerge-
nów. Po sp∏ukaniu klasycznego my-
d∏a na skórze utrzymuje si´ zasa-
dowe pH rz´du 8, które mo˝e usz-
kadzaç kwaÊny p∏aszcz lipidowy
skóry odbudowuje si´ on w ciàgu 0,5
do 3 godzin. Z tych powodów osoby
majàce skór´ wra˝liwà powinny
stosowaç do mycia preparaty, które
posiadajà pH kwaÊne, a wi´c nie
naruszajà kwaÊnego pH p∏aszcza
lipidowego, cz´sto te˝ zawierajà
one substancje dodatkowo wspo-
magajàce szybkà odbudow´ p∏asz-

cza lipidowego skóry – czas odbu-
dowy wynosi tu kilka minut.

Skóra wra˝liwa potrzebuje sil-
nego nawil˝ania (nawet kilka razy
dziennie). Gdy przebywamy cz´sto 
i d∏ugo w suchym, przegrzanym
pomieszczeniu, dobrze jest spryski-
waç twarz wodà termalnà w spra-
yu, gdy˝ zawiera ona oligoelementy
i sole mineralne, które ∏agodzà po-
dra˝nienia i stany zapalne skóry.
Tego typu produkty sà dost´pne 
w aptekach.
Uwaga! Wa˝nym elementem pie-
l´gnacji skóry wra˝liwej jest ca-
∏oroczna ochrona przed promie-
niowaniem UVA/UVB.

Czego powinny 
unikaç osoby 
ze skórà wra˝liwà?
• Nale˝y unikaç gwa∏townych 

zmian temperatur – solarium, 
sauny, bardzo goràcej i zimnej
wody, jak równie˝ mocnej 
herbaty, kawy i napojów 
gazowanych. 

• Nie stosowaç do piel´gnacji 
preparatów z alkoholem, 
kwasami owocowymi, 
retinolem, ziarenek 
pilingujàcych.

• Skóra nie powinna byç 
myta zwyk∏ymi myd∏ami, 
detergentami.

• Do mycia twarzy nie powin-
niÊmy stosowaç wody 
chlorowanej lub bardzo 
twardej.

• Skóra wra˝liwa nie powinna 
byç wycierana szorstkimi 
r´cznikami ani myta 
dra˝niàcymi myjkami. �

DOBRA RADA: 
Zanim zastosujesz jakikolwiek nowy kosmetyk na wi´kszej powierzchni skóry, zrób test, nak∏adajàc ma∏à iloÊç
preparatu na 48 godzin przed planowanà aplikacjà. Pozwoli to sprawdziç, czy twoja skóra nie reaguje na nowy
preparat zaczerwienieniem, podra˝nieniem lub zapaleniem. Dotyczy to nie tylko kosmetyków do twarzy i cia∏a,
lecz tak˝e farb do w∏osów.



Zdrowie skóry:

Autorzy: dr Dorota Prandecka, LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej i Chirurgii, Warszawa, www.lasermed.pl

dr Bo˝ena Mamcarz, Klinika Zdrowia i Urody ESTETICA, Warszawa,  www.estetica-klinika.pl

Obraz choroby zale˝y od wieku
pacjenta, stanu jego odpornoÊci 
i od tego, czy jest to zaka˝enie
pierwsze czy te˝ nawrót. W wi´-
kszoÊci przypadków zaka˝enie
wirusem opryszczki zwyk∏ej prze-
biega bezobjawowo. Istniejà dwa
typy opryszczki zwyk∏ej HSV
(herpes simplex virus): pierwszy
wywo∏uje przede wszystkim zmia-
ny zlokalizowane w górnej cz´Êci
cia∏a, drugi g∏ównie w okolicy na-
rzàdów p∏ciowych. Jednak ka˝dy
z nich mo˝e wywo∏aç zmiany w ka˝-
dej okolicy cia∏a. 

Zaka˝enie szerzy si´ przez
kontakt bezpoÊredni, drogà po-
wietrznà oraz za poÊrednictwem
zaka˝onych przedmiotów. Do za-
ka˝enia typem I wirusa dochodzi
zwykle mi´dzy 1. a 5. rokiem ˝y-
cia, a typem II mi´dzy 15. a 30.
rokiem ˝ycia. Wirusy opryszczki
zwyk∏ej pozostajà w organizmie
cz∏owieka przez ca∏e ˝ycie. Umiej-
scawiajà si´ w komórkach nerwo-
wych. Pod wp∏ywem ró˝nych czyn-
ników uaktywniajà si´, powodujàc
zmiany skórne. W komórkach
nerwowych wirusy mogà pozos-
tawaç d∏ugi czas, nie wywo∏ujàc
zmian skórnych, lub po aktywacji

wróciç do tych samych miejsc 
na skórze. Pomimo wytworzenia
przeciwcia∏ nie dochodzi do elimi-
nacji zaka˝enia. Dlatego nie ma
skutecznej szczepionki. Przeciwcia-
∏a wytworzone pod wp∏ywem szcze-
pionki nie zapobiegajà infekcji 
i nie zwalczajà wirusów. W codzien-
nej praktyce lekarskiej choroby
wywo∏ane przez wirusy opryszcz-
ki rozpoznaje si´ na podstawie
obrazu klinicznego, choç dost´pne
sà specjalistyczne testy diagnostyczne.

Charakterystyczne
objawy
Najcz´stsza postaç jest zlokalizo-
wana na twarzy, zwykle na grani-
cy skóry i b∏on Êluzowych, czyli
g∏ównie na ustach, w okolicy noz-
drzy i spojówek. Inne typowe lo-
kalizacje to okolice narzàdów
p∏ciowych oraz skóra poÊladków.
Przed pojawieniem si´ zmian na
skórze przez kilka dni lub godzin
pacjent odczuwa sw´dzenie, pie-
czenie, tkliwoÊç lub napi´cie skóry.
Nast´pnie pojawiajà si´ licznie
zgrupowane drobne p´cherzyki 
z p∏ynem surowiczym – na po-
d∏o˝u zaczerwienionej i obrz´k-
ni´tej skóry – po kilku dniach p´-

cherzyki przysychajà w strupki,
które utrzymujà si´ do tygodnia.
JeÊli jest to pierwotne zaka˝enie
wirusem, zwykle zmiany sà bar-
dziej rozleg∏e, okres gojenia d∏u˝-
szy, dolegliwoÊci bardziej nasi-
lone, cz´Êciej te˝ do∏àczajà si´
objawy ogólne. Po ustàpieniu 
objawów zaka˝enia pierwotnego 
i okresie bezobjawowym (trwa on
d∏ugo lub krótko) wyst´pujà na-
wroty choroby zlokalizowane za-
zwyczaj w tym samym miejscu.
Nawroty zwykle pojawiajà si´ na
skutek czynników aktywizujàcych
wirusy umiejscowione w komór-
kach nerwowych. Sà to np. silne
ozi´bienie lub przegrzanie, stres,
przem´czenie, miesiàczka, prze-
zi´bienie, urazy skóry. Dlatego
cz´sto dochodzi do wystàpienia
opryszczki w czasie urlopów nar-
ciarskich lub wakacji w ciep∏ych
krajach. Zabiegi lekarskie lub ko-
smetyczne na twarzy, takie jak
peelingi, mikrodermabrazja lub
depilacja, mogà równie˝ prowo-
kowaç wystàpienie zmian.

Inne rodzaje opryszczki
Opryszczka zlokalizowana w oko-
licy narzàdów p∏ciowych jest

Zwykle termin opryszczka kojarzy nam si´ ze zmianami p´cherzykowymi umiejscowionymi 
na ustach. Pacjenci takie zmiany nazywajà „zimnem” i traktujà je wy∏àcznie jak problem este-
tyczny. Istnieje jednak du˝a grupa chorób wywo∏ywanych przez wirusy opryszczki zwyk∏ej,
o ró˝nych objawach i ró˝nym przebiegu. Jest to jedno z najcz´stszych zaka˝eƒ cz∏owieka,
w skrajnych przypadkach wymaga nawet leczenia szpitalnego.

Opryszczka
– cz´sty problem dermatologiczny
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chorobà przenoszonà drogà p∏cio-
wà. Powsta∏e tu p´cherzyki szyb-
ko p´kajà, a na ich miejscu two-
rzà si´ bolesne ranki. Cz´sto po-
wi´kszajà si´ tak˝e pachwinowe
w´z∏y ch∏onne. Do tych objawów
mogà do∏àczyç bóle g∏owy i go-
ràczka.

Szczególnie wa˝nym proble-
mem jest opryszczka narzàdów
p∏ciowych u ci´˝arnych, gdy˝
mo˝e byç ona przyczynà wew-
nàtrzmacicznego lub oko∏oporo-
dowego zaka˝enia dziecka. Za-
ka˝enie w czasie cià˝y mo˝e byç
groêne dla ˝ycia lub zdrowia
p∏odu: powodowaç poronienie,
nieprawid∏owy rozwój lub wczeÊ-
niejszy poród. Najcz´stsze sà za-
ka˝enia w czasie akcji porodowej,
kiedy to noworodek styka si´ bez-
poÊrednio z wirusami matki. Je-
dnak wi´kszoÊç przypadków za-
ka˝enia noworodków dotyczy
dzieci, których matki mia∏y infek-
cj´ wirusowà, ale bezobjawowà.
U noworodka zaka˝enie to mo˝e
dotyczyç skóry, oczu, jamy ustnej,
opon mózgowo-rdzeniowych lub
wielu innych narzàdów wewn´t-
rznych. Dlatego w razie pojawie-
nia si´ zmian skórnych na narzà-
dach p∏ciowych u matki w okresie
bezpoÊrednio poprzedzajàcym po-
ród nale˝y rozwa˝yç wykonanie
ci´cia cesarskiego.

Rzadkà postacià infekcji skóry

wirusem opryszczki jest tzw. wy-
prysk opryszczkowaty. Dotyczy on
przede wszystkim osób z rozleg∏y-
mi chorobami skóry, jak np. ato-
powe zapalenie skóry, lub osób 
z obni˝onà odpornoÊcià. Objawia
si´ licznymi zmianami p´cherzy-
kowatymi i nad˝erkowymi na du-
˝ych powierzchniach cia∏a. Stan
pacjentów jest ci´˝ki, towarzyszy
mu wysoka goràczka. Mo˝e te˝
do∏àczyç si´ zapalenie p∏uc. Tacy
pacjenci wymagajà leczenia szpi-
talnego. 

Nale˝y pami´taç równie˝ o in-
fekcjach wirusem opryszczki ga∏ki
ocznej. Zmiany mogà dotyczyç
tylko spojówek i wtedy przebieg
choroby jest ∏agodny. W przypad-
ku zaj´cia rogówki mo˝e dojÊç 
do upoÊledzenia wzroku.

Wirusy HSV niekiedy powo-
dujà równie˝ zapalenie gard∏a,
cewki moczowej i odbytu. Ze wzgl´-
du na ma∏o typowe objawy in-
fekcji w tych miejscach sà zwykle
nierozpoznawalne. 

Metody leczenia
Podstawowym lekiem przeciw-
wirusowym jest acyklowir. To
dost´pny w ampu∏kach proszek do
przygotowania roztworu do inie-
kcji, wyst´pujàcy tak˝e w postaci
tabletek, kremów i maÊci do sto-
sowania na skór´ oraz maÊci
ocznych. Po wnikni´ciu do komór-

ki zara˝onej wirusem acyklowir
ulega przekszta∏ceniu w postaç
czynnà (trifosforan), która b´dàc
substratem dla polimerazy DNA
wirusa, zapobiega dalszej syn-
tezie wirusowego DNA i hamuje
namna˝anie wirusów. Jest stoso-
wany do leczenia zaka˝enia pier-
wotnego i zaka˝eƒ wtórnych
wszystkich postaci choroby. To lek
bardzo bezpieczny, mo˝e byç
stosowany nawet u noworodków.
Dawkowanie ustala si´ indywidu-
alnie dla ka˝dego pacjenta – 
w zale˝noÊci od postaci choroby.
Leczenie ogólne stosuje si´ tylko
w przypadkach du˝ego nasilenia
lub uporczywych cz´stych na-
wrotów – wtedy lek nale˝y przyj-
mowaç przez wiele miesi´cy lub
lat. Co 6-12 miesi´cy pacjent
powinien zaprzestaç leczenia w ce-
lu oceny skutecznoÊci leku i us-
talenia potrzeby jego dalszego
stosowania. Ocenia si´, czy do-
chodzi do nawrotów, a jeÊli tak,
to jak cz´sto. Zwykle nawet tak
d∏ugie leczenie jedynie zmniejsza
cz´stoÊç nawrotów lub/i ∏agodzi
ich przebieg, ale nie jest w stanie
usunàç wirusów z organizmu cho-
rego. Acyklowir stosuje si´ rów-
nie˝ profilaktycznie w dermato-
logii estetycznej, aby zapobiec wy-
siewowi zmian przed niektórymi
zabiegami, np. przed peelingami
czy zabiegami powi´kszania ust. �
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WARTO WIEDZIEå: 
• Opryszczka cz´sto wyst´puje w czasie urlopów (zarówno narciarskich, jak i nad morzem). Je˝eli nie mamy
wówczas dost´pu do leków na recept´, to warto zapytaç w aptece o specjalne plastry na opryszczk´ lub/i
preparaty do smarowania dost´pne bez recepty.
• Przed aplikacjà preparatu trzeba pami´taç o umyciu ràk, aby nie zainfekowaç skóry bakteriami. Po aplikacji
powinno si´ zawsze ponownie umyç r´ce, aby nie przenosiç wirusów opryszczki, które zostajà nam na palcach.
• Nie wolno wysuszaç opryszczki (np. smarowaç spirytusem), gdy˝ suchy strup p´ka, boli i mo˝e wdaç si´  
w to miejsce infekcja.
• Miejsce zmienione chorobowo dobrze jest nat∏uszczaç – nawet zwyk∏à wazelinà.
• W ˝adnym wypadku nie wolno zrywaç strupa, zw∏aszcza nie pozwalaç na to dzieciom, gdy˝ mo˝e w tym
miejscu (np. w okolicy delikatnej skóry wokó∏ warg) zostaç brzydka blizna.



Anti-Aging:

Viva Derm, Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej, Warszawa

www.viva-derm.pl

E: Czy nazwa dermokosmetyki
oznacza, ˝e produkty te sà
stworzone przez derma-
tologów?  
B.W.C. Niekoniecznie przez, 
ale na pewno przy wspó∏udziale
dermatologów. Produkcja dermo-
kosmetyków jest na ogó∏ wyni-
kiem Êcis∏ej wspó∏pracy derma-
tologów, chemików, kosme-
tologów i jest zbli˝ona bardziej
do produkcji leków ni˝ kosme-
tyków. Przy ich powstawaniu
stosuje si´ o wiele surowsze
normy ni˝ przy produkcji zwy-
k∏ych kosmetyków. Produkuje si´
je w bardzo sterylnych warun-
kach i poddaje wielu dodatkowym
badaniom laboratoryjnym i der-
matologicznym. Zawierajà one
sk∏adniki o potwierdzonym 
w tych badaniach dzia∏aniu. 
Sà opracowywane z myÊlà 
o precyzyjnie okreÊlonych 
typach skóry bàdê dolegliwoÊ-
ciach.     

E: Czy to oznacza, ˝e dermo-
kosmetyki sà przeznaczone
przede wszystkim do pie-
l´gnacji skór problemowych?  
B.W.C. Nie. Kosmetyki derma-
tologiczne sà przeznaczone
zarówno do piel´gnacji skóry
zdrowej, jak równie˝ traktowane

jako kuracja wspomagajàca
leczenie ró˝nych chorób skóry.
W tym drugim przypadku sk∏ad 
i formu∏a kosmetyków jest 
precyzyjnie opracowywana 
pod kàtem okreÊlonych dolegli-
woÊci skóry. WÊród dermokos-
metyków mo˝na znaleêç pre-
paraty (lub ca∏e linie) dla skóry
tràdzikowej, naczynkowej, suchej 
i odwodnionej. Istniejà preparaty
zalecane jako profilaktyka
starzenia si´ skóry, ale te˝ 
przeciw∏upie˝owe itd.  

E: Coraz cz´Êciej spotykamy
si´ z problemem skóry nad-
miernie wra˝liwej. Obecnie
uwa˝a si´, ˝e  mo˝e to doty-
czyç 50% osób. Problem ma
coraz wi´kszy zasi´g, a wraz 
z nim wzrasta te˝ rynek 
kosmetyków przeznaczonych
dla skór wra˝liwych i aler-
gicznych. Czym kierowaç si´
przy wyborze kosmetyków?    
B.W.C. W tym przypadku
rekomendacja dermatologa jest
wa˝na. Dermokosmetyki nie 
zawierajà substancji (barwników,
zapachów) mogàcych wywo∏ywaç
uczulenia, dlatego ryzyko po-
dra˝nieƒ jest znikome. Zawierajà
minimalnà iloÊç bezpiecznych
konserwantów. Cz´sto sà pro-

dukowane na bazie wód termal-
nych, które dzi´ki zawartoÊci
ró˝nych niezb´dnych oligoele-
mentów (˝elazo, miedê, cynk,
srebro, mangan, selen) oraz
krzemu majà w∏aÊciwoÊci
ochronne, przeciwzapalne i ko-
jàce. Badania ich skutecznoÊci 
i bezpieczeƒstwa prowadzone 
sà zarówno w testach in vitro, 
na hodowlach komórkowych, 
jak równie˝ testowane in vivo 
– u osób ze skórà wra˝liwà 
lub sk∏onnoÊciami do alergii. 
W dermokosmetykach stosuje si´
wysokiej jakoÊci pod∏o˝a i do-
datkowe substancje przeciwza-
palne, ∏agodzàce, nawil˝ajàce,
odpowiedzialne za dobrà tole-
rancj´ produktu. Tutaj ma zna-
czenie, czy wybieramy produkt
sprawdzonej, markowej firmy.
Ma∏y producent nie ma ani
takiego zaplecza, ani Êrodków 
na stworzenie wysokiej jakoÊci
produktu.   

E: Jaki jest Pani stosunek 
do dermokosmetyków 
„naÊladujàcych” zabiegi 
estetyczne?
B.W.C. Lubi´ czekolad´, 
ale nie lubi´ wyrobów czekola-
dopodobnych. Tak samo irytujà
mnie reklamy margaryn, „które

Na temat prawd i mitów zwiàzanych z poj´ciem dermokosmetyków rozmawiamy z doktor
Barbarà Walkiewicz-Cyraƒskà Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych i Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Kosmetycznej 
i Estetycznej.

Co to sà
dermokosmetyki?
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dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska



pachnà i smakujà prawie tak samo jak
mas∏o”. Jak wiemy, s∏owo „prawie” robi
wielkà ró˝nic´. 

E: Na Êwiecie coraz wi´cej znanych 
dermatologów tworzy linie kosmetyczne
sygnowane w∏asnym nazwiskiem. 
Czy myÊla∏a Pani kiedyÊ o tym?
B.W.C. Nie. ObmyÊlam natomiast 
i tworz´ techniki zabiegowe – stricte me-
dyczne. Znajàc produkty, preparaty i sposób
ich dzia∏ania, ∏àcz´ ró˝ne techniki celem
uzyskania maksymalnego efektu. To jest 
moja najwi´ksza zawodowa pasja.  

E: W jakim kierunku – Pani zdaniem
b´dzie lub powinien rozwijaç si´ 
przemys∏ kosmetyczny, zw∏aszcza
bran˝a dermokosmetyków.
B.W.C. Na pewno w jeszcze wi´kszym 
stopniu b´dzie si´ rozwijaç wspó∏praca 
producentów preparatów z lekarzami der-
matologami. Firmy, które majà preparaty
dermokosmetyczne, wspó∏pracujà z nami
zarówno na polu tworzenia tych produktów.
jak i aktywnie uczestniczà w szkoleniach,
kongresach, workshopach zwiàzanych 
z rynkiem dermatologii estetycznej. 
Takie zjawisko obserwuj´ na najwi´k-
szych kongresach Êwiatowych, tak jest 
te˝ w Polsce na kongresach organizowa-
nych przez nasze Stowarzyszenie. Firmy
sprowadzajà wybitnych specjalistów:
biotechnologów, chemików, którzy 
omawiajà z lekarzami jak receptury
wp∏ywajà na proces leczenia. W przy-
sz∏oÊci nastàpi coraz bardziej Êcis∏a 
korelacja zastosowania preparatów 
kosmetycznych z produktami leczniczymi 
i technikami leczniczymi. Na przyk∏ad 
ostatnio wszyscy (zarówno kosmetolodzy,
naukowcy, jak i my – dermatolodzy)
poszukujemy coraz bardziej skutecznych
rozwiàzaƒ technologicznych i recepturo-
wych w kierunku cia∏a: rozst´py, 
cellulit. Na tego typu rozwiàzania 
czekajà klienci – to olbrzymi rynek. �

Rozmawia∏a: Brygida Rekowska

foto: serwis prasowy Thalgo

Peelingi Fotodynamiczne
– najnowsza generacja innowacyjnych 

peelingów dermatologicznych

Wy∏àczny dystrybutor na terenie Polski: Beauty Med
tel: 22/642 10 00, 692 79 99 83, www.beautymed.pl

Naukowcy Laboratoires RENOPHASE specjalizujà si´ w opracowywaniu 
zaawansowanych technologii zwiàzanych z regeneracjà skóry. Najnowszej 

generacji Peelingi Fotodynamiczne zaprojektowano we wspó∏pracy 
z dermatologami, ˝eby sprostaç rzeczywistym oczekiwaniom lekarzy i pacjentów. 

Peelingi mogà byç stosowane jako samodzielna kuracja lecznicza i regenerujàca
lub/i jako doskona∏e uzupe∏nienie wszelkich zabiegów medycyny estetycznej.

Peelingi fotodynamiczne zwi´kszajà odpowiedê komórki na Êwiat∏o dzi´ki czemu
majà wyjàtkowo synergiczne dzia∏anie z fotototerapià LEd i IPL. 

Uzupe∏nieniem kuracji jest linia Dermokosmetyków RENOPHASE przeznaczona 
do piel´gnacji domowej dla pacjentów gabinetów medycyny estetycznej.

Innowacyjna formu∏a i sk∏ad preparatów zosta∏y tak opracowane aby przed∏u˝aç 
i urwalaç efekty estetyczne i lecznicze przeprowadzanych przez lekarzy zabiegów.
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Chirurgia Plastyczna

Autor: dr n. med. Lubomir Lembas 
Klinika Chirurgii Plastycznej dr A. Sankowskiego, www.lembas.pl

Sposób postrzegania samego siebie
oraz iluzje kreowane w kolorowej
prasie stanowià nieod∏àczny ele-
ment ka˝dej operacji plastycznej 
i majà wp∏yw na ocen´ przez pac-
jenta jej wyniku. WÊród lekarzy ist-
nieje powszechna zgoda, ˝e pacjenci
z jakimikolwiek podejrzeniami za-
burzeƒ psychicznych nie sà dobrymi
kandydatami do operacji plastycz-
nych estetycznych. Niestety wszelkie
zaburzenia psychiczne majà ró˝ne
odcienie szaroÊci, a potencjalni pa-
cjenci nie majà rozpoznaƒ wypisa-
nych na czole. Tak wi´c umiej´tnoÊç
trafnej oceny, kto jest w∏aÊciwym
kandydatem do tego typu operacji
zale˝y od doÊwiadczenia lekarza 
i w∏aÊciwej interpretacji wielu na-
k∏adajàcych si´ na siebie czynników.
Sà to m. in.: ocena czysto chirur-
giczna stanu miejscowego, umiej´-
tnoÊç nawiàzania wzajemnego kon-
taktu emocjonalnego na linii pa-
cjent-lekarz, zdolnoÊç lekarza do
korzystania z w∏asnej intuicji i – co
najwa˝niejsze – zrozumienie oczeki-
waƒ pacjenta. Zgoda na operacj´
pacjenta, który nie powinien byç za-
kwalifikowany do zabiegu, niesie 
za sobà nieprzyjemne konsekwencje.
Pewne grupy potencjalnych pacjen-
tów wykazujà sk∏onnoÊç do nieza-
dowolenia, niezale˝nie od jakoÊci
uzyskanego wyniku operacji. 

Jakim pacjentom lekarz
powinien odmówiç
wykonania operacji: 
1. Pacjentom z tzw. „zespo∏em 

dysmorficznym”.
2. Z nierealistycznymi 

oczekiwaniami.
3. Zbyt wymagajàcym – oczekujà-

cym wyniku operacji co do 
jednego milimetra.

4. Pacjentom mocno nalegajàcym,
by lekarz zachowa∏ dyskrecj´.

5. Tym, którzy sà „nienasyceni” 
operacjami plastycznymi.

Najcz´Êciej stawianym rozpozna-
niem psychiatrycznym w gabinetach
chirurgów plastyków jest zespó∏ dys-
morficzny. Polega on na przywià-
zywaniu przez pacjenta ogromnej 
i przesadnej wagi do jakiejÊ cechy
fizycznej, która jest z trudem zau-
wa˝alna przez innych. W oczach pa-
cjenta cecha ta stanowi przyczyn´
niepowodzeƒ w ˝yciu zawodowym 
i osobistym. Poszukiwanie pomocy 
u chirurga plastyka jest w tych przy-
padkach wynikiem chorobliwego
postrzegania samego siebie, a nie
obiektywnie istniejàcej nieprawi-
d∏owoÊci anatomicznej. Chirurgia
plastyczna jest bezsilna wobec tego
typu pacjentów. Osoby z zespo∏em
dysmorficznym sp´dzajà du˝à cz´Êç
czasu, oceniajàc swoje cia∏o w lus-
trze. Delikatnym, a zarazem dobrym

sposobem na wychwycenie zespo∏u
dysmorficznego wÊród swoich po-
tencjalnych pacjentów, jest zadanie
im pytania: „Ile czasu dziennie
sp´dza Pan, czy Pani przed lus-
trem?”

Niektórzy pacjenci kwalifikujà
si´ do operacji z punktu widzenia
anatomicznego, czyli mo˝na u nich
stwierdziç cech´ mo˝liwà do korek-
cji chirurgicznej, ale ich oczekiwa-
nia odnoÊnie wyniku operacji sà nie-
realistyczne. Pacjenci ci oczekujà
idealnego, wr´cz wyidealizowanego
wyniku. A przecie˝ chirurg plastyk
wykonuje operacj´ na ciele pacjen-
ta, czyli jej wynik jest uzale˝niony
od stanu tkanek przed operacjà. Nie
mo˝na wymagaç od krawca uszycia
eleganckiego markowego garnituru,
powierzajàc mu marnej jakoÊci
materia∏. Pacjenci z nierealistyczny-
mi oczekiwaniami majà mglistà
wizj´ nieuniknionych nast´pstw i po-
tencjalnych powik∏aƒ operacji i nie
dopuszczajà do siebie nawet myÊli 
o mo˝liwoÊci ich wystàpienia. Wr´cz
nie s∏uchajà tego, co mówi do nich
lekarz. Pacjenci ci oczekujà du˝ych
i spektakularnych zmian w swoim
wyglàdzie, które b´dà widoczne
natychmiast po operacji. W takich
przypadkach wskazane jest tu˝ po
konsultacji zadaç pacjentowi pyta-
nie na temat jednego z powik∏aƒ, 

Chirurdzy plastycy sà nara˝eni na ryzyko, którego nie znajà lekarze innych specjalnoÊci. Nie leczà
oni osób chorych. Operujà ludzi zdrowych, a wynik ich pracy jest oceniany przez pacjentów
zupe∏nie subiektywnie.

Na pograniczu iluzji i rzeczywistoÊci,
czyli subiektywne postrzeganie
efektów operacji plastycznych
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o którym wczeÊniej mówi∏ lekarz.
Najprawdopodobniej pacjent tego
nie zapami´ta∏ i b´dzie zdziwiony,
˝e w ogóle takie powik∏anie mo˝e
wystàpiç. W tych przypadkach na-
le˝y odmówiç wykonania operacji, 
i le˝y to zarówno w interesie pacjen-
ta, jak i lekarza. Osoby przynoszàce
na konsultacje zdj´cia pi´knych
celebrytów oraz dok∏adne modele
architektoniczne ró˝nych cz´Êci cia-
∏a równie˝ powinny byç traktowane
podejrzliwie. Szczególnie gdy ocze-
kujà wyniku zabiegu co do jednego
milimetra. Operacja na ciele ludz-
kim to nie to samo co modelowanie
w glinie. Na jej wynik – poza umie-
j´tnoÊciami chirurga – majà wp∏yw
tak˝e procesy gojenia, które nie 
do koƒca sà przewidywalne. Zawsze
po operacji pozostaje blizna. Chi-
rurg ma wp∏yw tylko na jej lokaliza-
cj´, ale jej ostateczny wyglàd jest
wynikiem wielu zmiennych. Idealne
proporcje i symetri´ mo˝na spotkaç
tylko na zdj´ciach poddanych obrób-
ce w komputerze (w Photoshopie).
W rzeczywistoÊci ca∏e cia∏o ludzkie
jest asymetryczne. Wa˝ne, ˝eby pa-
cjent pozna∏ i zrozumia∏ te fakty
przed, a nie po operacji. 

Pacjenci, którzy poddali si´
wczeÊniej wielokrotnie ró˝nym
zabiegom z zakresu chirurgii plas-
tycznej estetycznej, zwykle w ten
sposób rekompensujà sobie niskà
samoocen´. Poza tym, ˝e chirurg
plastyk ma trudnà sytuacjà z punk-
tu widzenia psychologicznego, to
jeszcze musi wykonaç zabieg w oko-
licy ju˝ wczeÊniej operowanej. Na
wynik takiej operacji majà wp∏yw
wszystkie wczeÊniej przebyte zabie-
gi w danej okolicy. Przy tym ka˝dy
kolejny jest trudniejszy i zwiàzany 
z wi´kszym ryzykiem powik∏aƒ. Pa-
cjenci niezadowoleni z poprzednich
zabiegów cz´sto komplementujà
nowego lekarza, ˝e jest on najlepszy
i polecany przez innych, a narzeka-
jà, ̋ e chirurdzy wczeÊniej wykonujà-
cy operacje nie sà wirtuozami medy-
cyny. Lekarz mo˝e us∏yszeç cz´sto 

z ich ust zapewnienie, ˝e po operacji
skierujà do niego wszystkich swoich
znajomych. W takich okolicznoÊ-
ciach wskazane jest odwiedzenie
pacjenta od poddania si´ kolejnej
operacji, która równie˝ (z du˝ym
prawdopodobieƒstwem) go nie za-
dowoli – tak jak poprzednie. 

Coraz cz´Êciej si´ zdarza, ̋ e chi-
rurdzy plastycy sà pozywani do sàdu
przez niezadowolonych z wyniku
operacji pacjentów. W celu unikni´cia
k∏opotów i dla pacjenta, i chirurga,
poza kwalifikacjà odpowiednich 
z punktu widzenia psychologicznego
pacjentów, nale˝y przestrzegaç kil-
ku innych zasad post´powania.

Zasady w∏aÊciwej 
kwalifikacji pacjenta 
do zabiegu: 
1. Chirurg powinien post´powaç 

zgodnie ze standardami panu-
jàcymi w chirurgii plastycznej.

2. Powinien mieç wrodzonà lub 
wyuczonà zdolnoÊç efektywnego
komunikowania si´ z pacjentem.

3. Pacjent musi otrzymaç w dniu 
konsultacji kwalifikacyjnej 
Êwiadomà zgod´ na operacj´ 
i podpisaç jà w dniu operacji.

4. Lekarz powinien prowadziç 
dok∏adnà dokumentacj́  medycznà, 
której nieod∏àcznym elementem
sà zdj´cia fotograficzne.

5. Chirurg powinien kontrolowaç 
swoje zachowania. 

Dochowanie standardów w chi-
rurgii plastycznej oznacza posia-
danie kwalifikacji, poziomu wiedzy 
i umiej´tnoÊci na podobnym pozio-
mie co inni koledzy w tej specjalnoÊ-
ci. Chirurg powinien dochowaç naj-
wy˝szej starannoÊci, a Êrednie wyni-
ki jego operacji nie powinny odbie-
gaç od wyników innych specjalistów
danej spo∏ecznoÊci. W miar´ rozwo-
ju nowych technologii i globalizacji
s∏owo spo∏ecznoÊç nie ma geogra-
ficznych ograniczeƒ: oznacza ono
spo∏ecznoÊç chirurgów plastyków 
na ca∏ym Êwiecie. Poziom opieki
Êwiadczonej przez lekarza powinien
wi´c byç na Êwiatowym poziomie. 

Najwspanialszà cechà chirur-
gów plastyków, którzy nie majà pro-
cesów sàdowych, jest umiej´tnoÊç
przekazania pacjentowi informacji
na temat wzajemnego stosunku
korzyÊci do ryzyka, które wynikajà 
z operacji. Podstawà tej cechy jest
umiej´tnoÊç wys∏uchania pacjenta,
zdolnoÊç do empatii i tworzenia cie-
p∏ej atmosfery. Lekarze nie s∏ucha-
jàcy pacjentów, zimni, aroganccy 
i nieczuli na skargi sà bardziej
nara˝eni na problemy prawne.

„Âwiadoma zgoda na zabieg”
powinna w formie pisemnej, w spo-
sób jasny i zrozumia∏y przedstawiaç
cel operacji, mo˝liwe do uzyskania
korzyÊci, nieuniknione nast´pstwa 
i mo˝liwe powik∏ania. Dokument ten
nie mo˝e byç formà straszenia, które
ma odwieÊç pacjenta od planowanej
operacji, lecz przybraç form´ rzetel-
nej informacji zawierajàcej takie treÊ-
ci jak czas pobytu w klinice, d∏ugoÊç
okresu rekonwalescencji, czas trwa-
nia operacji i nasilenie bólu, obrz´-
ku, zasinieƒ pooperacyjnych, okres
niezdolnoÊci do pracy umys∏owej 
i fizycznej oraz ryzyko powik∏aƒ,
które zdarzajà si´ rzadko, ale cza-
sami mogà zniweczyç cele operacji.

Dokumentacja medyczna pa-
cjenta powinna byç czytelna i kom-
pletna, zawieraç najwa˝niejsze
informacje z konsultacji kwalifi-
kacyjnej, szczegó∏owy opis operacji,

foto: serwis prasowy Derm
ika
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stan miejscowy przed i stwierdzany
na badaniach kontrolnych po ope-
racji. Przedoperacyjne zdj´cia foto-
graficzne powinny byç wykonane 
w kilku standardowych projekcjach.
Cz´sto dokumentacja medyczna sta-
nowi najwa˝niejszy dowód w spra-
wie, gdy trafia ona do sàdu.

Zdarza si´ jednak, ˝e o zadowo-
leniu lub niezadowoleniu pacjenta
decyduje nie jakoÊç wykonanej ope-
racji, lecz jakoÊç i ciàg∏oÊç opieki,
jakà chirurg otacza pacjenta. W ka˝-
dej specjalnoÊci mo˝na spotkaç
wspania∏ych lekarzy, którzy majà je-
dnak trudnà osobowoÊç. Wielu kon-
fliktów na linii lekarz-pacjent w chi-
rurgii plastycznej estetycznej mo˝na
by uniknàç, gdyby lekarz mia∏ wi´-
kszà kontrol´ nad w∏asnymi emocja-
mi w relacjach z trudnym pacjen-
tem. Lekarz zawsze powinien si´
staraç nawiàzaç dobry kontakt 
z niezadowolonym pacjentem, wys∏u-
chaç go do koƒca i próbowaç mu po-
móc, nawet je˝eli uwa˝a, ˝e wynik
operacji jest najlepszy, jaki mo˝na
by∏o uzyskaç.

Pozorny ogólny dobry stan
zdrowia i wa˝na karta kredytowa
pacjenta stanowià zbyt s∏abe kry-
terium do wykonania operacji plas-
tycznej estetycznej. Chirurg plas-
tyk musi starannie kwalifikowaç
pacjentów do operacji, nie tylko 
na podstawie kryteriów anatomicz-
nych, ale równie˝ psychologicznych.
Chirurg powinien si´ podejmowaç
tylko takich operacji, w których ma
du˝e doÊwiadczenie i z du˝ym praw-
dopodobieƒstwem uzyska dobry wy-
nik. W komunikacji z pacjentem
musi byç efektywny, umieç nawiàzaç
kontakt emocjonalny i wykazaç em-
pati´. Niezale˝nie od stresu zwiàza-
nego z trudnà i odpowiedzialnà pro-
fesjà powinien mieç zawsze kontrol´
nad swoimi emocjami. Wszystkie dzia-
∏ania muszà byç dok∏adnie udokumen-
towane. Bardzo przydatna jest równie˝
odrobina dobrego instynktu.  

Lustro na Êcianie gabinetu
chirurga plastyka stanowi ∏àcznik
pomi´dzy Êwiatem rzeczywistym 
a Êwiatem iluzji. Czasami pacjent
i lekarz widzà w tym lustrze zupe∏-
nie coÊ innego, co mo˝e stanowiç
trudny problem dla obydwu stron. �
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ZABIEGI DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

Twarz                                 Cia∏o

Prezentujemy zestawienie (niereprezentatywne) zabiegów estetycznych na twarz i cia∏o najcz´Êciej wyko-
nywanych w gabinetach dermatologii estetycznej. Dane pochodzà z wybranych losowo gabinetów z ca∏ej Polski.

DERMIS
ul. Fieldorfa 21
Gdaƒsk/Orunia

Dr Renata Budzisz
ul. Zygmunta Augusta 9 
31-014 Kraków
ul. Grunwaldzka 2B 
32-500 Chrzanów

LASERMED
ul. Ho˝a 58/60
00-001 Warszawa

MEDTIME
ul. Grunwaldzka 42/2A
60-786 Poznaƒ

PROFILAKTYKA 
ul. Medyków 10
40-752 Katowice

ESTETICMED  
ul. L´borska 7, 85-728 Bydgoszcz     
ul. Wysockiego 39/7
42-200 Cz´stochowa

1. Mezoterapia
2. Wype∏niacze
3. Botox

1. Botox
2. Powi´kszanie ust
3 Mi´kki lifting twarzy

1. Depilacja laserowa
2. Botox i wype∏niacze
3. Laserowe usuwanie naczynek

1. Botox
2. Sculptra
3. Vital Life

1. Toksyna botulinowa
2. Kwas hialuronowy
3. Mezoterapia ig∏owa (w∏osy)

1. Med Contour Medical,
2. Radiofrekwencja Accent XL,
3. Zaffiro

1. Mezoterapia (cellulit)
2. Lipoliza
3. Zabiegi laserem frakcyjnym 

(zwiotczenie skóry, rozst´py)

1. Thermage
2. Lipoliza
3. Mezoterapia

1. Depilacja laserowa
2. Lipoliza
3. Skleroterapia

1. Thermage (cellulit)
2. Mezoterapia (cellulit)
3. NadpotliwoÊç pach 

(ostrzykiwanie toksynà botlinowà)

1. Fale radiowe
2. IPL (redukcja ow∏osienia)
3. Toksyna botulinowa 

(nadpotliwoÊçi, zmarszczki dekoltu)

1. Zaffiro
2. Mezoterapia kwasem hialuronowym
3. Laser frakcyjny Pixel

NAZWA GABINETU

Dermatologia estetyczna 

Ranking najcz´Êciej wykonywanych

zabiegów estetycznych
kwiecieƒ – czerwiec 2011
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W tej rubryce prezentujemy nowe zabiegi i urzàdzenia wykorzystywane 
w gabinetach dermatologii estetycznej oraz dermokosmetyki i preparaty
sprzedawane w aptekach.

Ekspert poleca:

OCHRONNE SZTYFTY IWOSTIN SOLECRIN
SPECJALISTYCZNA OCHRONA PRZECIWS¸ONECZNA

Laboratorium Iwostin wzbogaci∏o przeciws∏onecznà lini´ dla skóry wra˝liwej Iwostin Solecrin o dwa
nowe, specjalistyczne preparaty – Kryjàcy sztyft ochronny do miejsc wra˝liwych SPF 50+ Iwostin
Solecrin oraz Ochronny sztyft do ust SPF 50 Iwostin Solecrin. Preparaty zapewniajà wysokà ochron´
miejsc szczególnie wra˝liwych na promieniowanie UV, takich jak nos, uszy, czo∏o, usta, a tak˝e 
istniejàcych na skórze zmian barwnikowych i blizn. Wzmacniajà naturalny system obrony przeciw-
s∏onecznej skóry, chronià DNA komórek skóry oraz zapewniajà ochron´ przed dzia∏aniem wolnych
rodników. Uzupe∏niajà lipidy w naskórku, nawil˝ajà i od˝ywiajà.

Kryjàcy sztyft ochronny do miejsc wra˝liwych SPF 50+ Iwostin Solecrin 
PojemnoÊç: 9,5 g, cena: 33 z∏

Ochronny sztyft do ust SPF 50 Iwostin Solecrin 
PojemnoÊç: 4,2 g, cena: 27 z∏

PHARMACERIS A PURI – AROMA 

PURI – AROMA to limitowana edycja dermokosmetyków do mycia cia∏a, pole-
cana do codziennej piel´gnacji skóry wra˝liwej i alergicznej, ze sk∏onnoÊcià 
do przesuszania. Delikatna konsystencja ˝eli o w∏aÊciwoÊciach silnie na-
wil˝ajàcych przywraca skórze równowag´, odbudowujàc jej p∏aszcz lipidowy.
To kosmetyk hipoalergiczny, jego odÊwie˝ajàcy zapach zamienia codzienny
rytua∏ w prawdziwà przyjemnoÊç mycia i piel´gnacji cia∏a. ˚ele dost´pne sà 
w 3 wariantach zapachowych: FRESH – zapach melona, FRUITY – zapach
czarnej porzeczki, FLORAL – zapach hiacyntu. 

PojemnoÊç: 250 ml
Cena: 18,90 z∏

Redaguje: Brygida Rekowska
brygida@alterego.pl
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PHOTODERM BRONZ SPF 50+/UVA 35
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´.

Tubka 40 ml/cena ok. 70z∏

KAPSU¸KI MONODERMA, 
CZYLI WITAMINY W NAJCZYSTSZEJ POSTACI

Witaminy to podstawowe substancje majàce wp∏yw na zachowanie zdrowia i urody naszej skóry. A, E, C – to te najpopu-
larniejsze, bo posiadajà najwi´cej dobroczynnych dla skóry w∏aÊciwoÊci i to w∏aÊnie one zosta∏y zamkni´te w innowacyjnych poje-
dynczych kapsu∏kach Monoderma. Zosta∏y specjalnie opracowane, by redukowaç ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia
preparatu oraz wystàpienia reakcji alergicznych.
Opatentowany i nowoczesny noÊnik kapsu∏ki MonoDermoDose® – system innowacyjnego pakowania w postaci biodegradowalnej
˝elatynowej otoczki, przewy˝szajàcy nawet najbardziej zaawansowane tubki, dozowniki i s∏oiczki. 
Ma∏e czàsteczki witamin wnikajà g∏´boko w skór´, pozostajàc w niej na d∏ugo, czyniàc jà promiennà i g∏adkà. 
Stosowanie kapsu∏ek Monoderma sprawdza si´ równie˝ po zabiegach estetycznych, takich jak: mezoterapia, czy peeling
chemiczny oraz kuracje polaserowe, a tak˝e przy nadmiernym rogowaceniu skóry, czy przy fototerapii.

Dystrybutor w Polsce: AntiAging Institute
Cena ok: 110 z∏
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Warto poznaç: 

Prezentujemy Paƒstwu sylwetki lekarzy oraz najlepsze gabinety 
dermatologii i medycyny estetycznej, wellness i beauty spa

dr n. med. Piotr Osuch   
chirurg plastyk

Stworzy∏ mark´ „DrPlastyk”.W chirurgii plastycznej propaguje „natural look”,

czyli poprawia wyglàd pacjentów tak, aby ich twarze i cia∏a wyglàda∏y na

wypocz´te i m∏ode, a nie na zoperowane. Cz´sto publikuje teksty i komentuje

w mediach tematy zwiàzane z najnowszymi metodami chirurgii plastycznej.

Doktor Piotr Osuch wykona∏ ju˝ ponad
1000 operacji w Polsce i za granicà.
Szczególnie du˝à satysfakcj´ sprawia-
jà mu najbardziej skomplikowane
zabiegi, które poprawiajà jakoÊç ˝ycia
pacjentów. Ma na swoim koncie udanà
pomoc kilku osobom w przypadkach
prawie beznadziejnych – np. trans-
plantacja na nocnym dy˝urze zupe∏nie
obci´tej r´ki. Jednak rozdzia∏ rekon-
strukcyjnej chirurgii plastycznej zakoƒ-
czy∏ ponad rok temu, kiedy po z górà
12 latach zrezygnowa∏ z praktyki szpi-
talnej. Teraz zajmuje si´ wy∏àcznie es-
tetycznà chirurgià plastycznà. Pracuje
w dwóch warszawskich klinikach: IQ
Medica SA i Lasermed. 

Po IV roku medycyny na Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym Piotr
Osuch wyjecha∏ do Kanady na waka-
cje, gdzie pozna∏ dr Jacka Cohena 
– chirurga plastyka, kuzyna znanego 

muzyka Leonarda Cohena. Przerwa∏
wówczas studia w Polsce, aby do∏àczyç
do studentów McGill i studiowaç chirur-
gi´ plastycznà w Montrealu. W Kana-
dzie mia∏ mo˝liwoÊç poznaç Êwiatowe
standardy chirurgii plastycznej i naj-
wi´ksze amerykaƒskie autorytety w tej
dziedzinie. 

Uwa˝a, ˝e wa˝ny punkt zwrotny 
w jego drodze zawodowej mia∏ miejsce
w 1997 roku, w szpitalu przy ulicy
Banacha. Po raz pierwszy w Polsce
zobaczy∏ wówczas operacj´ plastycznà
w wykonaniu dr Andrzeja Sankow-
skiego. Przez nast´pne 7 lat by∏ asys-
tentem doktora Sankowskiego i szkoli∏
si´ pod jego okiem w szpitalu Akade-
mii Medycznej Warszawie w zakresie
operacji rekonstrukcyjnych i w prak-
tyce prywatnej w zakresie estetyki. 

W roku 2005 Piotr Osuch prze-
szed∏ do Kliniki Chirurgii Plastycznej

CMKP. Kierownikiem jego specjaliza-
cji by∏ profesor Józef Jethon, o którym
dr Osuch mówi: „na tyle zaufa∏ moim
umiej´tnoÊciom, ˝e pozwoli∏ mi ope-
rowaç to co lubi´ najbardziej – twarz,
a to w Klinice by∏o ogromnym wy-
ró˝nieniem”. Egzamin zda∏ najlepiej 
i zosta∏ specjalistà chirurgii plastycznej. 

Doktorat pod kierunkiem profeso-
ra Macieja Skórskiego obroni∏ w 2008 
roku – przed komisjà Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Doktor Osuch ca∏y czas doskonali
swój warsztat. Wiedz´ zdobywa g∏ów-
nie poza granicami kraju i tam pozna-
je równie˝ najnowsze trendy. Najcz´Ê-
ciej odwiedza kliniki w Kanadzie,
W∏oszech, Holandii i Hiszpanii. Ch´t-
nie po powrocie dzieli si´ zdobytà wie-
dzà z innymi lekarzami. Ma poczucie,
˝e w ten sposób sp∏aca d∏ug wobec
swoich nauczycieli. Bierze udzia∏ w wie-
lu kursach, szkoleniach i zjazdach z te-
matyki chirurgii plastycznej, derma-
tologii i medycyny estetycznej 

Hobby: 
- narciarstwo, malowanie na 

p∏ótnie (chcia∏by mieç na to 
wi´cej czasu)

- je˝eli praca mo˝e byç hobby, 
to oczywiÊcie chirurgia 
estetyczna…

www.drplastyk.pl 






