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W imieniu swoim, Rady Naukowej oraz organizatorów 
X Cosmodermu bardzo dzi´kuj´ za tak liczny udzia∏, ˝ywà
dyskusj´, aktywnoÊç i zainteresowanie. Jestem wdzi´czna za s∏owa
uznania i liczne podzi´kowania, które wp∏yn´∏y do Stowarzyszenia.
Sukces kongresu to nasze wspólne dzie∏o. Ka˝dy z Was mia∏ 
w tym swój udzia∏, a wysoka pozycja SLDE zarówno w kraju,
jak i  w Europie jest wynikiem naszej rzetelnej pracy i dowodem
odpowiedzialnoÊci za zawód, który wykonujemy.

Wyk∏ady mia∏y wysoki poziom merytoryczny, a ˝ywa dyskusja 
po ka˝dej sesji Êwiadczy∏a nie tylko o zainteresowaniu tematem,
ale tak˝e o du˝ej wiedzy polskich lekarzy, którzy sà ju˝ partnerami
w rozmowach z zagranicznymi specjalistami.

Bardzo du˝e zainteresowanie wzbudzi∏a sesja dotyczàca
fosfatydylocholiny. Pomi´dzy Claudià van der Lugt, Philippe Deprez
a uczestnikami wywiàza∏a si´ dyskusja, która dowodzi, ˝e w tej
kwestii jest wiele znaków zapytania, punktów spornych.
Mam nadziej´, ˝e uda nam si´ rozwik∏aç je w trakcie naszych
najbli˝szych spotkaƒ.

Nie sposób nie wspomnieç o znakomitych wyk∏adach 
polskich specjalistów, profesorów:A. Langnera, A.W∏odarkiewicza,
J. Szepietowskiego oraz lekarzy z naszego Stowarzyszenia:
dr D. Prandeckiej, dr E. Kaniowskiej. Pragn´ równie˝ podkreÊliç
wysoki poziom wyk∏adów w czasie piàtkowej sesji poÊwi´conej
zagadnieniom z zakresu kosmetologii. Szczególne podzi´kowania
nale˝à si´ prof. Jackowi Arctowi, który by∏ wspó∏autorem tej sesji.
W tym numerze Derma Newsa znajdà Paƒstwo szczegó∏owe
sprawozdania z poszczególnych sesji. Zapraszam do lektury.

Mam przyjemnoÊç poinformowaç, ˝e podczas kongresu EADV 
w  Wiedniu, w dniu 16 maja, odby∏y si´ wybory do w∏adz ESCAD.
Otrzyma∏am nominacj´ na wiceprezydenta tej europejskiej
organizacji, co odbieram jako dowód uznania dla naszego
Stowarzyszenia i dla mnie osobiÊcie.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

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

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

Drogie Kole˝anki i Koledzy!
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dr Ma∏gorzata Bag∏aj 

X Cosmoderm, Kraków 2007 
Sprawozdanie z dnia 20 kwietnia 2007

W pierwszym dniu kongresu obydwie sesje naukowe
poÊwi´cone by∏y tematowi: Nauka w kosmetologii
i powsta∏y przy wspó∏pracy z Polskim Towarzystwem
Kosmetologów oraz Wy˝szà Szko∏à Zawodowà Kosmetyki 
i Piel´gnacji Zdrowia w Warszawie. Podczas dopo∏ud-
niowej sesji obrady dotyczy∏y problemów zwiàzanych 
z melanogenezà, zarówno w kontekÊcie rozjaÊniania
przebarwieƒ, jak i uzyskania bezpiecznej opalenizny.
Obydwa wyk∏ady, a tak˝e nast´pny, powsta∏y przy
wspó∏pracy prof. Jacka Arcta, co jest równoznaczne 
z wysokà jakoÊcià merytorycznà.  

Pierwszy – zaprezentowa∏a mgr Iwona Bia∏as, chemik,
kosmetolog, doktorantka Wydzia∏u Chemii Politechniki
Warszawskiej. Jego tematem by∏y Inhibitory melanogenezy
w rozjaÊnianiu skóry i likwidacji przebarwieƒ. Walka 
z przebarwieniami wymaga cz´sto specyficznego po-
dejÊcia. Za ich powstawanie jest zwykle odpowie-
dzialnych kilka czynników wspó∏dzia∏ajàcych: predyspo-
zycje genetyczne, gospodarka hormonalna, np. cià˝a,
promieniowanie UV, fototoksycznoÊç, stosowanie nie-
których substancji leczniczych bàdê kosmetycznych.
Dlatego najlepsze efekty  w leczeniu przebarwieƒ uzyskuje
si´ stosujàc terapi´ skojarzonà. Powinny one dotyczyç
inhibicji tyrozynazy, ograniczenia uwalniania melanin, jak
równie˝ dzia∏ania keratolitycznego. Nie bez znaczenia sà
substancje o dzia∏aniu przeciwzapalnym, przeciwrodni-
kowym oraz preparaty zapewniajàce ochron´ przed
promieniowaniem UV. 

Kolejny wyk∏ad dotyczy∏ jakby przeciwnego tematu.
Nosi∏ tytu∏: Kosmetyczne aktywatory melanogenezy 
– bezpieczne opalanie czy sensybilizacja? Wyg∏osi∏a go
mgr chemii Agnieszka Rogulska – obecnie wyk∏adowca
Studium Podyplomowego Chemii Kosmetycznej Poli-
techniki Warszawskiej. Doniesienia o szkodliwoÊci wzmo-
˝onej ekspozycji na promieniowanie UV sprawi∏y, ˝e za-
cz´to interesowaç si´, jak wywo∏aç efekt opalenizny bez
negatywnych skutków towarzyszàcych ekspozycji na
s∏oƒce czy Êwiat∏o lamp solaryjnych. Do kosmetyków

zacz´to dodawaç zwiàzki aktywujàce naturalne procesy
melanogenezy w skórze. Prelegentka podkreÊli∏a, ˝e z zas-
tosowaniem aktywatorów melanogenezy wià˝à si´ równie˝
niekorzystne efekty uboczne, które zosta∏y szczegó∏owo
omówione.  

Temat: Kosmetyczne metody regulacji wzrostu w∏osów
– mity i rzeczywistoÊç przybli˝y∏ mgr Stanis∏aw KruÊ,
specjalista w zakresie technologii zwiàzków biologicznie
czynnych i kosmetyków. Poznajàc czynniki wp∏ywajàce 
na zmiany podczas cyklu w∏osa mo˝na oddzia∏ywaç na ewen-
tualne zaburzenia. W swojej prezentacji wyk∏adowca
skupi∏ si´ na ekstraktach roÊlinnych dzia∏ajàcych cz´sto
wybiórczo na cytokiny, które decydujà o zmianach w cyklu
wzrostu w∏osa (zarówno w ∏ysieniu plackowatym, jak i po-
chodzenia androgenowego). 

Nast´pnie mgr Anna Frydrych przedstawi∏a Kosme-
tyczne metody regulacji aktywnoÊci gruczo∏ów ∏ojowych.
W prezentacji zwróci∏a uwag´ na mo˝liwoÊci i ograniczenia
w piel´gnacji skóry t∏ustej, form´ fizykochemicznà
preparatu (obecnoÊç substancji aktywnych keratoli-
tycznych, bakteriostatycznych oraz sk∏adników bazowych
kosmetyku), które pozwalajà na lepszy odbiór  preparatu
przez konsumenta. 

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏o si´ wystàpienie,
znanego myÊl´ wszystkim dermatologom w Polsce, 
dr Philippe Deprez z Hiszpanii, który jest honorowym
cz∏onkiem i prezydentem wielu mi´dzynarodowych
towarzystw zwiàzanych z medycynà estetycznà, twórcà
najbezpieczniejszych peelingów, m.in. Easy Peel, oraz
autorem mezoterapii bezig∏owej. Tym razem tematem
wyk∏adu by∏y oligopeptydy podobne do toksyny botu-
linowej – omówione zosta∏o ich dzia∏anie, skutecznoÊç 
i zastosowanie. 

Dr n. med. Maria Noszczyk, specjalista dermatolog,
znana Paƒstwu z licznych wystàpieƒ, poprowadzi∏a
wyk∏ad dotyczàcy zastosowania hormonów w preparatach
przeciwzmarszczkowych i kondycjonujàcych. Pani doktor
omówi∏a zmiany hormonalne zachodzàce w ró˝nych

W Krakowie w dniach 20-22 kwietnia 2007 odby∏ si´ X Jubileuszowy Europejski Kongres
Cosmoderm organizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych przy
wspó∏pracy z Europejskim Stowarzyszeniem Dermatologii Kosmetycznej i Estetycznej (ESCAD).
Uczestniczy∏o w nim prawie 700 lekarzy z ca∏ej Polski oraz 48 wystawców prezentujàcych
najnowsze produkty stosowane w dermatologii estetycznej i kosmetologii. Bogaty program
kongresu obejmowa∏ zarówno wyk∏ady teoretyczne, jak i praktyczne warsztaty pokazujàce
nowoczesne techniki wykorzystywane w dermatologii estetycznej. Ich wysoki poziom
merytoryczny zapewniali znakomici wyk∏adowcy – najwi´ksze autorytety z dziedziny medycyny
estetycznej z kraju i ze Êwiata. 
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okresach ˝ycia, wp∏yw hormonów na skór´, szczególnie
hormonów p∏ciowych, oddzia∏ywujàcych poprzez receptory
jàdrowe. Przedmiotem wyk∏adu by∏y równie˝ wskazania
oraz objawy uboczne hormonalnej terapii zast´pczej, 
a tak˝e mo˝liwoÊci miejscowego zastosowania preparatów
estrogenowych. 

Obserwacje kliniczne z zastosowaniem retinaldehydu 
i kwasu hialuronowego w kosmetykach przeciwdzia∏a-
jàcych objawom starzenia si´ skóry przedstawi∏a dr Ewa
Kaniowska – specjalista dermatolog, wiceprezes SLDE.
Badania kliniczne, poparte wnikliwà dokumentacjà foto-
graficznà, zosta∏y wykonane przy wspó∏pracy z firmà
Avene. Przeprowadzano je we Wroc∏awiu w Centrum
Dermatologii Estetycznej Derma Puls. 

Wyk∏ad: Kosmoceutyczna redukcja zmarszczek 
– program 3 D Lift Therapy powsta∏ dzi´ki wspó∏pracy dr
Bernarda DeBerry Borowieckiego oraz mgr Ma∏gorzaty
Che∏kowskiej. Prelegenci zaprezentowali lini´ kosmetyków
rewitalizujàcych Dr Bernard 3 D Lift Therapy, przez-
naczonej do celów profesjonalnych i dost´pnych wy∏àcznie
w gabinetach lekarskich. Program zosta∏ opracowany 
w laboratoriach Dermiki przy wspó∏udziale dr Bernarda
DeBerry Borowieckiego, profesora chirurgii plastycznej
Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Kosmoceutyki te
zawierajà unikalne rozwiàzanie (mikrogàbki hialuronowe,
lipostymulator oraz stymulatory kolagenu). Dzia∏ajà nie
tylko na naskórek i skór´ w∏aÊciwà, ale tak˝e na tkank´
podskórnà, wynikiem czego jest poprawa konturu twarzy 
i trójwymiarowy efekt przeciwzmarszczkowy. 

O kompleksowej piel´gnacji skóry naczyniowej
(Pharmaceris N) opowiedzia∏a szefowa Pracowni Badaƒ 
In vivo w Instytucie dr Ireny Eris dr n. med. Carmen Vincent.
Przedstawi∏a ona odnowionà seri´ Pharmaceris N, która
umo˝liwia kompleksowà piel´gnacj´ skóry naczyniowej,
wcià˝ stanowiàcej istotny defekt estetyczny i sprawiajàcej
du˝e problemy piel´gnacyjne. Preparaty te ∏agodzà,
podra˝nienia, zaczerwienienia skóry i zmniejszajà ten-
dencj´ do powstawania teleangiektazji. 

Prelegentem koƒczàcym pierwszà sesj´ naukowà 
w tym dniu by∏ doktor nauk farmaceutycznych Bogus∏aw
Pilarski, wspó∏w∏aÊciciel firmy Cerko. W prezentacji
omówione zosta∏o dzia∏anie mocznika, który oprócz
w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàcych i keratolitycznych (w st´˝eniu
10 %) wykazuje równie˝ dzia∏anie przeciwÊwiàdowe oraz
przeciwbakteryjne, tak bardzo przydatne w leczeniu AZS,
∏uszczycy oraz innych dermatoz przebiegajàcych z du˝ym
Êwiàdem. Dr Pilarski zaprezentowa∏ nowe formulacje
zawierajàce mocznik oraz ich zastosowanie w praktyce. 

W drugiej cz´Êci obrad dominowa∏y dwa tematy: cellulit
oraz mo˝liwoÊci wykorzystania laserów w dermatologii
estetycznej. Sesj´ otworzy∏ wyk∏ad dr Leszka Walen-
tynowicza poÊwi´cony redukcji cellulitu i wspomagania
metodà doustnà. Pan doktor zaprezentowa∏ wyniki badaƒ
klinicznych preparatu Cellasene, który usprawnia drena˝
limfatyczny i metabolizm tkankowy. Wyniki badaƒ
wyglàda∏y bardzo obiecujàco, gdy˝ redukcj´ objawów
cellulitu uzyskano u 60-80 % kobiet przyjmujàcych
Cellasene przez okres 8-12 tygodni. Preparat mo˝e

stanowiç uzupe∏nienie zabiegów z zakresu medycyny
estetycznej, wyd∏u˝ajàc i utrwalajàc ich efekty (patogenez´
cellulitu).

Kosmetyki odchudzajàce i antycellulitowe – mo˝li-
woÊci i ograniczenia to kolejny wyk∏ad w tym dniu obrad,
który powsta∏ przy wspó∏pracy z prof. Jackiem Arctem.
Autorkà jest mgr Karolina Leleƒ – absolwentka wydzia∏u
chemii Politechniki Warszawskiej. W wyk∏adzie omówiona
zosta∏a patogeneza powstawania cellulitu oraz z∏o˝onoÊç
tego mechanizmu, a tak˝e punkty uchwytu leków 
i substancji roÊlinnych odwracajàcych ten proces. Mgr
Karolina Leleƒ podkreÊli∏a równie˝, jakie sà mo˝liwoÊci 
i ograniczenia prawne do stosowania tych substancji 
w kosmetykach.

Ró˝ne mo˝liwoÊci zastosowania lasera MedArt 470 na
podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ przedstawi∏a dr Joanna
Magdziarz-Orlitz, specjalista dermatolog. Jest to laser KTP
o d∏ugoÊci fali 532 nm,  posiadajàcy 3 koƒcówki o ró˝nych
wielkoÊciach plamki. Dodatkowo mo˝e byç wyposa˝ony 
w unikalny skaner. 

Zastosowanie lasera omówione zosta∏o na przyk∏adzie
leczenia zmian naczyniowych, przebarwieƒ, w∏ókniaków,
zmian ∏ojowych, prosaków, zaskórników, brodawek wi-
rusowych, odcisków, znamion komórkowych, wrastajà-
cych paznokci, czerwonych tatua˝y oraz w przypadku
fotoodm∏adzania. Wszystkie te przyk∏ady poparte zosta∏y
doskona∏à dokumentacjà fotograficznà. W tym dniu sesj´
naukowà zakoƒczy∏ wyk∏ad dr Kingi Nicer, specjalisty
dermatologa, dotyczàcy mo˝liwoÊci terapeutycznych
lasera diodowego MedArt 435. Pani doktor zaprezen-
towa∏a jego dzia∏anie w oparciu o w∏asne doÊwiadczenia.
Celem tej prezentacji by∏o wykazanie wielofunkcyjnoÊci
lasera, który s∏u˝y do depilacji, ale mo˝e byç tak˝e 
z powodzeniem wykorzystywany do zamykania naczyƒ
zarówno na twarzy, jak i na koƒczynach dolnych. 

W tym dniu odby∏y si´ równie˝ wideo-prezentacje
zabiegów, m.in. dr Haliny Brodeckiej, dotyczàca komplek-
sowego leczenia defektów estetycznych skóry z zastoso-
waniem ro˝nych technik zabiegowych: laser diodowy 532
nm i 940 nm VariLite, Êwiat∏o pulsacyjne VPL Ultra,
mikrodermabrazja Skinpeel 3000.

Nowy preparat Natural Face zaprezentowa∏a dr Re-
nata Budzicz z doc. dr hab. Romualdem Olszaƒskim, 
a preparaty Q-Med przedstawili Hiszpanie dr Moises
Amselem i dr Ana Vila Joya. 

Dr Phillipe Deprez zaprezentowa∏ mezolift, mezo-
cellulit i mezo-botox bez igie∏, a dr Francisco Garcia Perez
przybli˝y∏ uczestnikom Cosmodermu efekty elektrofo-
roporacji jako nowego transdermalnego sposobu trans-
portu substancji aktywnych w terapii cellulitu, zmarszczek,
rozst´pów i wiotkoÊci skóry.  

Pierwszy dzieƒ kongresu zamkn´∏y workshopy pro-
wadzone przez dr Sandrine Sebbane – modelowanie twarzy 
z zastosowaniem preparatów Surgiderm i Voluma. Zabieg
Photo Spray zaprezentowa∏ dr Mike Bloxsome z Danii.
Natomiast dr Bertha Tamura przedstawi∏a nietypowe metody
i miejsca ostrzykiwania zmarszczek u kobiet i m´˝czyzn,
tytu∏ujàc swój wyk∏ad: Brazylijski przepis na sukces. �
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dr n. med. Urszula Koz∏owska

X Cosmoderm, Kraków 2007
Sprawozdanie z dnia 21 kwietnia 2007

Sesja poranna poÊwi´cona by∏a wype∏niaczom.
Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏ dr Pierre Andre (Francja) 
na temat mo˝liwoÊci wspó∏czesnej dermatologii kos-
metycznej. Zwróci∏ uwag´ na kompleksowe podejÊcie do
problemu odm∏adzania, mo˝liwe dzi´ki ∏àczeniu tech-
nik: eksfoliacji, mezoterapii, wype∏nieƒ, toksyny botu-
linowej, laserów i innych.

Prof. Eckart Haneke (Niemcy) w wyk∏adzie: Wy-
pe∏niacze trwa∏e – ryzyko i korzyÊci przedstawi∏
preparaty do wpe∏nieƒ, które nie ulegajà wch∏anianiu.
G∏ównym nurtem wyk∏adu by∏y powik∏ania, które w przy-
padku wielu preparatów niewch∏anialnych wyst´pujà
zawsze: np. ziarniniaki po hydro˝elu akrylowym lub
polimeryzowanym ˝elu akrylowym (Dermalife, Bio-
Alcamid) czy infekcje (ropnie) po ˝elu poliakrylowym
(Aquamid). Cz´sto powik∏ania sà tak powa˝ne, ˝e
prowadzà do trwa-∏ych oszpeceƒ. Obecnie odchodzi si´
od stosowania tych preparatów. 

Z kolei dr Pierre Andre omówi∏ wype∏niacze wch∏anialne,
które sà obecnie dost´pne na rynku, oraz przedstawi∏
perspektywy rozwoju tej dziedziny. Niekwestionowanym
liderem wÊród substancji do wype∏nieƒ jest sieciowany
kwas hialuronowy (Restylane, Surgiderm, Esthelis,
Teoxane, itp). Preparaty tego  kwasu ró˝nià si´ w∏as-
noÊciami wiskoelastycznymi, g´stoÊcià kwasu i metodà
jego sieciowania. Mimo tych ró˝nic wszystkie cechuje
wysoki stopieƒ bezpieczeƒstwa i doskona∏a tolerancja.
Trwajà badania nad udoskonaleniem metody siecio-
wania kwasu hialuronowego w celu zapewnienia jeszcze
wi´kszej trwa∏oÊci i bezpieczeƒstwa. Relatywnà no-
woÊcià sà preparaty do modelowania kszta∏tu twarzy
(Voluma, Sub-Q). NowoÊcià jest równie˝ hialuronidaza
(Desinfiltral), która pozwala na rozpuszczenie niechcia-
nego depozytu wype∏niacza z kwasu hialuronowego. 

W kolejnym wyk∏adzie dr Sandrine Sebban (Francja)
przedstawi∏a zasady techniki wype∏niania zmarszczek
oraz modelowania twarzy przy u˝yciu stabilizowanego
kwasu hialuronowego. Szczególnie ciekawa by∏a tech-
nika modelowania owalu twarzy z zastosowaniem
preparatu do g∏´bokich wstrzykni´ç (Voluma) oraz
sposób na korekt´ tzw. „doliny ∏ez”, koÊci jarzmowych 
i ciemnych okr´gów pod oczami za pomocà preparatu
Surgiderm 24XP. 

Na zakoƒczenie sesji poÊwi´conej wype∏nieniom 
dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska przedstawi∏a mecha-
nizm starzenia obj´toÊciowego twarzy, b´dàcego fizjo-
logicznym procesem wynikajàcym z zaniku tkanki 
podskórnej oraz metod´ korekcji z u˝yciem preparatu
wolumetrycznego. 

Sesja dopo∏udniowa dotyczy∏a tematyki peelingów.
Pierwszy wyk∏ad w zast´pstwie prof. Waldemara Placka
zaprezentowa∏a dr Ewa Pierzcha∏a. PoÊwi´cony by∏
nowoÊciom wÊród peelingów stosowanych w usuwaniu
objawów starzenia. Autorka zaprezentowa∏a nowà
metod´ z∏uszczeƒ z wykorzystaniem kwasu liposalicy-
lowego (Biomedic), który cechuje bardzo dobra to-
lerancja i jednoczeÊnie moc porównywalna ze znacznie
bardziej agresywnymi z∏uszczeniami, co czyni ten
peeling bardzo interesujàcym. 

Peelingi chemiczne – co nowego? – tak zatytu∏owany
by∏ wyk∏ad zaprezentowany przez prof. Andreasa Katsambasa
(Grecja). Omówi∏ on cechy substancji u˝ywanych do z∏usz-
czeƒ, zaznaczajàc przewag´ preparatów z∏o˝onych. 
W swoim wyk∏adzie du˝o uwagi poÊwi´ci∏ leczeniu
melazmy oraz mo˝liwoÊciom stosowania tretinoiny 
i kwasu trójchlorooctowego w celach kosmetycznych. 

Dr Hana Zelenkowa ze S∏owacji przedstawi∏a doÊwiad-
czenia w∏asne ze stosowaniem nowej bezinwazyjnej
metody odm∏adzania NutriPeel ABH, opartej na mikro-
dermabrazji. 

W wyk∏adzie: Nowe zastosowanie terapii Cosmelan
dr Francisco Garcia Perez zaprezentowa∏ mechanizm
dzia∏ania i rezultaty kliniczne wysoce skutecznego
sposobu usuwania przebarwieƒ (zw∏aszcza melazmy) 
– Cosmelanu. 

Kolejny wyk∏ad przedstawiony przez dr Philippe
Deprez (Hiszpania) dotyczy∏ mo˝liwoÊci stosowania
kwasu trójchlorooctowego (Easy Peel) w leczeniu piegów
i plam soczewicowatych. 

Nast´pnie prof. Jana Hercogova z Czech (ten wy-
k∏ad zosta∏ przeniesiony z sesji niedzielnej) zaprezen-
towa∏a: Nowe techniki modelowania tkanki t∏usz-
czowej. Przybli˝y∏a uczestnikom Cosmodermu terapi´

Tematem drugiego dnia Europejskiego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii by∏y
techniki odm∏adzania skóry, majàce podstawowe znaczenie w praktyce ka˝dego lekarza
zajmujàcego si´ dermatologià estetycznà.
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ultradêwi´kami, która poprzez kawitacj´ doprowadza do
emulsyfikacji tkanki t∏uszczowej i selektywnie uszkadza
komórki t∏uszczowe (dochodzi do ich rozbicia).   

Na zakoƒczenie sesji przedpo∏udniowej prof. Torello
Lotti przybli˝y∏ ma∏o znanà w naszym kraju metod´ terapii
fotodynamicznej i jej zastosowanie w odm∏adzaniu twarzy.

Popo∏udniowa sesja dotyczy∏a starzenia si´
skóry oraz metod zapobiegania tym procesom
za pomocà toksyny botulinowej i wype∏niaczy.

Na poczàtek dr Barbara Zegarska w wyk∏adzie: Skóra 
a menopauza bardzo dok∏adnie, uwzgl´dniajàc mecha-
nizmy molekularne, przedstawi∏a proces starzenia si´
skóry. PodkreÊli∏a koniecznoÊç przyjmowania w czasie
menopauzy witamin A, E, C, stosowania retinoidów oraz
likopenu jako antyoksydantu.  

Wyk∏ad: Leczenie toksynà botulinowà zaprezentowa∏
dr Christopher Rowland Payne z Wielkiej Brytanii.
Omówi∏ szeroko sposób stosowania toksyny botulinowej 
w niwelowaniu zmarszczek mimicznych dolnej i górnej
cz´Êci twarzy.    

Jako nast´pny wystàpi∏ dr Bernard DeBerry Borowiecki,
który zapozna∏ s∏uchaczy z metodà wire skalpel s∏u˝àcà
do korekty owalu twarzy. 

Prof. Andrzej Langner przedstawi∏ wspó∏czesne
poglàdy na leczenie toksynà botulinowà w dermatologii
estetycznej.  

Z kolei w wyk∏adzie na temat przeciwcia∏ przeciwko
toksynie botulinowej dr Marcin Ambroziak analizowa∏
przyczyny niepowodzeƒ bàdê gorszych rezultatów
uzyskiwanych u niektórych pacjentów leczonych tà
substancjà. Wed∏ug autora przeciwcia∏a nie majà
znaczenia w odniesieniu do wyników uzyskiwanych przy
u˝yciu toksyny. Zwróci∏ uwag´ na wysokoÊç dawki
toksyny, gdy˝ na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ
obserwuje zwiàzek mi´dzy iloÊcià podanej toksyny 
a d∏ugoÊcià utrzymywania si´ efektu korekcji. Podobnie
przechowywanie toksyny (zamro˝onej czy ch∏odzonej)
znaczàco przyczynia si´ do skrócenia czasu jej dzia∏ania. 

Dr Herve Raspaldo – goÊç z Francji – przedstawi∏ w∏asne
doÊwiadczenia i wiedz´ na temat modelowania twarzy
przy u˝yciu kwasu hialuronowego, w tym na korekt´ owalu
twarzy przy u˝yciu preparatów wolumetrycznych. 

W kolejnym wystàpieniu dr Andrzej Ignaciuk przypomnia∏
o ma∏o popularnej metodzie wype∏nieƒ – kwasie poli-
mlekowym, zaznaczajàc, i˝ w r´kach doÊwiadczonej
osoby mo˝e staç si´ cennà metodà korekty owalu twarzy.

Wyk∏ad koƒczàcy drugi dzieƒ Cosmodermu przed-
stawi∏a dr Ewa Kaniowska, która zaprezentowa∏a
wypracowanà przez siebie technik´ wype∏niania ust.
Zwróci∏a uwag´ na istnienie problemów ortodontycznych
i nieuniknionà wspó∏prac´ ze stomatologami w tych
przypadkach, w których wyst´pujà wady uz´bienia 
i sama korekta ust nie b´dzie satysfakcjonujàca. 

Drugi dzieƒ wzbogaci∏ uczestników kongresu w wiele
praktycznych informacji i pozwoli∏ na skorzystanie 
z cennych doÊwiadczeƒ osób z ogromnà praktykà w dzie-
dzinie dermatologii estetycznej. �

Na zdj´ciu: 
dr Pierre Andre 
podczas wyk∏adu

Na zdj´ciu: 
prof. Eckart Haneke 
podczas wyk∏adu

Na zdj´ciu: 
dr Christopher Rowland Payne 
– sekretarz generalny ESCAD
– podczas wyk∏adu
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dr Julita Zaczyƒska-Janeczko

X Cosmoderm, Kraków 2007
Sprawozdanie z dnia 22 kwietnia 2007

Seri´ wyk∏adów rozpocz´∏a dr Claudia van der Lugt 
z Holandii. W swoim wystàpieniu: Bezinwazyjne kon-
turowanie sylwetki przez redukcj´ wagi podkreÊli∏a, 
˝e istnieje Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy spadkiem masy cia∏a
(co najbardziej widaç na twarzy) a potrzebà zastoso-
wania terapii estetycznych, takich jak wype∏niacze,
lifting, blefaroplastyka, fototerapia. Przybli˝y∏a uczes-
tnikom kongresu nowà odchudzajàcà metod´ leczniczà,
która ∏àczy zalecenia ˝ywieniowe z zastosowaniem
ultradêwi´ków o niskiej cz´stotliwoÊci. Celem jest
usuni´cie nadmiaru adypocytów w tkance podskórnej 
i masa˝ tkanki ∏àcznej dla podtrzymania napi´cia skóry.
Leczàc jednoczeÊnie tkank´ t∏uszczowà podskórnà oraz
skór´ mo˝na osiàgnàç okreÊlonà redukcj´ obj´toÊci
kszta∏tu przy dobrej adaptacji skóry.  

Nast´pny wyk∏ad wyg∏osi∏ dr Philippe Deprez. Omówi∏
znaczenie fosfatydylocholiny w leczeniu z∏ogów tkanki
t∏uszczowej. Przedstawi∏ ró˝nego rodzaju schematy
leczenia, techniki zabiegowe przy u˝yciu specjalnie
komponowanych koktajli w celu likwidowania lokalnych
depozytów tkanki t∏uszczowej. PodkreÊli∏, ˝e przed
wykonaniem lipolizy pacjenci powinni byç odpowiednio
zakwalifikowani do zabiegu. Nie mo˝na go wykonywaç 
u osób z chorobami alergicznymi, zapaleniem stawów
(chorobami tkanki ∏àcznej), agresywnà postacià cellulitu.
Przed zabiegiem konieczne jest zbadanie funkcji wà-
troby. Dr Deprez szczegó∏owo omówi∏ wskazania i prze-
ciwwskazania do zabiegu, a tak˝e patofizjologi´ lipolizy. 

Wyk∏ad: Rola dermatologii estetycznej w dermatologii
klinicznej przygotowany przez prof. Hann´ Wolskà, 
z powodu jej nieobecnoÊci zosta∏ wyg∏oszony przez prof.
Andrzeja Langnera. PodkreÊli∏ on, ˝e wbrew panujàcej
powszechnie opinii dermatologia estetyczna nie jest
dziedzinà konkurencyjnà dla dermatologii klinicznej.
Wr´cz przeciwnie – prawid∏owo wykorzystywana mo˝e
odegraç integralnà rol´ w procesie terapeutycznym,
zw∏aszcza w koƒcowym jego etapie. Jest bardzo skuteczna
m.in. w leczeniu zmian barwnikowych, naczyniaków,
nadpotliwoÊci, zb´dnego ow∏osienia, usuwania zmian 
po tràdziku i w wielu innych problemach skórnych. 

Czym jest dysmorfofobia, kogo dotyczy i jakimi
cechami si´ charakteryzuje to przedmiot wyk∏adu prof.
Jacka Szepietowskiego. Termin dysmorfofobia oznacza
subiektywne poczucie w∏asnej brzydoty, wyolbrzymianie
defektów, np. zmian skórnych, które dla innych mogà
byç niezauwa˝alne. Problem w równym stopniu dotyczy
kobiet, jak i m´˝czyzn. Szacuje si´, ˝e 6-15 % pacjentów
chirurgii kosmetycznej stanowià osoby z takim zabu-
rzeniem. Prof. Szepietowski podkreÊli∏ znaczenie leków
przeciwdepresyjnych w terapii dysmorfofobii, które
blokujà wychwyt zwrotny serotoniny. 

Dr Claudia van der Lugt w swoim kolejnym w tym dniu
wyk∏adzie mówi∏a o lipolizie i terapiach ∏àczonych,
przybli˝ajàc uczestnikom kongresu informacje o zale-
ceniach leczniczych przed i po ostrzykiwaniu.    

Fosfatydylocholinà zaj´∏a si´ w swoim wyk∏adzie 
dr Catherine de Goursac z Francji. Przedstawi∏a ró˝ne
protoko∏y zastosowania fosfatydylocholiny w zale˝noÊci
od metod. WyjaÊni∏a, jaki jest ich wp∏yw na wàtrob´ 
w trakcie leczenia, wspomnia∏a o przeciwwskazaniach 
i  powik∏aniach. 

Ostatni wyk∏ad przedpo∏udniowej cz´Êci obrad doty-
czy∏ Nieinwazyjnej lipolizy dêwi´kowej. Zaprezentowa∏ go
dr Catsas Gritzals z Grecji. Mówi∏ o Ultracontour
Technology, stwierdzajàc, ˝e metoda polega na penetracji
tkanki podskórnej na g∏´bokoÊci 1 cm, natomiast punkt
zogniskowania jest zawsze ten sam. Komórki tkanki
t∏uszczowej sà poddawane terapii w okolicy brzucha,
bocznych powierzchni ud oraz na koƒczynach dolnych.

Obrady popo∏udniowe rozpoczà∏ Andre Zagozda – in˝y-
nier, który od 17 lat prowadzi laboratorium produkujàce
znane na Êwiecie kosmoceutyki. Wykorzystuje nowatorskie
metody i substancje, np. wyciàg z mià˝szu melona, (który
zawiera dysmutaz´), a tak˝e kwas hialuronowy.

Dr Ercin Ozünturk – goÊç z Turcji – przedstawi∏ zalety
terapii fotopnemautycznej, która stanowi prze∏om w za-
biegowej terapii estetycznej, wykorzystujàc kombinacj´ 

Tematem trzeciego dnia Kongresu by∏o leczenie defektów estetycznych cia∏a. Przedpo∏udniowà
sesj´ poprowadzi∏ dr Marcin Ambroziak.
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energii pneumatycznej i Êwiat∏a szerokopasmowego.
Zabiegi Ppx w badaniach klinicznych zosta∏y ocenione
jako bezbolesne i bezpieczne w leczeniu zb´dnego
ow∏osienia, zaburzeƒ barwnikowych, tràdziku, odm∏a-
dzaniu skóry i nieprawid∏owoÊciach ˝ylnych. 

Radiofrekwencja monopolarna stymulatorem syntezy
kolagenu to tytu∏ wyk∏adu wyg∏oszonego przez dr Ew´
Kaniowskà. Wykorzystanie techniki nieablacyjnej
radiofrekwencji (czyli podgrzania skóry w g∏´bszych
warstwach) pozwala na szybkà popraw´ jej wyglàdu bez
koniecznoÊci wy∏àczenia pacjenta z ˝ycia zawodowego.
W efekcie zabiegu dochodzi do pobudzenia fibroblastów
oraz syntezy nowego kolagenu. Dzi´ki radiofrekwencji
monopolarnej mo˝liwe jest uzyskanie poprawy napi´cia
skóry, z∏agodzenie fa∏dów nosowo-policzkowych,
poprawienie owalu twarzy, likwidacja podbródka, itd.  

Dr Bernard DeBerry Borowiecki z Uniwersytetu Kali-
fornijskiego w Irvine zaprezentowa∏ temat: Diody
emitujàce energi´ Êwietlnà. Zastosowanie kliniczne 
w dermatologii estetycznej. Technologia diody emi-
tujàcej Êwiat∏o – LED to kolejny (po laserach i IPL) post´p
w rozwoju terapii Êwiat∏em, powszechnie u˝ywanej przez
dermatologów estetycznych. Polega na zastosowaniu
quasi monochromatycznego Êwiat∏a o nisko intensywnej
energii. Przynosi dobre efekty w odm∏adzaniu skóry,
leczeniu przedrakowych i z∏oÊliwych zmian skóry. 

Pozytywnie dzia∏a z równoczesnym zastosowaniem
toksyny botulinowej, wype∏niaczy i kosmoceutyków. 

Przedostatnim wystàpieniem w trzecim dniu Cosmo-
dermu by∏ wyk∏ad prof. Adama W∏odarkiewicza: Zabiegi
chirurgiczne w leczeniu blizn patologicznych ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem blizn przykurczajàcych. Profesor
zaprezentowa∏ sposoby leczenia blizn na podstawie
w∏asnych doÊwiadczeƒ z chorymi operowanymi na Oddziale
Dermatochirurgii Kliniki Dermatologicznej w Gdaƒsku. Jak
wynika z obserwacji popraw´ wyglàdu blizn linijnych
przykurczajàcych uzyskuje si´ poprzez metod´ wielokrotnej
plastyki Z lub naprzemiennej V-Y. P∏aszczyznowe blizny
przykurczajàce i blizny z troficznymi owrzodzeniami sku-
teczniej mo˝na poprawiç poprzez cz´Êciowe wyci´cie,
uzupe∏nienie tkankami z otoczenia blizny lub stosujàc wi´cej
ni˝ jednà technik´ rekonstrukcyjnà.

Ostatni wyk∏ad, wyg∏oszony przez dr Dorot´ Prandeckà,
poÊwi´cony by∏ leczeniu zmian naczyniowych metodà IPL.
Prelegentka podkreÊli∏a, ˝e jej szeÊcioletnie doÊwiad-
czenia z zastosowaniem impulsowego êród∏a Êwiat∏a
potwierdzajà wysokà skutecznoÊç metody w leczeniu tego
typu problemów skórnych, przy minimalnych objawach
niepo˝àdanych. �

R E K L A M A

Na zdj´ciu: 
dr Philippe Deprez 
podczas wyk∏adu
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X Cosmoderm, Kraków 2007 
– fotoreporta˝

Stoisko La Roche-Posay 
– sponsor platynowy

Stoisko Vichy 
– sponsor platynowy

W kongresie uczestniczy∏o 
oko∏o 700 lekarzy z ca∏ej Polski. 
Najnowsze produkty stosowane 
w dermatologii estetycznej 
i kosmetologii zaprezentowa∏o 
48 wystawców. 

Stoisko L.E.A. Futur 
– sponsor z∏oty
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Stoisko Polfy Rzeszów 
– wy∏àcznego przedstawiciela
toksyny botulinowej Botox®

na Polsk´ – sponsor srebrny

Stoisko Bio-Profil 
– sponsor bràzowy

Stoisko Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
– sponsor ˝elazny

Stoisko Cromapharma 
– sponsor 
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dr Sandrine Sebbane

Âwiatowe tendencje 
kreowania pi´kna

Na Êwiatowym rynku medycyny estetycznej obserwuje
si´ coraz wi´ksze zmiany w tendencjach dotyczàcych
kreowania pi´kna. Nie chodzi ju˝ o to, aby mieç twarz jak
Demi Moore. Sekret le˝y w wydobyciu naturalnego
pi´kna, które jest w ka˝dym z nas. Krok po kroku mo-
˝emy podkreÊliç to, co stanowi o naszej atrakcyjnoÊci,
wykorzystujàc do tego najnowoczeÊniejsze osiàgni´cia
Êwiatowych laboratoriów. Pragnàc zharmonizowaç swojà
twarz nie musimy ju˝ myÊleç o chirurgii plastycznej.
Âwiatowa tendencja zmierza w kierunku globalnego
podejÊcia obejmujàcego korekcj´ zmarszczek, cieni pod
oczami i modelowania konturów twarzy. Wszystkie te
zabiegi sprawiajà, ˝e czujemy si´ pi´knie i atrakcyjnie. 

Rewolucja jakoÊci kwasu hialuronowego to ogromna
szansa w kreowaniu pi´kna. Lekarze medycyny
estetycznej na ca∏ym Êwiecie odkrywajà na nowo
mo˝liwoÊci, jakie daje wysokiej klasy kwas hialuronowy,
i co za tym idzie, wykonujà wi´cej zabiegów wo-
lumetrycznych w obr´bie twarzy (dolina ∏ez, koÊci
policzkowe, policzki, bro-
da, okolica skroni, itd.), nie
ograniczajàc si´ tylko do
korekcji samych zmarsz-
czek. Czasy, w których
królowa∏y kamienne twarze
gwiazd brazylijskich pro-
dukcji telewizyjnych odesz-
∏y w niepami´ç.

Dzí ki preparatom kwasu
hialuronowego, takim jak
Surgiderm® i Voluma®

CORNEAL produkowanym
przez Laboratorium COR-
NEAL®, przed lekarzami
otwierajà si´ nowe mo˝-
liwoÊci. Stajà si´ oni artys-
tami, którzy mogà wybie-
raç mi´dzy technikami

kreowania pi´kna, podobnie jak malarz stosuje ró˝ne
kolory dla uzyskania po˝àdanego efektu. 

Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ starzenie si´ skóry (zmarsz-
czki, bruzdy, lipoatrofia) jest spowodowane wieloma
czynnikami, takimi jak: wp∏yw klimatu i Êrodowiska, tryb
˝ycia, wahania wagi, rodzaj skóry, pochodzenie rasowe.
Ka˝dy z tych czynników inaczej odbija si´ na naszej
skórze. Z wiekiem nasza twarz traci równie˝ Êwie˝y,
m∏odzieƒczy wyglàd ze wzgl´du na utrat´ naturalnego
t∏uszczu w obr´bie koÊci policzkowych. Twarz o ∏agod-
nych rysach, wysoko po∏o˝onych koÊciach policzkowych
i delikatnym konturze zawsze b´dzie postrzegana jako
atrakcyjna. Dla przywrócenia tego m∏odzieƒczego wy-
glàdu wykonuje si´ remodeling twarzy przy u˝yciu
preparatu Voluma. 

Coraz bardziej popularne sta∏y si´ równie˝ koktajle 
do mezoterapii, które przywracajà twarzy blask i Êwie-
˝oÊç. Do wykonania takiego koktajlu stosuje si´ kwas

hialuronowy w po∏àczeniu 
z witaminami. Najpopular-
niejszym koktajlem w Los
Angeles jest obecnie mie-
szanka kwasu hialuronowe-
go Surgilift/Juvelift z wita-
minà C. Na taki zabieg
mo˝emy sobie pozwoliç
nawet dzieƒ przed wielkim
wyjÊciem, by wyglàdaç ol-
Êniewajàco. W koƒcu o to
chodzi, by czuç si´ olÊnie-
wajàco we w∏asnej skórze. �

Dr Sandrine Sebbane jest lekarzem medycyny estetycznej, prowadzi prywatnà klinik´ w Pary˝u.
Zapoznaje równie˝ z technikami wype∏niania zmarszczek z zastosowaniem preparatów Juvederm
i Surgiderm w USA i w Europie (Miami, Chicago, Beverly Hills, Francja, Polska). Jej najnowsza
ksià˝ka Jak odzyskaç 10 lat w 3 miesiàce sta∏a si´ bestsellerem we Francji. 

Na zdj´ciu: 
dr Sandrine Sebbane



J.CZ. Panie doktorze, jak Pan ocenia rozwój obecnej
dermatologii estetycznej?
P.A. Zainteresowanie dermatologià estetycznà ze strony
pacjentów stale roÊnie. RoÊnie tak˝e liczba gabinetów
zabiegowych Êwiadczàcych us∏ugi estetyczne. Zainte-
resowanie wyglàdem twarzy, poprawà jej kszta∏tu, i to nie
poprzez zabieg chirurgii plastycznej, ale z zastosowaniem
metod dermatologii estetycznej (peelingi chemiczne, toksyna
botulinowa, wype∏niacze nietrwa∏e, lasery), jak równie˝
wyglàdem ca∏ego cia∏a (tzw. body contouring) jest ogromne.
Stàd coraz cz´Êciej porusza si´ zagadnienie liposukcji,
lipolizy, leczenia cellulitu i kszta∏towania sylwetki cia∏a
poprzez np. ultradêwi´ki. ˚yjemy d∏u˝ej i chcemy lepiej
wyglàdaç, chcemy czuç si´ dobrze i w pe∏ni siebie akcepto-
waç. Obecnie jesteÊmy w stanie poprawiç bardzo istotnie
kondycj´ i wyglàd skóry twarzy, ale reszta cia∏a te˝ musi 
byç do tego dopasowana, ˝eby utworzyç zgrabnà ca∏oÊç, 
a nie ra˝àcà dysproporcj´.

J.CZ. Czy medycyna estetyczna we Francji to domena g∏ównie
dermatologów?
P.A. Nie tylko. Liczba gabinetów wzrasta i dziedzinà estetyki
zajmujà si´ tak˝e lekarze rodzinni i lekarze innych specjalnoÊci.
Lekarze ci nie zawsze rozumiejà wszystkie potrzeby skóry i nie
zawsze sà przygotowani na leczenie chorób i powik∏aƒ, które
mogà wystàpiç po zabiegach estetycznych. Z drugiej strony
zabieg liposukcji, który zaliczam do zabiegów estetycznych 
i wykonywa∏em go przez wiele lat, od roku ustawowo
we Francji ju  ̋nie mo˝e byç wykonywany przez dermatologów, 
a tylko przez chirurgów plastyków, podkreÊlam, plastyków 
– i w specjalnie do tego przystosowanych salach zabiegowo-
operacyjnych oraz w obstawie anestezjologicznej.

J.CZ. Czy w Pana opinii zabiegi dermatologii estetycznej
powinny byç wykonywane przez ka˝dego dermatologa?
P.A. Zabiegi dermatologii estetycznej powinny byç niewàt-
pliwie znane dermatologom, aby proponowaç pacjentom jak

Wywiad z:

dr Pierre Andre

Dr Pierre Andre urodzi∏ si´ w Pary˝u. 
Jest znanym na Êwiecie dermatologiem, 
ze szczególnymi osiàgni´ciami w zakresie
dermatologii estetycznej. Autor licznych
publikacji naukowych, dyrektor wielu 
sympozjów kosmetycznych i dermatolo-
gicznych oraz konsultant czasopisma Journal 
of Cosmetic Dermatology. To tak˝e wspó∏za∏o-
˝yciel i by∏y prezydent Europejskiego Stowa-
rzyszenia Dermatologii Kosmetycznej i Este-
tycznej (ESCAD), cz∏onek francuskich towarzystw
dermatologicznych, Amerykaƒskiej Akademii
Dermatologicznej (AAD), Mi´dzynarodowego
Towarzystwa Dermatochirurgii (ISDS), honorowy
cz∏onek Europejskiego Towarzystwa Dermato-
logii Laserowej i wielu innych.    

MEDYCYNA ESTETYCZNA NA ÂW
IECIE

Rozpoczynamy cykl wywiadów z wybitnymi przedstawicielami medycyny
estetycznej z ca∏ego Êwiata. Poznamy ich opinie na temat kondycji, rozwoju
i przysz∏oÊci medycyny estetycznej. Z dr Pierre Andre rozmawia dr Joanna
Czuwara.
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najlepsze mo˝liwoÊci lecznicze czy terapie wspomagajàce
leczenie, ale nie ka˝dy dermatolog musi je wykonywaç. Nie
ma specjalistów od wszystkiego. Lekarze zajmujàcy si´
estetykà powinni byç w moim przekonaniu artystami. Artysta
ma poczucie pi´kna, estetyki i zmys∏ artystyczny, rozumie
cia∏o i dusz´. Nie ka˝dy lekarz ma artyzm potrzebny w me-
dycynie pi´kna i dlatego nie mo˝na si´ zgodziç, ˝eby wszyscy
lekarze dermatolodzy z racji swojej specjalizacji zajmowali si´
dermatologià estetycznà. Dotyczy to tak˝e lekarzy rodzinnych
czy chirurgów plastyków. Nie ka˝dy chirurg plastyk zrobi
dobrà operacj´ plastycznà ze wskazaƒ estetycznych. Trzeba
mieç do tego r´k´ i zmys∏. Dlatego, co podkreÊli∏em w swoim
wyk∏adzie, lekarz praktykujàcy dermatologi´ estetycznà
powinien stosowaç takie techniki, w których czuje si´
najlepiej. Dlaczego? Nie po to ˝eby ograniczyç êród∏a
dochodów, ale dla osiàgni´cia jak najlepszych rezultatów
leczniczych. W moim przekonaniu nie mo˝na byç specjalistà
od wszystkiego.

J.CZ. Czy poprawa wyglàdu jest we Francji tematem tabu? Czy
ludzie publicznie przyznajà, ˝e stosujà zabiegi estetyczne?
P.A. Zagadnienie upi´kszania i korekcji wyglàdu nie jest 
we Francji tematem wstydliwym. OczywiÊcie w du˝ej mierze
dotyczy to stosowania bezinwazyjnych i ma∏oinwazyjnych
zabiegów estetycznych. Obecnie najpowszechniejszym
trendem jest wykonanie zabiegu, po którym mo˝na natych-
miast wróciç do pracy. Regularne stosowanie peelingów,
ostrzykiwanie toksynà botulinowà, wype∏nienia czy laserowy
nieblacyjny resurfacing skóry nie jest dla pacjentów tematem
wstydliwym. Regularne wizyty w gabinecie medycyny este-
tycznej i korzystanie z metod, które nie wy∏àczajà z ˝ycia
zawodowego i obowiàzków codziennych sà coraz powszech-
niej stosowane i wymagajà okreÊlonej systematycznoÊci.
Pacjenci tego przestrzegajà. ÂwiadomoÊç systematycznego
stosowania takich metod dla utrzymania i/lub poprawy wy-
glàdu skóry zosta∏a tak˝e bardzo nag∏oÊniona przez media.
Poniewa˝ du˝o si´ na ten temat mówi i pisze, pacjenci pos-
trzegajà te zabiegi jako standard w piel´gnacji skóry. Du˝o
uwagi poÊwi´ca si´ tak˝e metodom prewencyjnym. Termin
tzw. prewencyjnej medycyny estetycznej polega na stoso-
waniu fotoprotekcji, odpowiedniej diety, antyoksydantów
ogólnie lub w formie preparatów miejscowych, witaminy A 
i jej pochodnych. Dzi´ki temu potrzeba bardziej inwazyjnych
metod odm∏adzania skóry i/lub korekcji chirurgicznej oddala
si´ na póêniejszy wiek biologiczny pacjentów. We Francji
ÊwiadomoÊç o niekorzystnym wp∏ywie s∏oƒca i promienio-
wania UV na starzenie si´ skóry jest coraz wi´ksza i foto-
protekcja jest coraz bardziej rygorystycznie przestrzegana.
Du˝a jest tak˝e dba∏oÊç o codziennà piel´gnacj´ twarzy 
i skóry z zastosowaniem kremów z kwasami owocowymi,
substancjami rozjaÊniajàcymi, witaminà C i retinolem lub
retinaldehydem.

J.CZ. Jak Pan widzi przysz∏y rozwój dermatologii estetycznej?
P.A. Widz´ mo˝liwoÊci dla zastosowania wszystkich metod 
i technologii estetycznych z wi´kszym naciskiem na szersze
wykorzystanie i zainteresowanie metodami bezinwazyjnymi i
ma∏oinwazyjnymi. Medycyna prewencyjna pozwoli oddaliç 
w czasie zastosowanie metod inwazyjnych. Technologia

pozwoli stworzyç bardziej swoiste i bezpieczniejsze metody
korekcji wyglàdu i odm∏adzania, np. lasery, IPL, ultradêwi´ki,
przeszczepianie autologicznych komórek t∏uszczowych 
w starzeniu obj´toÊciowym, zastosowanie cz´stotliwoÊci fal
radiowych celem pobudzenia przebudowy skóry, chocia˝
nieznane sà jeszcze odleg∏e skutki wp∏ywu pola elektro-
magnetycznego na organizm cz∏owieka. Prosz´ pami´taç, 
˝e w polu elektromagnetycznym ˝yjemy na co dzieƒ noszàc
przy sobie np. telefon komórkowy, bez którego tak trudno si´
obecnie obyç. Dobra znajomoÊç i doÊwiadczenie w techni-
kach i preparatach estetycznych daje mo˝liwoÊç wzaje-
mnego ich ∏àczenia. Dla przyk∏adu, podziel´ si´ moimi
dobrymi doÊwiadczeniami z zastosowaniem fenolu lub
lasera Erg/YAG w centralnej cz´Êci twarzy (wokó∏ ust, nosa
czy oczu), a na pozosta∏à cz´Êç twarzy kwasu trójchlo-
rooctowego w st´˝eniu 40%. Taka kombinacja daje bardzo
dobre rezultaty odm∏odzenia skóry twarzy i poprawy jej wy-
glàdu w ka˝dej okolicy anatomicznie odmiennej. Zasto-
sowanie nietrwa∏ych, biodegradujàcych wype∏niaczy czyni
obecnie zabiegi wype∏nieƒ bezpiecznymi i pozbawionymi
odleg∏ych powik∏aƒ, jak to si´ dzia∏o w przypadku wype∏-
niaczy trwa∏ych. Obecnie nale˝y preferowaç wype∏nianie
preparatami nietrwa∏ymi, z wiodàcym przyk∏adem kwasu
hialuronowego. Nied∏ugo coraz powszechniejsze stanie si´
wype∏nianie kolagenem uzyskanym z w∏asnych fibro-
blastów. To zapewni bezpieczeƒstwo technice, poniewa˝
w∏asny kolagen nie spowoduje reakcji nadwra˝liwoÊci.
Ewolucj´ od bardziej do mniej inwazyjnych zabiegów mo˝na
przeÊledziç na przyk∏adzie metod modelowania sylwetki
cia∏a. Jeszcze niedawno wykonywa∏o si´ g∏ównie liposukcj´,
a obecnie pacjenta traktuje si´ w sposób bardzo kom-
pleksowy, tzn. zaleca mu si´ odpowiednià diet´, witaminy,
antyoksydanty, kszta∏towanie sylwetki ultradêwi´kami,
masa˝ami, endermologi´ lub ostrzykiwanie fosfatydylo-
cholinà. Kszta∏tuje si´ prawid∏owe nawyki ˝ywieniowe.
Najwa˝niejszym celem staje si´ utrzymanie uzyskanego
efektu, a nie tylko usuni´cie nadmiaru tkanki t∏uszczowej.

J.CZ. Jakie sà Pana osobiste preferencje i osiàgni´cia 
w dziedzinie dermatologii estetycznej?
P.A. B´dàc zwiàzanym z medycynà estetycznà od wielu lat,
dostrzegam potencja∏ wszystkich technik zabiegowych 
w zale˝noÊci od wieku, problemu i oczekiwaƒ pacjentów.
Ch´tnie stosuj´ odm∏adzanie skóry twarzy z zastosowaniem
nieablacyjnych technik laserowych i IPL, a w leczeniu
starzenia obj´toÊciowego – kwasu hialuronowego. 

J.CZ. Czy widzi Pan jakiekolwiek zagro˝enia w tej dziedzinie
medycyny?
P.A. Zagro˝enia mogà byç zwiàzane z nieumiej´tnym zas-
tosowaniem technik estetycznych i brakiem znajomoÊci ich
dzia∏ania lub ograniczeƒ. Tak jak wspomnia∏em wczeÊniej, 
w moim przekonaniu lekarz trudniàcy si´ dermatologià
estetycznà powinien byç artystà, a nie rzemieÊlnikiem,
zdawaç sobie spraw´ z realnych zagro˝eƒ nieumiej´tnego
wykorzystania zabiegów upi´kszajàcych. W swojej praktyce
lekarze estetyczni dla najlepszych rezultatów powinni
stosowaç metody bezpieczne lub opanowane w naj-
mniejszych szczegó∏ach. �




