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Mija w∏aÊnie kolejny pracowity rok. Pora zatem podzieliç si´ z Paƒstwem sukcesami,
podsumowaç nasze wspólne dokonania i wreszcie… podzi´kowaç za ogromnà
aktywnoÊç w dzia∏aniach na rzecz Stowarzyszenia.To dzi´ki zaanga˝owaniu wielu
lekarzy, którzy poÊwi´cajà swój czas, organizujàc sympozja, wyk∏ady i warsztaty
praktyczne, mamy mo˝liwoÊç ciàg∏ego doskonalenia si´ i zdobywania wiedzy
dotyczàcej nowych trendów i zjawisk w Êwiatowej dermatologii i medycynie
estetycznej.Te regularne spotkania pozwalajà nam dzieliç si´ doÊwiadczeniami 
z naszej codziennej praktyki po to, by coraz lepiej pomagaç  pacjentom.

Stowarzyszenie, jako dobrze rozwijajàca si´ organizacja, zosta∏o zauwa˝one tak˝e
przez Europejskie Stowarzyszenie ESCAD. O zaufaniu do naszej dzia∏alnoÊci Êwiadczy
choçby fakt, ˝e w∏aÊnie nam powierzono przygotowanie w przysz∏ym roku
mi´dzynarodowego kongresu Cosmoderm.Wydarzenie to ma charakter szczególny,
bo to kongres jubileuszowy, zatem wymaga wyjàtkowej oprawy. Niezb´dne informacje
o warunkach uczestnictwa i programie znajdujà si´ w tym numerze Derma News 
na stronie: 6. Mam nadziej´, ˝e tematyka wyk∏adów i sesji zach´ci Paƒstwa 
do odwiedzenia Krakowa w kwietniu 2007 roku. Zapraszamy tak˝e serdecznie 
do licznego udzia∏u w organizowanych w najbli˝szym roku sympozjach naukowych
oraz do wspó∏pracy.

Szczególne podzi´kowania kieruj´ do osób, które od lat wspierajà wszelkie
dzia∏ania podejmowane przez Stowarzyszenie: Joanny Buchowicz, Ewy Kaniowskiej,
Marcina Ambroziaka, Ma∏gorzaty Bag∏aj, El˝biety Kowalskiej-Ol´dzkiej, Doroty
Prandeckiej, Miros∏awa Maçkowiaka, Joanny Czuwary-¸adykowskiej, Urszuli
Koz∏owskiej, Marii Noszczyk, S∏awomira Urbanowskiego,Artura Markowskiego,
Julity Zaczyƒskiej-Janeczko, Beaty Stopiƒskiej, Moniki Nunberg-Sawickiej. Jest mi
niezmiernie mi∏o, ˝e coraz wi´cej osób anga˝uje si´ w prac´ na rzecz Stowarzyszenia,
dlatego korzystajàc z okazji sk∏adam podzi´kowania na r´ce naszych kole˝anek 
i kolegów: Krystyny Pawe∏czyk-Pala, Joanny Magdziarz-Orlitz, Kingi Nicer, Kamili 
i Adama Szarmachów, Romualda Olszaƒskiego. OsobiÊcie bardzo cieszy mnie fakt,
i˝ lista osób, którym nale˝à si´ podzi´kowania wyd∏u˝a si´ z roku na rok.

Na koniec – chcia∏am wyraziç wdzi´cznoÊç wszystkim Kole˝ankom 
i Kolegom, na których pomoc w ró˝nych pracach podejmowanych przez
Stowarzyszenie zawsze mog´ liczyç.

W ten Êwiàteczny czas ˝ycz´ Wszystkim du˝o zdrowia, odpoczynku,
a w Nowym Roku samych sukcesów w pracy i w ˝yciu osobistym! 

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

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

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

Drodzy Paƒstwo!



dr Marcin Ambroziak

Defekty estetyczne twarzy i cia∏a
Sprawozdanie z sympozjum naukowego,Warszawa, 18.11.2006

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ wyk∏ad dr Phillippe
Deprez, który szczegó∏owo przedstawi∏ mo˝liwoÊci zasto-
sowania pilingu fenolowego w unikalnej oleistej formule. 
W swoim wystàpieniu dr Deprez skoncentrowa∏ si´ na
efektach, jakie mo˝na uzyskaç stosujàc preparaty fenolowe
w leczeniu g∏´bokich zmarszczek wokó∏ oczu i ust.
Rezultaty osiàgane dzi´ki zastosowaniu tego pilingu sà
porównywalne z efektem liftingu chirurgicznego, z tà
ró˝nicà, ˝e piling fenolowy zmienia wyglàd i faktur´ skóry.
Dr Deprez zwróci∏ szczególnà uwag´ na koniecznoÊç
prowadzenia pacjenta po zabiegu i zalecenia, które
pozwolà na unikni´cie powik∏aƒ.

Swoimi doÊwiadczeniami podzieli∏a si´ z uczestnikami
sympozjum dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska w prezentacji:
Leczenie blizn potràdzikowych. Blizny potràdzikowe to
problem wielu pacjentów zg∏aszajàcych si´ do dermatologa
estetycznego. SkutecznoÊç leczenia opiera si´ na w∏aÊciwym
doborze dost´pnych w dermatologii estetycznej metod.

W kolejnym swoim wyk∏adzie dr Philippe Deprez
przedstawi∏ mo˝liwoÊci peelingów chemicznych w usu-
waniu niedoskona∏oÊci skóry. 

Skóra z wiekiem traci swojà j´drnoÊç i ulega zwiotczeniu,
co stanowi problem dla wi´kszoÊci pacjentów. Dzi´ki
zastosowaniu wype∏niaczy i preparatów volumetrycznych
dermatologia estetyczna jest w stanie wyprofilowaç rysy
twarzy bez u˝ycia skalpela. Temat ten podj´∏a dr Barbara
Walkiewicz-Cyraƒska w swojej prezentacji Modelowanie
twarzy za pomocà preparatów wype∏niajàcych i volu-
metrycznych. 

Po przerwie obiadowej lekarze mieli okazj´ zmierzyç si´ 
z jeszcze jednym istotnym problemem, który nie tylko
stanowi powa˝ny defekt estetyczny, ale równie˝ wià˝e si´ 
z chorobami uk∏adu krà˝enia. Do wyg∏oszenia wyk∏adu:

Na zdj´ciu: dr Phillippe Deprez podczas wyk∏adu.

Na zdj´ciu: dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska podczas wyk∏adu.

W dniach 18-19 listopada w Warszawie odby∏o si´ sympozjum naukowe organizowane przez
Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych na temat: Defekty estetyczne twarzy i cia∏a.
Uczestników powitali dr Marcin Ambroziak – kierownik naukowy spotkania oraz dr Barbara
Walkiewicz-Cyraƒska – prezes Stowarzyszenia. Cz´Êç teoretyczna sympozjum rozpocz´∏a si´
wyk∏adem dr Claudio Coscia, który zapozna∏ uczestników z mo˝liwoÊcià zastosowania metody
thermage w dermatologii estetycznej. Metod´ t´ mo˝na uznaç za najnowszy „hit” wÊród
naszych procedur. 



˚ylaki koƒczyn dolnych – kompleksowe podejÊcie gwa-
rancjà dobrych efektów kosmetycznych Stowarzyszenie
zaprosi∏o dr Jacka Winczakiewicza, który na co dzieƒ 
zmaga si´ z tymi problemami w Prywatnym Centrum
Chirurgii Winczakiewicz-Borkiewicz w Toruniu. Dr Wincza-
kiewicz zwróci∏ uwag´ uczestników na koniecznoÊç precy-
zyjnej diagnostyki ultarasonograficznej, która jest pier-
wszym etapem leczenia i kluczem do osiàgni´cia sukcesu.

Tematem dwóch kolejnych wyk∏adów by∏ cellulit. Profesor
Jacek Arct rozprawi∏ si´ z mitami na temat kosmetycznego
odchudzania i zwalczania cellulitu przy pomocy prepa-
ratów dost´pnych na rynku. Zosta∏y omówione substancje
aktywne dost´pnych preparatów, których dzia∏anie w ba-
daniach in vitro jest udokumentowane w licznych pracach
literatury fachowej, natomiast nieliczne sà prace opisujàce
dzia∏anie in vivo w warunkach kosmetycznej aplikacji.

W wyk∏adzie poÊwi´conym cellulitowi dr Ma∏gorzata Bag∏aj
skoncentrowa∏a si´ na mo˝liwoÊciach zastosowania
techniki mezoterapii w zwalczaniu cellulitu. Technika od
dawna stosowana w dermatologii estetycznej, nie tylko 
do walki z pomaraƒczowà skórkà, cieszy si´ du˝ym
powodzeniem wÊród lekarzy ze wzgl´du na dobre efekty,
jakie mo˝na uzyskaç dzi´ki dobraniu w∏aÊciwych leków
do danej terapii.

Na temat lipolizy, czyli zastosowania fosfatydylocholiny 
w usuwaniu niechcianej tkanki t∏uszczowej us∏yszeliÊmy
wyk∏ad dr Marcina Ambroziaka, który przedstawi∏ wska-
zania, ograniczenia i wyniki w∏asnych doÊwiadczeƒ z tym
kontrowersyjnym wcià˝ lekiem.

Cz´Êç teoretycznà sympozjum zakoƒczy∏o wystàpienie 
dr Ewy Kaniowskiej, która w wyk∏adzie: Rozst´py 
– mo˝liwoÊci leczenia szczegó∏owo omówi∏a problem,
poczàwszy od patofizjologii poprzez pokazanie obrazu
klinicznego i histologicznego, koƒczàc na omawianiu
metod leczenia. Dr Kaniowska podkreÊli∏a, i˝ obecnie nie
istnieje terapia medyczna, która by∏aby w stanie zlikwi-
dowaç 100% rozst´pów. Jednak dost´pne metody sà 
w stanie poprawiç ich wyglàd, w wyniku czego stanà si´
one prawie niewidoczne.

W drugim dniu sympozjum odby∏y si´ zaj´cia praktyczne, 
w trakcie których lekarze mieli mo˝liwoÊç prze∏o˝enia
wiedzy teoretycznej na praktyk´. Pod okiem doÊwiadczo-
nych specjalistów uczestnicy doskonalili techniki stoso-
wane w dermatologii estetycznej do leczenia defektów
estetycznych.

Spotkanie by∏o okazjà do wymiany doÊwiadczeƒ i dys-
kusji, z której jednoznacznie wynika, i˝ post´p i rozwój der-
matologii estetycznej pozwalajà na skutecznà walk´ z wi´-
kszoÊcià problemów, z jakimi odwiedzajà nas pacjenci. �

Na zdj´ciu: prof. Jacek Arct podczas wyk∏adu.

Na zdj´ciu: dr Ma∏gorzata Bag∏aj podczas wyk∏adu.

Na zdj´ciu: dr Jacek Winczakiewicz podczas wyk∏adu.
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X Cosmoderm 
Joint Meeting of PSAD and ESCAD

Zapraszamy!

X Cosmoderm 
Joint Meeting of PSAD and ESCAD 

Zapraszamy!

Mi´dzynarodowe kongresy pod patronatem Europejskiego
Stowarzyszenia Kosmetologii I Dermatologii Estetycznej
odbywajà si´ raz w roku w ró˝nych miejscach Europy.
Gospodarzem tegorocznego spotkania jest Polska. Zgodnie
z przyj´tym zwyczajem rol´ organizatora przejmuje repre-
zentant ESCAD w danym kraju. W 2007 roku przypad∏a ona 
w udziale Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych. Przygotowanie dziesiàtego – i zarazem jubile-
uszowego – Cosmodermu to du˝y dowód uznania dla
polskich lekarzy zajmujàcych si´ medycynà estetycznà.  

WÊród wyk∏adowców znajdà si´ cenione autorytety z kraju
i z zagranicy: m.in. Christopher Roland Payne, Torello Lotti,
Eckart Haneke, Jana Hercogova, Phillipe Deprez, Andrzej
Langner, Adam W∏odarkiewicz. Na tegoroczny Cosmoderm
zosta∏ przygotowany bardzo bogaty program obejmujàcy
zarówno wyk∏ady teoretyczne, jak i praktyczne warsztaty
prezentujàce ró˝ne techniki terapii wykorzystywane w Êwia-
towej dermatologii estetycznej. Tematem wyk∏adów b´dà

m.in. modelowanie sylwetki przy wykorzystaniu nieinwa-
zyjnych metod, defekty estetyczne skóry i sposoby ich
likwidowania (np. najnowsze metody w leczeniu blizn
potràdzikowych), skóra po menopauzie. O tym, co nowego
na Êwiatowym rynku naturalnych  wype∏niaczy opowie Pierre
Andre z Francji. Z kolei Eckart Haneke zaprezentuje w swoim
wyk∏adzie, jakie istnieje ryzyko, a tak˝e korzyÊci ze
stosowania trwa∏ych wype∏niaczy. Jedna z sesji zostanie
poÊwi´cona dermatochirurgii. Polskie doÊwiadczenia 
z zakresu dermatologii estetycznej przeka˝à cz∏onkowie
Stowarzyszenia: Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, Joanna
Buchowicz, Ewa Kaniowska, Marcin Ambroziak, Dorota
Prandecka.   

Po ka˝dej sesji uczestnicy kongresu b´dà mogli
wyjaÊniç wàtpliwoÊci, zadajàc pytania prelegentom. 
To b´dzie tak˝e znakomita okazja do ˝ywej mi´dzy-
narodowej dyskusji o problemach i mo˝liwoÊciach
wspó∏czesnej dermatologii estetycznej. �

W dniach 20-22 kwietnia 2007 roku w Krakowie odb´dzie si´ dziesiàty
Europejski Kongres Cosmoderm Joint Meeting of PSAD and ESCAD. 
Serdecznie zach´camy do wzi´cia w nim udzia∏u.  

W dniach 20-22 kwietnia 2007 roku w Krakowie odb´dzie si´ dziesiàty
Europejski Kongres Cosmoderm Joint Meeting of PSAD and ESCAD. 
Serdecznie zach´camy do wzi´cia w nim udzia∏u.  

Uwaga! Osoby bioràce udzia∏ w kongresie otrzymujà bezp∏atne cz∏onkostwo w mi´dzynarodowej organizacji ESCAD.
Obecnie skupia ona 5000 lekarzy z ca∏ego Êwiata. 

Szczegó∏owy program kongresu zamieÊcimy w nast´pnym numerze Derma News. 
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Wp∏at prosimy dokonywaç na konto: 

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE
37 1030 1654 0000 0000 5431 2000

Na przelewie prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika oraz daty szkolenia.

WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA:

• do 16.02.2006 zwrot 100% kwoty wp∏aconej na konto
• do 20.03.2006 zwrot 70% kwoty wp∏aconej na konto
• do 06.04.2006 zwrot 40% kwoty wp∏aconej na konto
• na 13 dni przed szkoleniem koszty uczestnictwa nie b´dà zwracane.

Najwa˝niejsze informacje dla uczestników kongresu

DATA:

20-22.04.2007 r.

MIEJSCE:

Kraków, Krakowska Szko∏a Wy˝sza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. G. Herlinga Grudziƒskiego 1 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Osoby, które zdecydujà si´ na uczestnictwo w X Cosmodermie proszone sà o kontakt z biurem:

ul. Domaniewska 47 lok. 11
02-672 Warszawa
tel. 0-22 853 39 70
fax. 0-22 847 69 33
e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
www.dermatologia-estetyczna.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W KONGRESIE (W PLN):

P¸ATNOÂå DO 30.12.2006 P¸ATNOÂå DO 10.03.2007 P¸ATNOÂå PO 10.03.2007

cz∏onkowie osoby cz∏onkowie osoby cz∏onkowie osoby
SLDE niezrzeszone SLDE niezrzeszone SLDE niezrzeszone

piàtek, sobota, niedziela 290 390 350 450 450 550

piàtek 20.04.2007 100 190 150 250 190 290

sobota 21.04.2007 150 250 190 290 250 350

niedziela 22.04.2007 150 250 190 290 250 350

bankiet 50
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D.N. W swojej pracy zawodowej zaprojektowa∏a Pani wiele
gabinetów kosmetycznych, medycyny estetycznej i SPA 
w ca∏ej Polsce – niektóre z nich powstawa∏y od tzw. stanu
surowego, inne by∏y wn´trzami przerobionymi z po-
mieszczeƒ o pierwotnie innym przeznaczeniu. Jakie b∏´dy
najcz´Êciej pope∏niajà w∏aÊciciele, którzy sami projektujà
swoje gabinety?
J.P. Stan surowy jest bardzo dobrym punktem wyjÊcia do
rozpocz´cia aran˝acji wn´trza. Cz´sto jednak adaptuje si´
na nowo stare lokale, zmieniajàc przy tym niejednokrotnie
ich funkcje. Pierwszym i najwa˝niejszym ruchem w pro-
jektowaniu wn´trza jest ustalenie zadaƒ, jakie ma ono
spe∏niaç, okreÊlenie niezb´dnych pomieszczeƒ czy sta-
nowisk pracy, liczby osób, które b´dà z niego korzystaç.
Warto pami´taç, ˝e myÊl projektowa, poza plastycznym
efektem, musi równie˝ obejmowaç znajomoÊç praw
budowlanych, materia∏ów, wymagaƒ sanepidu czy stra˝y
po˝arnej. Sàdz´, ˝e b∏´dy, jakie najcz´Êciej mogà po-
pe∏niaç w∏aÊciciele lokali, którzy sami projektujà swoje
gabinety, to brak tej wszechstronnej wiedzy i umiej´tnoÊci
harmonijnego scalenia wszystkich elementów wn´trza.

Osobom z ambicjami samodzielnego zaprojektowania ga-
binetu polecam wspó∏prac´ z architektem wn´trz. Te, które
wolà powierzyç to zadanie projektantowi powinny bardzo
dok∏adnie omówiç z nim wszystkie szczegó∏y i obdarzyç go
zaufaniem.  

D.N. Sà gabinety, w których klienci czujà si´ bardzo
dobrze, ale zdarza si´ tak˝e, ˝e w niektórych, nawet bar-
dzo eleganckich miejscach – nie czujemy si´ komfortowo.
Na czym to polega? Czy˝by wp∏yw Feng shui?
J.P. OczywiÊcie efekt koƒcowy podejmowanych dzia∏aƒ
wn´trzarskich to stworzenie takiego klimatu i nastroju,
które dajà poczucie komfortu. O komforcie wn´trza decy-
duje równie˝ jego funkcjonalnoÊç. Tego nie widaç na pier-
-wszy rzut oka, ale ka˝dy ruch czy dzia∏anie w dobrze
zaprojektowanym, funkcjonalnym wn´trzu stajà si´ ∏atwe 
i przyjemne. Nast´pny „etap” dajàcy wra˝enie komfortu to
strona wizualna. Tu, nawet w najprostszych realizacjach,
na równi z pomys∏em na dane wn´trze istotny jest detal 
i jakoÊç wykonania. Niestety wiele adaptacji realizuje si´
bez pomys∏u i to natychmiast widaç – nawet je˝eli nie

Jak urzàdziç przyjazny gabinet?
Wywiad z:Jolantà Pachowskà

– architektem wn´trz
Jolanta Pachowska 

– dyplomowany artysta plastyk, zawodowo
zajmuje si´ architekturà wn´trz. Jej pasjà 

jest tworzenie tkaniny unikatowej. Tworzone
przez artystk´ gobeliny by∏y eksponowane 

na wystawach w kraju i za granicà. 
Projekty wn´trz Jola Pachowska realizuje 

nie tylko w Polsce, ale i w ró˝nych miejscach
na Êwiecie. Projektuje zarówno wn´trza
prywatne, jak i publiczne, indywidualne 

i masowe. Jest m.in. autorkà wystroju Hoteli
SPA dr Irena Eris, nadzoruje te˝ prace przy

aran˝acji gabinetów kosmetycznych w ca∏ej
Polsce, nale˝àcych do marki Eris. Wspó∏pra-

cuje z czasopismami wn´trzarskimi 
oraz TVP, i TVN Style przy realizacji 

programów dotyczàcych urzàdzania 
wn´trz. Sama mówi o swojej pracy: 

„Zawsze mam nadziej´, ˝e nast´pna 
realizacja b´dzie lepsza od poprzednich”.

Na zdj´ciu: Jolanta Pachowska w Dubaju zwiedza∏a jedne 
z najbardziej luksusowych hoteli Êwiata (6- i 7-gwiazdkowe!)
(Foto: archiwum prywatne J.P.)



„Fenomen wychwycenia równowagi 
w pomyÊle i doborze stosowanych materia∏ów
jest prawdziwà elegancjà i nobilituje miejsce.”

Na zdj´ciu: O komforcie stanowi równie˝
ustalana na poczàtku funkcjonalnoÊç. 
Tego nie widaç na pierwszy rzut oka, ale ka˝dy
ruch czy dzia∏anie w dobrze zaprojektowanym,
funkcjonalnym wn´trzu sà ∏atwe i przyjemne. 

zawsze umiemy zdefiniowaç, co tak w∏aÊciwie nam przeszkadza. Np. prze-
sadne bogactwo wn´trza mo˝e dzia∏aç negatywnie i odwrotnie do przyj´tego
przez nas zamiaru. Cz´sto onieÊmiela i odstrasza wiele osób. Fenomen
wychwycenia równowagi w pomyÊle i doborze zastosowanych materia∏ów
jest prawdziwà elegancjà i mo˝e wr´cz nobilitowaç miejsce. 

Osoby ufajàce Feng shui próbujà nadrabiaç niedostatki i nieprawid∏o-
woÊci wystroju wn´trza poprzez wprowadzanie jej zasad. Mimo ˝e wiedza ta
∏àczy wiele màdroÊci i prawd, jednak bardzo cz´sto jest mylnie odbierana
i stosowana. Nie istniejà sztywne regu∏y i przepisy Feng shui. Korzystanie z tej
sztuki polega na wiedzy o kulturze miejsca, gdzie b´dzie stosowana i wielkiej
intuicji, której nale˝y u˝yç indywidualnie. Ten sam problem u Chiƒczyka 
i Polaka powinien byç zupe∏nie inaczej rozwiàzywany.

O czym jeszcze warto pami´taç, urzàdzajàc gabinet? Bardzo silne
dzia∏anie we wn´trzu ma kolor. Mo˝e wp∏ywaç na zachowanie i nastroje
ludzi. Dlatego bardzo wa˝na jest kolorystyka wn´trz, dobrana zale˝nie od ich
przeznaczenia. 

D.N. Jakich porad udzieli∏aby Pani osobom, które zamierzajà otworzyç lub
przerobiç w∏asny gabinet? O czym przede wszystkim trzeba pami´taç przy
projektowaniu i aran˝acji wn´trz?
J.P. Mog´ poleciç:   
• skorzystanie z pomocy projektanta;
• nale˝y te˝ okreÊliç dok∏adnie funkcje wn´trza;
• przemyÊleç i zdefiniowaç charakter i nastrój, który pragnie si´ osiàgnàç.

D.N. Zwiedza∏a Pani wiele pi´knych i luksusowych gabinetów w ró˝nych
krajach. Czy jest coÊ, co Panià zaskoczy∏o albo zainspirowa∏o?
J.P. Bardzo lubi´ podró˝owaç i zawsze interesuj´ si´ rozmaitymi wn´trzami 
w miejscach, do których je˝d˝´. Ogólnie polska rzeczywistoÊç nie plasuje si´
êle na tle innych krajów. Zarówno w Europie, jak i w Azji czy w obu Ame-
rykach mo˝na trafiç do bardzo dobrze zaprojektowanych i zrealizowanych
wn´trz, jak i do zupe∏nie nieciekawych, pozbawionych stylu. OczywiÊcie sà
kraje, w których potencja∏ finansowy pozwala na mniejsze oszcz´dnoÊci,
jakie pr´dzej czy póêniej dopadajà prawie ka˝dà budow´. Nie miejmy jednak
kompleksów i skupiajmy si´ na w∏asnych projektach – to przyniesie lepszy
efekt ni˝ kopiowanie istniejàcych realizacji. Inspiracja – TAK, kopiowanie 
– NIE – ka˝dy temat zas∏uguje na indywidualne opracowanie.

D.N. Jak ozdobiç Êciany gabinetu? Zauwa˝y∏am, ˝e wÊród lekarzy panuje
moda na wieszanie w swoich gabinetach dzie∏ sztuki, ale przecie˝ nie ka˝dy
zna si´ na sztuce. Jaka jest Pani rada w tym zakresie – czy lepiej si´gnàç
po reprodukcje znanej i bezpiecznej klasyki, czy te˝ warto popieraç m∏odych
artystów, których prace sà cz´sto w tej samej cenie co kopie? 
J.P. Dobrze dobrana, oprawiona i oÊwietlona reprodukcja mo˝e przynieÊç
Êwietny efekt. Orygina∏y oczywiÊcie podnoszà rang´ miejsca i budujà presti˝.
Ale w ka˝dym wypadku najwa˝niejszy jest odpowiedni dobór detalu.
Wieszanie lub stawianie czegoÊ, tylko po to, by wype∏niç przestrzeƒ lub
dlatego, ˝e niechcàcy si´ to posiada jest gorsze ni˝ niewieszanie i nie-
stawianie niczego. Temat dekoracji nierozerwalnie powinien ∏àczyç si´ z ca-
∏ym projektem i stanowiç jego konsekwencj´. Zach´cam oczywiÊcie, by
wprowadzaç do wn´trza oryginalnà sztuk´ ró˝nego typu. Poza profesjo-
nalnymi dzie∏ami równie˝ promowanie prac studenckich lub ludowych mo˝e
spowodowaç, ˝e gabinet nabierze indywidualnego, niepowtarzalnego charak-
teru. Troch´ inaczej wyglàda to, gdy projektujemy sieç podobnych, firmowych
gabinetów, ale i tam dobór elementów wystroju mo˝e byç unikatowy i powielany
na w∏asny u˝ytek. Przestrzeƒ, w której mieszkamy lub pracujemy, wiele mówi 
o tym, jacy jesteÊmy i jaka jest nasza firma. Zatem niech Paƒstwa wn´trza b´dà
najlepszymi wizytówkami! �

Rozmawia∏a: Brygida Rekowska

Zdj´cia wn´trz Hotelu Spa Wzgórza Dylewskie
Dr Irena Eris.

„O komforcie stanowi równie˝ ustalana 
na poczàtku funkcjonalnoÊç. Tego nie widaç 
na pierwszy rzut oka, ale ka˝dy ruch czy dzia∏anie
w dobrze zaprojektowanym, funkcjonalnym
wn´trzu sà ∏atwe i przyjemne.” 
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Program spotkaƒ organizowanych przez 

20.01.2007
Zastosowanie laserów i IPL w dermatologii
estetycznej. Odm∏adzanie skóry i przebarwienia
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

20-22.04.2007 

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

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

13-14.10.2007 
Najcz´stsze problemy w dermatologii estetycznej, 
cz. I: górna cz´Êç twarzy

13.10.2007
Cz´Êç teoretyczna sympozjum.
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

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

17-18.11.2007
Najcz´stsze problemy w dermatologii estetycznej
cz. II: dolna cz´Êç twarzy i szyja.

17.11.2007
Cz´Êç teoretyczna sympozjum.
Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2, Warszawa

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

na rok 2007

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MO˚LIWOÂå ZMIAN W PROGRAMIE!

Sympozja i szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych umo˝liwiajà dost´p do naj-
nowszej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej. Podczas sympozjów i warsztatów lekarze korzystajà z najnowoczeÊniejszej
aparatury, zapoznajà si´ z aktualnymi technikami zabiegowymi, wymieniajà doÊwiadczenia ze swojej codziennej praktyki. 



dr Rafael Serena,
dr Artur Carbonell

Barcelona,
Hiszpania
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Podejmowanie decyzji
dotyczàcych leczenia (przyk∏ady)

OBSZAR CZO¸A
Mo˝liwoÊci wyboru, jakie stojà przed lekarzem w zakresie
terapii okolicy czo∏a zale˝à nie tylko od zmarszczek wys-
t´pujàcych w tej okolicy, ale równie˝ od kszta∏tu i po-
∏o˝enia brwi, ogólnego wyglàdu skóry oraz widocznych
uszkodzeƒ s∏onecznych.

Nale˝y rozwa˝yç:

• Jakà popraw´ mo˝na osiàgnàç w zakresie tekstury i ko-
lorytu skóry? Mo˝na rozwa˝yç u˝ycie retinoidów, 
pilingu zale˝nego od g∏´bokoÊci uszkodzeƒ, albo 
resurfacing laserowy.

• Czy zmarszczki czo∏a majà charakter dynamiczny? 
Nale˝y wtedy wziàç pod uwag´ zastosowanie toksyny 
botulinowej.

• Czy zmarszczki sà nadal widoczne w stanie spoczynku?  
Mo˝na wówczas rozwa˝yç zastosowanie czasowego 
wype∏niacza, który wyg∏adzi zmarszczki pozosta∏e po 
u˝yciu toksyny botulinowej. Mo˝na równie˝ zastoso-
waç piling w celu wyg∏adzenia g∏´bszych zmarszczek.

Pacjentka 1
Okolica pomi´dzy brwiami przed i 3 tygodnie po zastosowaniu
pilingu Amelan Whitening oraz 8 jednostek preparatu Botox®.

Optymalizacja zabiegów
∏àczonych w terapii
odm∏adzajàcej twarzy 
cz. II

W poprzednim numerze Derma News zosta∏a zapre-
zentowana cz´Êç teoretyczna artyku∏u dotyczàcego
zastosowania technik ∏àczonych w leczeniu foto-
starzenia oraz starzenia si´ skóry twarzy zwiàzanej 
z wiekiem pacjenta. W tej cz´Êci artyku∏u pokazujemy
przyk∏ady terapii przeprowadzonej u konkretnych
pacjentów. 
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Pacjentka 2
Okolica czo∏a przed i 3 tygodnie po zastosowaniu pilingu
Amelan Whitening oraz 24 jednostek preparatu Botox®.

OKOLICE OCZODO¸U
Planujàc leczenie zmarszczek wokó∏ oczu, nale˝y zadaç
sobie 3 kluczowe pytania:

• Czy zmarszczki sà dynamiczne? Nale˝y wówczas rozwa-
˝yç zastosowanie toksyny botulinowej w odpowiedniej 
dawce. Dok∏adnie oceniç po∏o˝enie zmarszczek i wy-
braç odpowiednie miejsca do wstrzykni´cia.

• Czy zmarszczki sà widoczne w spoczynku? Nale˝y 
wtedy rozwa˝yç powierzchniowy resurfacing laserowy 
wraz z toksynà botulinowà typu A.

• Czy jest zauwa˝alny nadmiar tkanki, który mo˝na 
usunàç chirurgicznie? W takiej sytuacji mo˝na wziàç 
pod uwag´ plastyk´ powiek przed wykonaniem 
resurfacingu laserowego oraz toksyny botulinowej typu A.

Pacjentka 3
Zdj´cia przed i 6 miesi´cy po wykonaniu 3 zabiegów
nieablacyjnego remodelingu laserowego (Aramis) 
oraz  preparatu Botox® – zdj´cia dzi´ki uprzejmoÊci 
Dr Ph. Levy.

Pacjentka 4
Zdj´cia przed i 6 tygodni po przeprowadzeniu resurfacingu
laserowego twarzy (CO2), Erb:YAG oraz preparatu Botox®

– zdj´cia dzi´ki uprzejmoÊci Dr Ph. Levy.

Optymalizacja zabiegów ∏àczonych w terapii odm∏adzajàcej twarzy cd.

Przed
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ÂRODKOWA CZ¢Âå TWARZY
W centralnej okolicy twarzy rozwa˝ania dotyczà g∏ównie
fa∏dów nosowo-wargowych oraz struktury policzka i kon-
dycji skóry. Podj´cie decyzji co do rodzaju leczenia w tej
okolicy powinno byç g∏ównie oparte na analizie nasilenia
zmarszczek oraz wyst´pujàcej atrofii bàdê blizn, z uwzgl´-
dnieniem zastosowania wype∏nienia.

W przypadku zmarszczek nosowo-wargowych mo˝na
skorzystaç z szeregu dost´pnych wype∏niaczy lub w∏asnej
tkanki t∏uszczowej, w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci
zmarszczek, które dodatkowo mo˝na wyg∏adziç przy
pomocy toksyny botulinowej typu A. Na obszarach atrofii
bàdê blizn tràdzikowych preferowanà opcjà terapeu-
tycznà sà wype∏niacze w po∏àczeniu z resurfacingiem
laserowym.

Pacjentka 5
Efekt po zastosowaniu preparatu Botox® (przed 
i 1 miesiàc po) do mi´Ênia dêwigacza wargi 
(po 2 jednostki na ka˝dà stron´ – ∏àcznie 4 jednostki).
Wyg∏adzenia zmarszczek pod nosem i w okolicy
nosowo-wargowej.

OKOLICA WOKÓ¸ UST
Dla doÊwiadczonego praktyka, dla tej okolicy twarzy
istnieje wiele dost´pnych mo˝liwoÊci terapeutycznych, 
a jednà z najwa˝niejszych kwestii jest czas potrzebny 
na osiàgni´cie maksymalnego efektu. G∏ówne pytania:

• Czy zmarszczki sà dynamiczne? Nale˝y wtedy rozwa˝yç 
bardzo ma∏e dawki toksyny botulinowej typu A.

• Czy wargi sà bardzo wàskie i wykazujà tendencj´ do atrofii? 
Jest to g∏ówne wskazanie do zastosowania dobrego wy-
pe∏niacza przeznaczonego specjalnie do tego celu.

• Czy u pacjenta zmarszczki dynamiczne wspó∏istniejà 
z atrofià? W takim przypadku zastosowanie ma∏ych 
dawek toksyny botulinowej typu A oraz wype∏niacza 
mo˝e rozwiàzaç obydwa problemy. Je˝eli zmarszczki sà 
g∏´bokie, nale˝y rozwa˝yç resurfacing laserowy.

Pacjentka 6
Zdj´cia przed i po 2 miesiàcach od zastosowania resurfacingu
laserowego – Erb:YAG, preparatu  Botox® w iloÊci 4 jednostek
(4 miejsca x 1 jednostka), wype∏niacza na bazie kwasu
hialuronowego oraz makija˝u permanentnego.

Wnioski

¸àczne stosowanie toksyny botulinowej oraz innych za-
biegów estetycznych mo˝e przynieÊç znaczàce korzyÊci
zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Terapia ∏àczona
mo˝e wyd∏u˝yç i polepszyç efekty leczenia, a w nie-
których przypadkach nawet usprawniç proces gojenia.

Kombinacja dwóch lub trzech technik mo˝e byç
w∏aÊciwa do uzyskania zadowalajàcych efektów, które
nast´pnie mo˝na przed∏u˝aç poprzez stosowanie raz lub
dwa razy w roku toksyny botulinowej oraz powtarzanie
innych metod w razie potrzeby.

Dzi´ki zachowaniu kolejnoÊci i odst´pów czasowych
pomi´dzy stosowaniem poszczególnych technik, pac-
jenci mogà liczyç na najlepsze mo˝liwe rezultaty, przy

Przed
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mo˝liwie najmniejszym ryzyku wystàpienia dzia∏aƒ
niepo˝àdanych. Zalecenia powy˝sze nie powinny byç
traktowane jako instrukcja wprowadzania nowych
praktyk leczniczych. Nale˝y je raczej traktowaç jako
przeglàd propozycji, w jaki sposób mo˝na poprawiç
efekty leczenia dzi´ki ∏àczeniu toksyny botulinowej 
z innymi, popularnymi, nieinwazyjnymi zabiegami
estetycznymi.

Najcz´Êciej zadawane pytania

1. Czy powinienem/powinnam zastosowaç toksyn´
botulinowà pacjentom, którzy stosowali piling lub inne
zabiegi w domu?
Raczej nie zalecamy stosowania toksyny botulinowej u pac-
jentów, którzy niedawno mieli wykonane inne zabiegi w
domu lub innych gabinetach. Wa˝ne jest, by dok∏adnie do-
wiedzieç si´, jakie zabiegi i kiedy by∏y wykonywane. W za-
le˝noÊci od odpowiedzi na te pytania, mo˝na zaplanowaç
bezpieczny i skuteczny program leczenia.

2. Czy toksyna botulinowa mo˝e byç stosowana razem 
z kremami zawierajàcymi retinoidy?
Raczej nie zalecamy ∏àczenia toksyny botulinowej z wczes-
nym stosowaniem kremów zawierajàcych retinoidy, po-
niewa˝ ∏atwiej jest zaobserwowaç efekty tych dwóch metod,
gdy stosowane sà one oddzielnie. Radzimy zaczekaç, a˝
pacjent „przywyknie” do stosowania retinoidów, wtedy
mo˝na zastosowaç toksyn´ botulinowà. Tak samo po
zastosowaniu toksyny botulinowej, nale˝y zaczekaç 2 mie-
siàce zanim zastosujemy kremy retinoidowe. Jednak wielu

lekarzy obserwuje bardzo dobre rezultaty stosowania
toksyny i retinoidów ∏àcznie we wczesnej fazie leczenia.

3. Jakie Êrodki ostro˝noÊci nale˝y zaleciç pacjentowi, 
u którego w∏aÊnie zastosowano toksyn´ botulinowà?
Najwa˝niejszy jest okres kilku godzin po zabiegu. Pacjen-
tom nale˝y przypomnieç, by nie pocierali twarzy przez 2 
do 3 godzin po iniekcji. (Przypis edytora: „w przypadku
stosowania toksyny w okolicy mi´dzy brwiami oraz czo∏a, 
w celu unikni´cia wystàpienia ptozy górnej powieki,
przekazuj´ pacjentom list´ czynnoÊci, których nie powinni
wykonywaç w ciàgu najbli˝szych 24 godzin.”).

4. Czy istnieje ryzyko interakcji pomi´dzy toksynà botu-
linowà, a substancjami chemicznymi zawartymi w pilin-
gach lub kremach znieczulajàcych, które sà u˝ywane przed
ró˝nego rodzaju zabiegami?
DoÊwiadczony praktyk upewni si´, ˝e odst´py czasowe
pomi´dzy poszczególnymi zabiegami sà na tyle wystar-
czajàce, ˝e nie ma ryzyka wystàpienia interakcji. Jest to
powód, dla którego nale˝y dok∏adnie wyjaÊniç cel i program
zabiegów, którego efektem b´dà subtelne zmiany i natu-
ralny wyglàd pacjenta.

5. Czy którakolwiek z opisanych powy˝ej procedur
leczniczych, mo˝e zostaç po∏àczona z dost´pnymi bez
recepty preparatami kosmetycznymi?
Zawsze nale˝y byç ostro˝nym przy stosowaniu jakiego-
kolwiek leczenia towarzyszàcego lub uzupe∏niajàcego i do-
k∏adnie zebraç wywiad. Nale˝y zaleciç pacjentom rozwa-
˝enie sta∏ego stosowania kremów zawierajàcych filtry UV,
aby zapobiec dalszym uszkodzeniom skóry. �
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