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Koleżanki i Koledzy!

Już niebawem spotkamy się na najważniejszym  
wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie  
– XIX Międzynarodowym Kongresie Dermatologii  
Estetycznej i Medycyny Anti-Aging. Nie sposób wymie-
nić wszystkich aktywności, które zostały zaplanowane  
w trakcie trzydniowego spotkania, warto jednak podkre-
ślić udział światowej sławy specjalistów, dzięki którym 
mamy możliwość uczenia się od najlepszych!
W numerze garść praktycznych informacji związanych  
z Kongresem. Zapraszamy również na stronę Stowarzy-
szenia www.dermatologia-estetyczna.pl, gdzie znajdą 
Państwo szczegółowy program Kongresu.
Już od maja zacznie obowiązywać dyrektywa europejska 
dotycząca ochrony danych osobowych, która w restryk-
cyjny sposób reguluje prawo związane z przetwarza-
niem danych osobowych. W jaki sposób przygotować się  
do RODO dowiemy się z krótkiego artykułu Pani ad-
wokat Anny Martyny. Więcej informacji na ten temat  
na piątkowej sesji biznesowej w trakcie Kongresu. Warto,  
bo dotyczy nas wszystkich. 

Do zobaczenia na Kongresie!

Walkiewicz-Cyrańska

Wydawca: 
StowarzySzenie Lekarzy DermatoLogów eStetycznych
02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 69 A, e-mail: stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
tel. +48 22 853 39 70, +48 695 803 801, +48 695 805 955, +48 605 332 776

BarBara 
WalkieWicz-cyrańska
prezes Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych
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XIX Kongres 
Dermatologii Estetycznej 
i Medycyny Anti-Aging

Raz do roku Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych organizuje Kongres, w trakcie którego 
specjaliści zajmujący się tą dziedziną medycyny mają okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami, 

wziąć udział w workshopach i panelach dyskusyjnych. 

Kongres odbędzie się w dniach 9-11 marca w Double 
Tree by Hilton Hotel w Warszawie, przy ulicy Skalnicowej 
21. Przestronne wnętrza hotelu zostały przystosowane  
do potrzeb uczestników Kongresu, począwszy od recep-
cji kongresowej, gdzie oprócz rejestracji można uzyskać 
wszelkie niezbędne informacje dotyczące spotkania, głów-
ną salę konferencyjną, gdzie przez 3 dni będą odbywały się 
wykłady naukowe oraz 10 sal workshopowych, przestrzeń 
wystawienniczą, gdzie sponsorzy i wystawcy przygotowują 
swoje stoiska. W trakcie Kongresu niemal na każdym rogu 
znajdą się stacje kawowe dostępne przez cały czas trwania 
naszego spotkania. Na lunch zapraszamy do restauracji 
Garden i klubu Zazen.

Dla wszystkich, którzy będą chcieli odpocząć i nieco się  
zrelaksować po wykładach hotel zaprasza do Strefy  
Wellness & SPA, a w ofercie:
•	 Basen	z	nisko	zasoloną	wodą,	
•	 sauny,	łaźnie	parowe,	
•	 sala	do	zajęć	aerobowych	Reebok	University	Fitenss	
 oraz kompleksowo wyposażona siłownia i studio cardio  
	 Fitness	by	Precor	czynne	24h,	
•	 salon	kosmetyczny:	Manicure	&	Pedicure,	stylista	fryzur,		
	 Medical	SPA.
Do dyspozycji mamy bezpłatny parking zewnętrzny  
dla 450 samochodów oraz płatny garaż ze 149 miejscami 
parkingowymi.

Wszystkim, którzy zdecydowali się skorzystać z noclegów w Hotelu 
Victoria i Holiday Inn Józefów zapewniamy transfer do Double Tree przed wykładami 
i po wykładach. Jednocześnie hotel Sofitel Victoria jest miejscem naszej Perłowej Gali, 

która odbędzie się wieczorem 10 marca. Zapraszamy! 

„

„

Przypominamy, że doba hotelowa w Double Tree dla uczestników Kongresu 
została przedłużona bezpłatnie do godz. 17.00 w dniu 11 marca 2018!
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Mark BerMan

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej  
i chirurgii z wykorzystaniem komórek macierzystych. 

Praktykuje	w	Beverly	Hills	 i	w	Rancho	Mirage	w	Californii.	 
W	 2010	 był	 Prezesem	 American	 Academy	 of	 Cosmetic	
Surgery. Aktualnie jest również wykładowcą klinicznym  
w	zakresie	chirurgii	plastycznej	twarzy	na	University	
of	Southern	California.	
Jest znanym pionierem w dziedzinie przeszczepów  

tkanki tłuszczowej, w swoich pracach badawczych zwra-
ca szczególną uwagę na istotę utraty tkanki tłuszczowej 
w procesie starzenia się twarzy i możliwości przywraca-
nia jej naturalnej objętości w trójwymiarowym zakresie. 
W 2011 roku razem z Doktorem Eliotem Landerem otwo-
rzył	 California	 Stem	Cell	Treatment	Center,	 które	 stało	 się	
centrum badawczym korzyści płynących z wykorzysta-
nia	 tkanki	 tłuszczowej	 i	 stromal	vascular	 fraction	SVF	 (ko-
mórki macierzyste, preadipocyty). Kolejnym krokiem było 
stworzenie	projektu	Cell	Surgical	Network	–	zrzeszającego	
specjalistów i szerzące wiedze o chirurgii wykorzystującej 
komórki macierzyste na całym świecie. Dzięki bogatym 
doświadczeniom własnym, Doktora Eliota Landera,  
a także specjalistów z całego świata stworzyli publi-
kację Stem Cell Revolution, mówiącą o możliwościach  
wykorzystania komórek macierzystych w różnych dzie-
dzinach medycyny, do wglądu na stronie: 
www.stemcellrevolution.com

Patrick trevidic 

Specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej, rekon-
strukcyjnej i estetycznej. W środowisku medycznym 
postrzegany jest jako jeden z kluczowych lekarzy  
w zakresie badań poświęconych starzeniu. 

Dr	 Trevidic	 opublikował	 ponad	 50	 artykułów	 naukowych	 
w licznych periodykach i czasopismach międzynarodowych. 
Często	zapraszany	jest	do	zaprezentowania	dokonań	na	kon- 
gresach	 odbywających	 się	 na	 całym	 świecie.	 Dr	Trevidic	 jest 
nie	 tylko	 dyrektorem	 naukowym	 Expert2.	 Expert	 (www. 
expert2expert.co.uk)	 –	 znanej	 w	 Europie	 grupy	 chirurgów	 
i	 specjalistów	w	dziedzinie	medycyny	estetycznej	–	ale	 także	
dyrektorem naukowym największego europejskiego kongresu 
medycyny	estetycznej	FACE	2	F.A.C.E.	W	2010	roku,	współpra-
cując	z	Expert2Expert,	dr	Trevidic	kierował	pracami	nad	książką	
pt. „Anatomia i iniekcje jadu kiełbasianego”, która oparta jest 
na obserwacjach eksperta. W 2011 roku ukazał się drugi tom 
pt. „Anatomia i iniekcje zwiększające objętość”, który opubli-
kowano we współpracy z międzynarodowymi ekspertami. 

XIX Kongres 
Dermatologii Estetycznej 
i Medycyny Anti-Aging

Program tegorocznego Kongresu organizowanego przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów  
Estetycznych obfituje w wykłady, workshopy, panele dyskusyjne, które specjalnie dla uczestników  
przygotowali najlepsi specjaliści z kraju i ze świata. Warto już teraz zaplanować sobie czas, żeby  
maksymalnie wykorzystać uczestnictwo w Kongresie. Poniżej przedstawiamy sylwetki niektórych  

wybitnych, zagranicznych wykładowców. Tych wykładów nie można pominąć.
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alain-ali Mojallal 

Wybitny profesor w dziedzinie chirurgii plastycznej,  
estetycznej i rekonstrukcyjnej. 

Współprzewodniczący wydziału chirurgii plastycznej  
rekonstrukcyjnej	 i	 estetycznej	na	Uniwersytecie	w	Lyonie,	 
dyrektor programu złożonych aloprzeszczepów twarzy,  
a także dyrektor programu badań komórek macierzystych  
oraz banków komórek i tkanek pozyskiwanych z tkanki  
tłuszczowej.	Wiceprezes	Towarzystwa	Chirurgii	Plastycznej	 
oraz	dyrektor	studiów	w	zakresie	gojenia	ran	na	Uniwersy- 
tecie	w	Lyonie.	Dr	Ali	Mojallal	 jest	 także	współprzewodni- 

czącym studiów w zakresie przeszczepów włosów na  
Uniwersytecie	w	Lyonie.
Dr	 Alain-Ali	 Mojallal	 stosuje	 najnowsze	 techniki	 zabiego-
we będące rezultatem prac badawczych, którymi kieruje  
w Lyonie i na uniwersytecie w Dallas w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie współpracuje z najlepszymi amerykańskimi 
chirurgami	plastycznymi	–	m.in.	prof.	Rod	J.	Rohrich.
Chirurgię naprawczą dr Mojallal opiera na najnowszych 
technikach mikrochirurgii i medycyny regeneracyjnej. 
Jego chirurgia plastyczna natomiast opiera się na le-
czeniu „na wymiar”, dostosowanym do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. 
Alain-Ali	Mojallal	jest	bardzo	cenionym	i	popularnym	mów-
cą	na	Międzynarodowych	Kongresach	Medycyny	Estetycz-
nej	i	Chirurgii	Plastycznej,	na	których	przeprowadził	ponad	
330 wykładów.
Dr	 Mojallal	 jest	 również	 autorem	 94	 artykułów	 umiesz-
czonych	 na	 PubMed,	 autorem	 podręcznika	 „Atlas of  
Cutaneous Perforators”, autorem multimedialnej aplikacji  
„3D Atlas of Cutaneous Perforators”, a także autorem  
19 artykułów dydaktyczno-naukowych. 

PhiliPPe kesteMont

Chirurg estetyczny twarzy i szyi. Członek Europejskiej  
Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy.

DZiAłALNość EDuKACyJNA i bADAWCZA
•	 Profesor	nadzwyczajny	Uniwersytetu	Medycznego
	 w	Nicei
•	 Od	1996	r.	manager	corocznego	kursu	anatomii	
	 chirurgicznej	twarzy	na	Wydziale	Medycznym
	 Uniwersytetu	w	Nicei,	w	zakresie	liftingu	twarzy	
 i rynoplastyki
•	 Członek	zespołu	nauczycieli	"Międzyakademickiego	
	 dyplomu	w	dziedzinie	chirurgii	estetycznej	twarzy"	
	 –	Nicea	–	Bordeaux	–	Marsylia
•	 Konsultant	naukowy	"UNIVERSKIN™"
•	 Doktor	medycyny	 odpowiedzialny	 za	 rozwój	 i	 wykorzy 
 stanie toksyny botulinowej dla wskazań estetycznych 

	 i	korekcyjnych	w	Uniwersytecie	Medycznym	w	Nicei
•	 Badacz	w	ramach	francuskich	i	europejskich	badań	
 dotyczących neurotoksyn we wskazaniach 
	 estetycznych	(ALLERGAN,	IPSEN,	Q-MED	GALDERMA,		
	 MERZ,	TEOXANE	ALPHEON)
•	 Badacz	w	ramach	francuskich	i	europejskich	badań	
 dotyczących wypełniaczy we wskazaniach do zabiegów  
	 twarzy	(MERZ,	Q-MED-GALDERMA,	ALLERGAN,	
	 SINCLAIR,	FILORGA,	TEOXANE)
•	 Członek	kolegium	nauczycielskiego	„Międzyakademic-
	 kiego	dyplomu”	Paryż	V,	Paryż	XII:	Ocena	i	kontrola	
 technik iniekcji wypełniaczy w dermatologii 
 i chirurgii plastycznej.
•	 Dyrektor	„Akademickiego	dyplomu	medycyny	
	 estetycznej,	anatomii	i	wypełniaczy”	w	Nicei	
	 oraz	„Diploma	Visage”	w	szkole	medycznej	w	Nicei.
•	 Dyrektor	naukowy	kongresu	Monte	Carlo	Aesthetics			
	 (MCA,	AMEC	&	VISAGE)	oraz	AMWC	2018
•	 Dyrektor	„Kursu	anatomii	IMCAS”	od	roku	2010	r.

DZiAłALNość W DZiEDZiNiE CHiRuRGii
•	 działalność	publiczna	w	Szpitalu	Uniwersyteckim	
	 w	Nicei,	świadczenia	w	zakresie	chirurgii	twarzy	i	szyi
•	 działalność	prywatna	w	Klinice	Medycyny	Estetycznej	
	 Św.	Jerzego	w	Nicei.

kongreS 2018
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PhiliPPe dePrez 

światowej sławy specjalista w dziedzinie peelingów 
medycznych i mezoterapii. 

W 1996 roku założył jedną z pierwszych firm w branży me-
dycyny	estetycznej	(Laboratorium	AestheticDermal),	która	
od tego czasu nieustannie wprowadza innowacyjne for-
muły preparatów do rewitalizacji skóry. Jest twórcą gamy 
peelingów SkinTech oraz koktajli do mezoterapii RRS, 
które cieszą się bardzo dużym uznaniem środowiska 

medycznego. Dr Deprez jest wykładowcą na międzynaro-
dowych kongresach medycyny estetycznej w Europie i na 
świecie, a jego produkty obecne są w 75 krajach, dając 
lekarzom nowe możliwości terapeutyczne i innowacyj-
ne podejście w leczeniu najtrudniejszych przypadków 
dermatologicznych.

Dr Deprez jest absolwentem wydziału lekarskiego i chi-
rurgicznego	Katolickiego	Uniwersytetu	w	Belgii.	Dyrektor 
Kliniki Hera w Empuriabrava w Hiszpanii.	Jest	także	ab-
solwentem	College	National	de	Medecine	Estetique	w	Pa-
ryżu	i	Charleroi	w	Belgii.	Ukończył	także	wydział	Medycyny	 
Estetycznej	 i	 Kosmetycznej	 Colegi	 Oficial	 de	 Metges	 
de	 Catalunya	 w	 Hiszpanii.	 Członek honorowy National 
Academy of Sciences w bukareszcie, honorowy prze-
wodniczący Asociacion Nacional Mexicana de Medicina 
Estetica, honorowy przewodniczący Asociacion Mexi-
cana de Lipoplastica w Meksyku.

raffaele rauso 

Dr Raffaele Rauso otrzymał dyplom lekarza w wieku 24 lat. 

Po uzyskaniu stopnia medycznego udał się na pięciolet-
nie szkolenie w dziedzinie chirurgii czaszkowo-szczęko-
wo-twarzowej	 na	 Drugim	 Uniwersytecie	 Neapolitańskim	
(Włochy).	W	tym	okresie	odbył	także	dwa	stypendia	w	za-
kresie chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej oraz czaszko-
wo-szczękowo-twarzowej	–	jedno	w	Szpitalu	Uniwersytec-
kim	w	Bazylei	 (Szwajcaria),	a	drugie	w	Instytucie	Chirurgii	
Plastycznej	 Twarzy	 (GSR	 Facial	 Plastic	 Surgery	 Institute)	 
w	Hajdarabadzie	(Indie).	
Zaledwie rok po zostaniu konsultantem ds. chirurgii czasz-
kowo-szczękowo-twarzowej uzyskał stopień magistra chi-
rurgii	estetycznej	na	Uniwersytecie	w	Mediolanie.	Po	upły-
wie trzech kolejnych lat otrzymał stopień doktora chirurgii 
plastycznej,	dermatologii	i	anatomii	człowieka	na	Uniwersy-
tecie	La	Sapienza	w	Rzymie.	W	międzyczasie	ukończył	tak-
że	studia	podyplomowe	z	mikrochirurgii;	później	otrzymał	
jeszcze jeden stopień magistra w dziedzinie rekonstrukcji 
piersi	na	Uniwersytecie	La	Sapienza	w	Rzymie.
Opublikował	 kilka	 artykułów	 w	 najbardziej	 renomowa-
nych czasopismach poświęconych chirurgii plastycznej 

rekonstrukcyjnej i estetycznej, chirurgii twarzoczaszki  
oraz	medycynie	 kosmetycznej	 (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=Rauso+r).	 Do	 jego	 publikacji	 należy	
także kilka rozdziałów książek na temat chirurgii plastycz-
nej estetycznej i medycyny kosmetycznej. Aktualnie jest 
prelegentem na najważniejszym europejskim kongresie 
chirurgii plastycznej i medycyny kosmetycznej.
Jest	 także	 recenzentem	 kilku	medycznych	 czasopism	 na-
ukowych oraz pełnoprawnym członkiem najbardziej reno- 
mowanych europejskich towarzystw naukowych w dzie-
dzinie	 chirurgii	 plastycznej	 estetycznej,	 np.	 EAFPS	 (Euro-
pejskiej	 Akademii	 Chirurgii	 Plastycznej	 Twarzy),	 EACMFS	
(Europejskiego	Towarzystwa	Chirurgii	Czaszkowo-Szczęko-
wo-Twarzowej),	Włoskiego	Towarzystwa	Chirurgii	Plastycz-
nej	Estetycznej	 (AICPE),	Włoskiego	Towarzystwa	Mikrochi-
rurgii	(SIM),	Włoskiego	Towarzystwa	Medycyny	Estetycznej	
(SIME)	 itd.	 Ponadto	 został	 on	wybrany	Prezesem	Włoskiej	
Federacji	Medycyny	 Estetycznej	 (FIME)	 na	 lata	 2015-2017	 
i jest byłym Prezesem tej instytucji.
Dr	Rauso	pracuje	również	charytatywnie	 jako	chirurg	pla-
styczny na misjach w Afryce, Ameryce Południowej. Zajmu-
je się tam deformacjami twarzoczaszki, np. rozszczepami 
wargi i podniebienia, chirurgią dłoni i deformacjami po 
oparzeniach.
Obecnie	 jest	 adiunktem	na	Uniwersytecie	w	 Foggii	 (Wło-
chy) i pracuje w prywatnej klinice zajmującej się chirurgią 
plastyczną estetyczną i medycyną kosmetyczną w trzech 
największych	 włoskich	 miastach	 (Neapolu,	 Rzymie	 i	 Me-
diolanie) wraz ze swoim zespołem, założonym przez niego  
w 2013 r. i znanym pod nazwą Chirurgia Della bellezza, 
czyli chirurgia piękna.
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Przygotuj się na zmiany 
jakie wprowadza RODO! 

Od 25 maja 2018 roku placówki medyczne zobowiązane będą do stosowania przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób  
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).

Rozporządzenie	 będzie	 stosowane	 bezpośrednio	 we	
wszystkich	 krajach	 Unii	 Europejskiej,	 zastępując	 krajowe	
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W Polsce 
przestanie	 obowiązywać	 ustawa	 z	 29	 sierpnia	 1997	 roku	 
o ochronie danych osobowych, którą zastąpi nowa usta-
wa, mająca charakter uzupełniający do regulacji prawnych  
wynikających z rozporządzenia.
RoDo ma zastosowanie do wszystkich podmiotów 
prywatnych i publicznych przetwarzających dane oso-
bowe. Podlegają mu duże szpitale, kliniki jak również 
wszelkie pozostałe podmioty lecznicze oraz indywidu-
alne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. 
Rozporządzenie wprowadza dotkliwe kary finansowe 
za nie przestrzeganie przepisów dotyczących przetwa-
rzania danych. Dla przypomnienia przetwarzanie danych 
to operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowy-
wanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, prze-
glądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie. Przetwarzanie danych może odbywać się przy 
użyciu systemów informatycznych jak również w wersji  
papierowej.

Maksymalna wysokość kar wynikających z naruszeń 
przepisów może wynosić nawet do 20 milionów euro 
lub do 4 procent całkowitego rocznego obrotu świat- 
owego.

Kluczowym elementem, na jaki placówki medyczne po-
winny zwrócić uwagę, to bezpieczeństwo infrastruktury 
IT,	 systemów	informatycznych	gdzie	są	 rejestrowane,	gro-
madzone i przechowywane szczególnie chronione przez 
przepisy	dane	pacjentów.	Istotne	są	również	zastosowane	
środki organizacyjne: procedury dotyczące obsługi pacjen-
ta, dostępu do danych, obiegu dokumentacji medycznej, 
zabezpieczeń fizycznych. Zgodnie z nowymi przepisami 
danymi wrażliwymi są już nie tylko informacje o zdro-
wiu pacjenta ale także dane o korzystaniu z usług opie-
ki zdrowotnej. Dlatego też niezmiernie ważna jest świado-
mość personelu placówki i jego cykliczne szkolenia. 

Należy zwrócić uwagę komu powierzamy do przetwa-
rzania dane osobowe pacjentów. Firmy które świadczą 
na rzecz placówek medycznych usługi informatyczne, 
hostingowe, kadrowe, płacowe i inne. będą również zo-
bowiązane do wdrożenia standardów zgodnych z przepi-
sami. Niezbędne będzie aneksowanie dotychczasowych 
umów lub zawarcie nowej pisemnej umowy powierzenia 
zgodnie z wymaganiami RoDo oraz audyty tych firm.

W razie wystąpienia sytuacji, w której doszło do naruszenia 
zasad ochrony danych osobowych w placówce medycz-
nej czy też w firmie, której powierzyliśmy dane np. wyciek 
danych, kradzież danych itp. placówka medyczna będzie 
musiała	 w	 ciągu	 72	 godzin	 poinformować	 Generalnego	 
Inspektora	 Ochrony	 Danych	 Osobowych	 jak	 również	 pa-
cjentów , których dotyczą dane.
W związku z nowymi wymaganiami placówki medyczne 
będą zobowiązane do opracowania lub uzupełnienia od- 
powiednich dokumentów, polityk, procedur. Konieczne 
będzie prowadzenie dokumentacji m.in. dotyczącej oceny 
skutków dla ochrony danych, rejestru czynności przetwa-
rzania, procedury zgłaszania naruszeń oraz przygotowa-
nie nowych klauzul zgód i obowiązków informacyjnych. 
Większość placówek medycznych będzie również zobo-
wiązana zatrudnić inspektora ochrony danych osobowych. 

anna Martyna
administrator 
Bezpieczeństwa informacji

kongreS 2018
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Xiii eDycji konkurSu 
Pereł DermatoLogii 

eStetycznej       

Zbliża się termin stosowania rozporządzenia i ważne jest 
aby jak najlepiej przygotować się do nowych obowiązków. 
Czas	na	wdrożenie	przepisów	będzie	zależny	od	wielkości	

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wykład dotyczący RODO, zaplanowany w pierwszym dniu XIX Międzyna-
rodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging, 9 marca 2018, w trakcie sesji biznesowej dla lekarzy. 

kongreS 2018

ZARZąD	STOWARZySZENIA	LEKARZy	DERMATOLOGóW	ESTETyCZNyCH	

z a p r a s z a  n a 

10 marca 2018, godz. 20.30
hotel Sofitel Victoria  

ul. królewska 11, warszawa    

Perłową Galę

placówki i ilości realizowanych procesów w związku z tym, 
należy niezwłocznie przeprowadzić audyt aby zaplanować 
wdrożenie	RODO.	
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Sposoby na wiotkość skóry 

Starzenie się jest nieuniknionym i naturalnym biologicznym procesem, na który wpływ mają zarówno 
czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Skóra ulega zazwyczaj starzeniu szybciej niż pozostałe narządy 
naszego ciała, a efekt tego procesu jest najbardziej widoczny. Jednym z efektów jest wiotkość i spadek 

elastyczności, który dotyczy twarzy, jak i całego ciała.

Zwiotczenie	skóry	ma	różne	przyczyny.	Może	być	ono	zwią-
zane z naturalnymi, fizjologicznymi procesami starzenia.  
W tym przypadku, w miarę upływu czasu, skóra traci swoje 
naturalne rusztowanie, staje się sucha i zaczyna tracić swoją 
jędrność. Związane jest to ze starzeniem wewnątrzpochod-
nym, które charakteryzuje się głównie procesami zaniko-
wymi i zwiotczeniowymi. Wiotkość skóry może pojawiać się 
także jako jeden z efektów starzenia zewnątrzpochodnego 
–	 m.in.	 związanego	 z	 nadmierną	 ekspozycją	 na	 promie-
niowanie	UV	 (fotostarzenie).	 Ekspozycja	na	promienie	UV	
jest odpowiedzialna w 80% za procesy starzenia się skóry 
twarzy i innych odsłoniętych części ciała, prowadzi bowiem 
do jej przedwczesnego starzenia i powoduje m.in. znaczną 
utratę	 jej	elastyczności,	wyraźną	wiotkość	 i	efekt	nadmia-
ru skóry. Procesy degeneracyjne zachodzą wtedy również  
w tkance podskórnej. W badaniu mikroskopowym wi-
doczne jest zmniejszenie grubości naskórka, zmiany 
zanikowe i dysplastyczne, dochodzi do rozpadu i zani-
ku kolagenu i elastyny, które stanowią swoistą podporę 
skóry.	Badania	dowodzą,	że	wiek	biologiczny	skóry	syste-
matycznie narażanej na kontakt ze słońcem, a więc szcze-
gólnie w obrębie twarzy, dekoltu i dłoni, wyprzedza nawet 
o 30 lat naturalny wiek metrykalny.

Zmiana wyglądu skóry
W przypadku twarzy następuje, postępujące z czasem, 
opadania	jej	owalu.	Jest	ono	wynikiem	scieńczenia	i	wysu-
szenia skóry oraz zmian w jej elastyczności, spowodowa-
nych zaburzeniami w obrębie struktury włókien elastycz-

nych, kolagenowych oraz retukulinowych skóry właściwej  
oraz	w	tkance	podskórnej.	Utrata	konturów	twarzy	nastę-
puje także w wyniku hypotrofii tkanki tłuszczowej i hipoto-
nii mięśni mimicznych. Proces starzenia obejmuje wszyst-
kie	warstwy	–	od	naskórka	do	tkanki	podskórnej,	mięśnie	
i	powięzie,	 jak	 również	 struktury	 kostne.	Opadanie	owalu	
twarzy może zatem pojawiać się w wyniku naturalnego pro-
cesu starzenia, fotostarzenia oraz może być spowodowane 
stopniową redukcją zawartości podściółki tłuszczowej lub 
genetyczną	jej	utratą.	Czynniki	te	mogą	także	nakładać	się	
na siebie dając w rezultacie obraz wiotkiej, wiszącej skóry, 
co wpływa na zmianę konturów i proporcji twarzy. W przy-
padku ciała utrata elastyczności skóry może być także spo-
wodowana znaczną utratą masy ciała, pojawia się również 
u wielu kobiet po ciąży, problem dotyczy wtedy najczęściej 
okolicy	brzucha.	Miejscami	problematycznymi	 są	 również	
dla wielu pań ramiona czy wewnętrzna strona ud.

Metryka nie zawsze równa biologii
Objawy	starzenia	się	skóry	są	cechą	indywidualną	każdego	
człowieka i często nie są związane z wiekiem. Proces sta-
rzenia endogenny jest nieunikniony i jest naturalną konse-
kwencją	 upływającego	 czasu.	 Mamy	 natomiast	 ogromny	
wpływ na starzenie egzogenne, gdyż wpływ na postępy 
procesu starzenia skóry zależy w tym przypadku od tego,  
w	 jaki	 sposób	 obchodzimy	 się	 z	 naszą	 skórą	 (opalanie,	
używki, dieta, styl życia). W trakcie właściwego starzenia 
skóry dochodzi do nieuniknionych zmian, jednak wygląd  
i kondycja skóry są zdecydowanie lepsze niż przy starzeniu 
skóry niewłaściwym. Przykładowo, skóra chroniona przed 
ekspozycją	na	promienie	UV	uzyska	zawsze	niższą	punkta-
cję	w	skali	Glogau	aniżeli	skóra	będąca	w	tym	samym	wieku,	
ale podlegająca procesom fotostarzenia. Wywiad lekarski 
ma	na	celu	analizę	i	ocenę	stanu	skóry.	Narzędziami	poma-
gającymi lekarzom ocenić kondycję i stopień jej uszkodze-
nia,	 są	 odpowiednie	 skale	 –	m.in.	 klasyfikacja	 zmarszczek	 
i	 elastozy	 wg	 Fitzpatricka,	 skala	 Glogau.	 Analiza	 ta	 uła-
twia określenie wieku biologicznego skóry i zaplanowanie  

dr n. Med. eWa kanioWska
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odpowiedniego leczenia. Do gabinetów dermatologii es-
tetycznej zgłaszają się coraz częściej osoby młode, których 
kondycja skóry, m.in. poprzez intensywne opalanie się, jest 
bardzo zła. Pacjenci przychodząc na zabiegi mają oczeki-
wanie szybkich zmian, tymczasem przy skórze starszej niż 
wiek metrykalny mamy dużo trudniejsze zadanie i lekarze 
powinni uświadamiać ten fakt pacjentom. Ważne, aby roz-
różnić	zwiotczenie	skóry	od	 jej	 tzw.	„zwisania”,	„opadania”,	
aby	ukierunkować	 leczenie	–	działać	bezpośrednio	na	 re-
generację	skóry	i/lub	uzupełniać	ubytki	tkanki	podskórnej.	
Wszelkie terapie mają natomiast za zadanie odmłodzić skórę, 
sprawić, że nabędzie ona z powrotem cech skóry młodej. 

Nowoczesne metody 
leczenia wiotkości skóry
Dermatologia i medycyna estetyczna oferuje skuteczne 
sposoby	leczenia	wiotkości	i	nadmiernego	„opadania”	skóry. 
Doskonałą alternatywę dla zabiegów chirurgicznych sta-
nowią obecnie zabiegi z użyciem nowoczesnych technik 
zabiegowych i innowacyjnych technologii. Poprzez zabiegi 
zwiększamy napięcie zwiotczałej tkanki, które następuje na 
skutek obkurczania się włókien kolagenowych, jak również 
stymulujemy procesy odnowy skóry na poziomie komórko-
wym	–	co	stanowi	dodatkowy	czynnik	wpływający	na	uzy-
skanie poprawy klinicznej. Regeneracja to proces, który 
wymaga czasu i cierpliwości. Jednakże terapie urucha-
miające mechanizmy odnowy przynoszą dwie korzyści 
– efekt estetyczny, jak również rezultat w postaci prze-
budowy struktury skóry.	 Tłumaczę	 zatem	 pacjentom,	 
że te dobre zmiany, które mogą obserwować w swoim wy-
glądzie, są wynikiem zmian, które zaszły w strukturze ich 
skóry pod wpływem pobudzenia jej do samoregeneracji.

Bezinwazyjne liftingi
Terapie	te	stanowią	doskonałą	alternatywę	chirurgii.	Ope-
racyjny lifting był i jest bardzo skuteczną metodą przy-
wracania młodszego wyglądu, jednak, jak każdy inwazyj-
ny zabieg, wiąże się z rekonwalescencją i dużo większym 
ryzykiem powikłań. W wyniku procedury wycięty zostaje 
nadmiar	skóry,	ale	jej	jakość	pozostaje	niezmieniona.	Obec-
nie technologia pozwala na uzyskiwanie zbliżonych efek-
tów estetycznych bez wyłączania pacjenta z normalnego 
funkcjonowania a zamierzone efekty również uzyskuje się 
w wyniku jednego zabiegu, dodatkowo dochodzi do prze-
budowy skóry i znacznej poprawy jej kondycji. 

Sporą popularnością wśród tzw. „bezinwazyjnych liftin-
gów” cieszą się urządzenia pracujące w nowoczesnej 
technologii HiFu (High intensity Focused ultrasound 
– zogniskowana fala ultradźwiękowa).	Metoda	jest	bez-
pieczna a jej działanie i skuteczność poparte są badaniami. 
Zabieg polega na wielokrotnym przykładaniu do skóry pa-

cjenta	specjalnej	głowicy,	która	emituje	fale	ultradźwięko- 
we wnikające w głąb tkanek. W wyniku selektywnego  
podgrzania tkanki obkurczają się a powstałe w skórze mi-
krouszkodzenia stymulują wytwarzanie nowego kolagenu.  
To	doskonała	terapia	dla	osób	z	widocznym	spadkiem	na- 
pięcia oraz widocznymi śladami zwiotczenia skóry. Zabieg 
stosuje	się	w	przypadku	–	drobnych	i	głębokich	zmarszczek,	
obniżenia linii brwi, obwisłych policzków, podwójnego  
podbródka.	Modelowanie	w	ten	sposób	twarzy	jest	wyjąt-
kowo	precyzyjne	–	podnosimy	i	zwiększamy	napięcie	skóry,	
dzięki czemu nabiera ona młodszego i świeżego wyglądu. 
Zabiegi sprawdzają się także w przypadku wiotkiej skóry  
szyi, dekoltu jak również wiotkości skóry brzucha, wewnętrz-
nej strony ramion, ud, czy w przywracaniu jędrności skóry 
nad kolanami. W wyniku terapii możemy uzyskać efekt liftin-
gu i odmłodzenia niemal każdej okolicy ciała. Skuteczność  
terapii zależy w dużej mierze od doświadczenia lekarza.  
To	on	decyduje,	którą	z	wymiennych	głowic	zabiegowych	
wybrać i na jakiej głębokości skóry i tkanki podskórnej wyko-
nać zabieg, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Precyzyjność 
zabiegu	 zwiększa	 obrazowanie	 USG.	 Terapia	 jest	 bardzo	
skuteczna.	Naturalny	efekt	odmłodzenia	i	liftingu	widoczny	
jest już bezpośrednio po zabiegu. Skóra staje się napięta. 
Proces odnowy włókien kolagenowych postępuje stopnio-
wo przez 3-6 miesięcy i wtedy też osiągamy maksymalny  
i spektakularny efekt. Dlatego, że efekty dodatkowo nara-
stają z czasem, nie ma nagłej zmiany w wyglądzie, co jest 
bardzo komfortowe dla pacjenta. Dzięki tej terapii możemy 
odmłodzić pacjenta wizualnie, jak i odmłodzić i przebu-
dować jego skórę. Wynikiem zabiegu jest bowiem oprócz 
liftingu,	 głęboka	 jej	 rewitalizacja	 i	 odnowa	 –	 te	 zmiany	 
zachodzące w skórze można uwidocznić przeprowadzając 
USG	skóry.		

Niebywałymi	 zaletami	 zabiegu	 są	 bezinwazyjność,	 brak	 
rekonwalescencji i możliwość wykonywania go niezależnie 
od pory roku i nasłonecznienia. 

Stan skóry 2 dni przed zabiegiem i zaraz po

eStetyka LekarSka
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Liftingu skóry można dokonać także z pomocą radio-
frekwencji techniką tzw. termoliftingu. Zastosowana 
metoda wykorzystuje dobroczynne właściwości ciepła, 
pod wpływem którego uaktywnione zostają naturalne 
procesy odnowy kolagenu, odpowiedzialnego za na-
pięcie i jędrność skóry.	Możemy	w	tym	przypadku	prze-
prowadzić	 dwa	 typy	 zabiegu	 –	 endodermalny,	 czyli	 we-
wnątrzskórny lifting oraz lifting zewnętrzny. Endodermalny 
termolifting polega na wprowadzeniu pod skórę bardzo 
cienkiej kaniuli emitującej radiofrekwencję i podgrzaniu 
tkanki do pożądanej temperatury. Poprzez podgląd z ka-
mery termowizyjnej oraz monitora urządzenia, lekarz na 
bieżąco kontroluje temperaturę w tkance, utrzymując ją na 
jednym	poziomie	przez	cały	czas	zabiegu	–	co	wpływa	na	
jego	precyzję	i	bezpieczeństwo.	Ten	rodzaj	terapii	zakłada	
ewentualnie kilka dni rekonwalescencji z uwagi na możliwy 
niewielki	obrzęk	i/lub	zasinienie	w	miejscu	wprowadzenia	
kaniuli. Lifting zewnętrzny jest natomiast bezinwazyjny, 
przeprowadza się go wykorzystując różnej wielkości głowi-
ce dopasowywane do obszaru ciała poddawanego terapii. 
Oprócz	efektu	wizualnego,	który	narasta	z	czasem,	docho-
dzi dodatkowo do przebudowy skóry i tkanek.

Kiedy skóra staje się luźna, sprawia wrażenie, jak-
by było jej w nadmiarze. Dzieje się tak na przykład  

w obrębie górnych powiek. ich nieinwazyjny lifting 
umożliwia znana od lat technologia fali radiowej (RF). 
Dzięki specjalnie zaprojektowanym końcówkom zabiego-
wym i opracowaniu metody ochrony gałki ocznej, możemy  
w bardzo precyzyjny sposób wykonać zabieg na tak deli-
katnym obszarze i zniwelować problem opadającej gór-
nej powieki, uzyskując efekt jej uniesienia. Zabieg polega  
na kontrolowanym podgrzaniu kolagenu zawartego  
w skórze, powodując w pierwszej fazie obkurczenie jego  
włókien i zapoczątkowanie procesów odnowy. Skóra staje  
się	jędrna	i	elastyczna,	powieka	unosi	się	„otwierając”	oko.	
Zaraz po zabiegu można powrócić do codziennych obowiąz-
ków, ponieważ naskórek nie zostaje uszkodzony a przemiany  
zachodzą w głębszych warstwach skóry. Efekt zabiegu  
narasta dodatkowo z czasem. 

Korekcji wiotkości skóry powiek można dokonać tak-
że przy użyciu tzw. czwartego stanu skupienia, czyli  
Plazmy.	Terapia	pozwala	pozbyć	się	pierwszych	oznak	sta-
rzenia, odmłodzić okolicę oka i nadać świeży wygląd spoj-
rzeniu. Pożądany efekt uzyskujemy już po jednym zabiegu  
a terapia, przeprowadzana przez doświadczonego lekarza, 
jest	 bezpieczna	 dla	 pacjenta.	 Urządzenie,	wykorzystujące	
mikrowiązki plazmy, zakończone jest specjalną igłą, która 
przykładana do skóry tworzy na niej kontrolowane mikro-
uszkodzenia	termiczne.	Uszkodzenie	jest	w	pełni	kontrolo-
wane,	dotyczy	górnych	warstw	skóry.	Uruchomione	zostają	
w ten sposób procesy naprawcze, dochodzi do przebudo-
wy kolagenu, ujędrnienia i zagęszczenia skóry a dodatkowo 
spłycenia zmarszczek. Zabieg zakłada kilka dni rekonwale-
scencji, ze względu na zmiany pojawiające się w obrębie 
skóry	(strupki,	będące	wynikiem	gojenia	się	naskórka).	

zdjęcia dzięki uprzejmości itP S.a.
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inną metodą liftingu skóry powiek jest laserowa blefa-
roplastyka. To doskonała metoda na tzw. „opadające 
powieki”, czasem ograniczające nawet pole widzenia. 
Zabieg polega na usunięciu nadmiaru skóry w obrębie 
górnej	 powieki.	 Terapia	 z	 użyciem	 lasera,	 w	 porównaniu	 
z tradycyjną metodą chirurgiczną, charakteryzuje się znacz-
nie krótszym czasem gojenia, znacznie krótszym okresem 
rekonwalescencji i mniejszym dyskomfortem.

Terapia kolagenowa
Kolagen stanowi najważniejsze włókno podporowe, które 
sprawia, że jest ona gładka, napięta i odpowiednio nawil-
żona. Z czasem następuje proces stopniowego zanikania 
kolagenu, w wyniku którego skóra zaczyna tracić spręży-
stość, jędrność i staje się wiotka. Preparat na bazie kolage-
nu, podany w formie mezoterapii, ma na zasadzie biosty-
mulacji uzupełnić jego niedobory oraz zniwelować efekty 
jego ubytków. Terapia jest bardzo skuteczna w walce  
z wiotkością skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni czy in-
nych części ciała. Zabieg jest bardzo bezpieczny i może 
być stosowany niezależnie od wieku pacjenta.	 Terapii	
możemy poddawać młodą skórę w celu hamowania proce-
sów starzenia lub skórę dojrzałą, by przywrócić jej napięcie  
 i młody wygląd. Zabiegi mezoterapii nie wyłączają z nor-
malnego funkcjonowania, małe siniaki, które mogą się zda-
rzyć, można zakryć makijażem lub usunąć je przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu laserowego.

Laseroterapia
Zabiegi laserowe mają wieloaspektowe działanie na skórę. 
To	doskonała	 terapia,	w	wyniku	 której	 oprócz	 efektów	 lecz-
niczych i poprawy jakości skóry, możemy uzyskiwać efek-
ty	 jej	 odmłodzenia	 i	 liftingu.	 Technologia	 laserowa	 jest	
nieustannie udoskonalana. Wysiłek poświęcony pracy  
i badaniom nad tym rodzajem zabiegów zmierza w stronę 
uczynienia ich jak najmniej inwazyjnymi. Dąży się do mini-
malizowania okresu rekonwalescencji i ilości potrzebnych 
sesji zabiegowych oraz zwiększenia efektywności zabie-
gów	–	 czyli	 do	 tego,	 na	 czym	 zależy	pacjentom	 i	 lekarzom.	

Zabiegi laserowe nie muszą już zatem kojarzyć się z wyłą-
czeniem z normalnego funkcjonowania, długim okresem 
gojenia	 i	 ogólnym	 uczuciem	 dyskomfortu.	 Te	 same	 proble-
my można obecnie leczyć bez- lub małoinwazyjnie. obec-
nie doskonałymi urządzeniami są lasery działające  
w innowacyjnej technologii pikosekundowej.	Umożliwiają	
one zabiegi fotoodmładzania, jak również resurfacing z wyko-
rzystaniem końcówki frakcyjnej w technologii pikosekundo-
wej.	Możemy	działać	na	poprawę	struktury	skóry	w	zakresie	
drobnych niedoskonałości, płytkich zmarszczek, zmarszczek 
palacza, odświeżenia skóry wokół oczu, spłycenia drobnych 
blizenek do blizn potrądzikowych włącznie. Dodatkowo mamy 
możliwość redukcji zmian barwnikowych, tych powierzchnio-
wych, jak i tych umieszczonych głęboko pod skórą. W wyniku 
zabiegu dochodzi do wzrostu syntezy włókien kolagenowych, 
uzyskujemy widoczną poprawę kondycji skóry, jej gęstości, 
elastyczności, rozjaśnienia oraz odświeżenia kolorytu. Zabiegi 
stanowią	wszechstronną	terapię	kondycjonującą	skórę.	Tera-
pia	ta	spełnia	w	pełni	oczekiwania	pacjentów	–	podczas	jednej	
sesji zabiegowej możemy osiągnąć doskonałe efekty z mini-
malnym	okresem	 rekonwalescencji.	 Co	ważne,	 zastosowana	
technologia wpływa na bezpieczeństwo zabiegów.

Korekta ubytków objętości
Oprócz	 wspomnianej	 technologii	 HIFU,	 laseroterapii,	 tera-
pii kolagenowej, zabiegami, które wspomagają regenera-
cję skóry, są zabiegi uzupełniające braki tkanki podskórnej. 
Stosuje się w tym celu m.in. preparaty na bazie kwasu hialu-
ronowego lub implantację specjalistycznie przygotowanej 
tkanki tłuszczowej. Zabiegi z użyciem wypełniaczy na bazie 
kwasu hialuronowego umożliwiają precyzyjne uzupełnienie 
brakujących	 objętości	 (redukcja	 doliny	 łez,	 bruzd	 nosowo- 
-wargowych, uzupełnienie objętości kości policzkowych,  
dołów skroniowych, nawilżenie i modelowanie ust) dając efekt 
liftingu	twarzy.	Oprócz	efektu	wypełnienia	w	wyniku	zabiegu	
kwas hialuronowy podany w skórę mechanicznie pobudza 
obecne w niej fibroblasty do produkcji nowego kolagenu,  
co powoduje przebudowę tkanki w tym miejscu i ogólną  
poprawę kondycji skóry. Zabiegi wypełniania autologiczną 
tkanką tłuszczową, wykorzystujące innowacyjną techno-
logię, umożliwiają separację wcześniej odessanej tkanki 
tłuszczowej i uzyskanie frakcji bogatej w najmłodsze,  
żywotne komórki tłuszczowe, jak również cenne komórki 
macierzyste, które nie tylko uzupełniają braki objętości, 
ale również mocno regenerują tkankę. Zabiegi są mało-
inwazyjne, nie powodują obrzęków i nie wymagają okresu  
rekonwalescencji.	Oprócz	właściwości	wypełniających	i	odmła-
dzających, wykorzystując zdolność komórek macierzystych  
do ciągłego samoodnawiania, uzyskujemy również efekty re-
witalizacji	i	odbudowy	skóry.	Te	dwa	fakty	wpływają	na	znacz-
ne podniesienie skuteczności zabiegu i trwałości jego efektów.

eStetyka LekarSka
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Kwas taninowy:     
innowacyjny antyoksydant długowieczności

Wolne rodniki stanowią wysoce reaktywne cząsteczki, które mogą uszkadzać komórki skóry. Do ich 
nadmiernego powstawania przyczyniają się głównie czynniki środowiskowe. Mogą również powstawać 
pod wpływem sytuacji stresowych, choroby, zmian hormonalnych bądź poddawania skóry leczeniu.  
Endogenne starzenie się skóry wiąże się również z postępującym spadkiem potencjału antyoksydacyjnego2. 
Niektóre egzogenne antyoksydanty, takie jak witamina C, E oraz polifenole nie powstają w ludzkim 
ciele. Chociaż są one wysoce niestabilne w środkach do stosowania na skórę, mogą być łączone razem  

w celu poprawy stabilności składu3.

Kwas taninowy (TA) to wyjątkowy składnik, polifenol 
otrzymywany z natury i po raz pierwszy ustabilizowany 
w połączeniu z kwasem askorbinowym przez ALPHA-
SCiENCE.

TA posiada lepsze właściwości ochronne w porównaniu 
do	 referencyjnych	 antyutleniaczy	 takich	 jak	 BHA,	 BHT,	
alfa tokoferol i trolox1.	 Hamuje	 również	 powstawanie	 
wolnych	 rodników	 hydroksylowych	 w	 reakcji	 Fentona	 
poprzez	kompleksowanie	Fe3+2. 

TA wpływa na naczynia: wiąże się z elastyną naczyń,  
poprawia odporność na degradację i redukuje kalcyfi-
kację	 vivo3.	 Chroni	 śródbłonek	 małych	 naczyń	 krwiono-

śnych oraz kapilar4. TA jest skuteczny w leczeniu siniaków:  
zdolności do chelatacji pomagają w uniknięciu odkła-
dania się żelaza w skórze po uszkodzeniach naczyń, zaś 
właściwości antyoksydacyjne chronią błony komórkowe  
oraz integralność komórek.

TA hamuje indukowaną przez kolagenazę degradację kola-
genu poprzez intensywne tworzenie wiązań wodorowych 
zwiększone oddziaływaniami hydrofobowymi oraz zapo-
biega swobodnemu dostępowi kolagenazy do aktywnych 
miejsc na łańcuchach kolagenu5.

TA jest skuteczny wobec nowotworów skóry: chroni przed 
chemicznie indukowanym nowotworzeniem u myszy  
z 66% redukcją indukowanych nowotworów6, hamuje 
marker	ODC	dla	rozwoju	nowotworów	skóry	o	85%	7.

TA hamuje powstawanie produktów końcowych zaawan-
sowanej glikacji8 oraz posiada właściwości przeciwgrzy-
bicze i przeciwbakteryjne9, co może tłumaczyć związek 
pomiędzy jego obecnością w korze sekwoi i wyjątkowym 
okresem życia tego drzewa.

alfred Marchal

Podsumowując, TA charakteryzują unikalne zastosowania kosmetyczne 
oraz możliwości stosowania miejscowego: siniaki i zaczerwienienia, działanie 

przeciwstarzeniowe i przeciwko zanieczyszczeniom, ochrona przed wolnymi rodnikami 
i ich wychwytywanie, ochrona naczyń krwionośnych oraz regulacja pigmentacji.

„

„
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ALFRED MARCHAL

Dr chemii organicznej i absolwent mBa, jest uzna-
nym międzynarodowym ekspertem antyoksydantów  
oraz medycyny estetycznej. Posiada 35-letnie doświad-
czenie akademickie r&D w dziedzinie organicznej synte-
zy farmaceutycznej oraz fitofarmaceutyków. 

1		Rice-Evans,	1995	and	Liyana-Pathirana	and	Shahidi,	2006
2		Lopes	GK,	Biochim	biophys	Acta	1999,	10.1472-142,152
3  yanni	Xu,	Peng	Liu,	Suowen	Xu,	Marina	Koroleva,	Shuya	Zhang,	Shuyi	Si	&	Zheng	Gen	Jin
4		Biomaterials	:	Volume	27,	Issue	19,	July	2006,	Pages	3645-3651	Jason	C.	Isenburg,	Nishant	V.	Karamchandani,	
	 Dan	T.	Simionescu,	Narendra	R.	Vyavahare
5		K	Jackson	J.	Mater.	Sci.	2010,21,1435-1443
6		Mukul	Das	et	all,	International	Journal	of	Cancer	43,	3,	468-470
7		Hala	U	Gall,Cancer	Res	1991,	51,2820
8		Curr.Drug	Metab.2013,	may,	14	414-431
9		Hisanori	Akiyama,	J.	antimicrobial	Chemotherapy,	48,	4	;	487-491

autor wielu artykułów naukowych oraz patentów,  
w szczególności dla witaminy c, k oraz kwasu hia- 
luronowego. kieruje Działem Badań w aLPhaScience  
i jest członkiem zarządu w firmach farmaceutycznych.
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anti-aging

Starzenie się organizmu 
– wiek biologiczny vs metrykalny

Życie [bios, vita, life] dzieli się na dwa podstawowe okresy: okres rozwoju, tj. wzrastania, dojrzewania,  
osiągniecia maksymalnej sprawności; od urodzenia do pełnej dojrzałości płciowej; ewolucyjnie najważniejszy 
okres [ang. essential life spain]. Następny to okres pogarszania się homeostazy i czynności poszczególnych 
narządów oraz zmniejszania się zdolności do znoszenia obciążeń, stopniowego, postępującego ograniczenia 

funkcji życiowych [ang. senescence], kończącego się śmiercią.

Starzenie oznacza stopniowe, następujące wraz z upły- 
wem czasu pogorszenie funkcji narządów, które utrud-
nia utrzymanie wewnętrznej równowagi organizmu, czyli  
homeostazy.	 Jest	 to	 fizjologiczny	 etap	 życia	 następujący	
po uzyskaniu dojrzałości płciowej, przebiegający z pogor-
szeniem funkcji komórek i wszystkich procesów fizjologicz-
nych, czego konsekwencją jest zwiększona śmiertelność  
i podatność na choroby, zmniejszona zdolność adaptacji 
na stres oraz upośledzone funkcjonowanie ciała i umysłu. 
W warunkach stresu może to prowadzić do chorób i dys-
funkcji. Ta zawężona homeostaza w starości określana 
jest mianem homeostenozy. Jej kruchość powoduje,  
że choć sam proces starzenia nie wystarcza do wywoła-
nia patologii to jednak jej sprzyja. Prawidłowe i nieza-
burzone starzenie przebiega w zdrowiu, możliwie jak  
najwolniej, z zachowaniem sprawności psychicznej  
i fizycznej, dobrego nastroju i samopoczucia.

Wyróżniamy starzenie zwyczajne i patologiczne. Starzenie 
zwyczajne jest to proces zachodzący bez współistnienia  
chorób. W tym przypadku zmiany narządowe wynika-
ją	 tylko	 i	 wyłącznie	 z	 upływu	 czasu.	 U	 osób,	 u	 których	
tempo tych zmian jest nawet wolniejsze od spodzie-
wanego,	 mówi	 się	 o	 starzeniu	 pozytywnym	 (sucesfull	
aging);	 np.	 sprawni	 stulatkowie	 w	 tym	 Jeanne	 Calment,	
która	 przeżyła	 ponad	 122	 lata.	 Odnosi	 się	 ono	 jednak	
do zaledwie 10% populacji. Z kolei starzenie patologicz-

ne to proces starzenia, w którym zmiany w narządach 
wynikają zarówno z upływu czasu jak i z toczących się  
w	organizmie	procesów	chorobowych.	Te	ostatnie	w	oczy-
wisty sposób potęgują wpływ procesu starzenia się na  
poszczególne narządy. Dotyczy ono ok. 90% populacji. 

Elementy starzenia ludzkiego
Starzenie się organizmu obejmuje zarówno starzenie 
mentalne, jak i fizyczne. Przynosi ono spadek wydolności,  
mobilności, zdolności komunikacyjnych, niezależności,  
a	w	późniejszym	etapie	także	zmianę	osobowości.	Zauwa-
żalnie spada szybkość przewodzenia nerwowego, indeks 
sercowy, przepływ nerkowy, maksymalna wydolność od-
dechowa oraz dochodzi do pogorszenia zmysłów smaku, 
słuchu	 i	 wzroku.	 Jako	 klasyfikację	 przyjęto	 następujące	
przedziały wiekowe:
•	 70-79	lat	–	późna	dojrzałość
•	 80-89	lat	–	starość
•	 90–109	lat	–	długowieczność
•	 110–122	lata	–	super	długowieczność
•	 (>115	lat	–	superstulatkowie)

Przyczyny starzenia
Istnieje	obecnie	kilka	teorii,	wyjaśniających	przyczyny	sta-
rzenia, m.in. teoria genetyczna, która dowodzi, że program 
starzenia	i	umierania	zakodowany	jest	w	genach	(mniejsza	
różnica	 w	 długości	 życia	 u	 identycznych	 bliźniaków,	 ge-
netyczne czynniki predyspozycji do niektórych chorób). 
Teoria	 Hayflicka	 opracowana	 w	 1965r	 mówi	 natomiast,	
iż istnieje biologiczna granica długości życia zależna od 
gatunków, związana z zakodowanymi mechanizmami 
podziałów	 komórkowych	 (przykład:	 fibroblasty	 [komór-
ki	 znajdujące	 się	 w	 skórze]–	 ograniczona	 liczba	 podzia-
łów	 komórkowych	 [+/-50]	 po	 ich	 wyczerpaniu	 następuje	
śmierć komórki), z kolei teoria telomerowa zakłada, że 
starzenie następuje na skutek starzenia się replikacyjnego 
DNA	(skracanie	się	końców	chromosomów),	a	starzenie	się	 

dr n. Med. elżBieta Podgórska
kierownik naukowy kursu Medycyny 
anti-aging w Międzynarodowym 
centrum kształcenia Medycyny 
anti-aging
członek stowarzyszenia lekarzy 
dermatologów estetycznych 
i fundacji Medycyny anti-aging 
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komórki następuje, kiedy długość telomerów obniży się do 
określonej	granicy	–	komórki	przestają	się	wówczas	dzielić.	
Ma także istnieć związek pomiędzy długowiecznością  
a hiperaktywnością enzymu odbudowującego końce 
chromosomów, potwierdziło to badanie na grupie spo-
łeczności żydowskiej Ashkenazi, najbardziej jedno-
rodnej genetycznie.	 Teoria	 apoptozy	 dowodzi,	 iż	 śmierć	
komórki jest zaprogramowana i inicjowana m.in. przez: 
uszkodzenie	DNA,	 stres	oksydacyjny,	promieniowanie	UV,	 
infekcje, toksyny, a sama choroba to nadmiar procesów 
apoptozy w zdrowych komórkach. Kolejną teorią wyjaśnia-
jącą przyczyny starzenia, jest teoria zużycia i pękania, mó-
wiąca,	że	wynika	ono	z	defektów	w	mitochondrialnym	DNA,	
który pozbawiony jest procesów naprawczych, a samo 
 starzenie jest wynikiem kumulacji uszkodzeń spowodo-
wanych codziennym życiem. istnieje także teoria szyb-
kości życia, mówiąca iż starzenie jest stanem wyczer-
pywania się pewnych substancji, potencjalnej energii 
lub fizjologicznej pojemności, a długość życia koreluje 
odwrotnie proporcjonalnie do konsumpcji energii.	Teo-
ria akumulowania produktów odpadowych mówi z kolei 
o starzeniu komórek w wyniku gromadzenia ubocznych 
produktów metabolizmu, toksyn, a teoria niedoborów 
immunologicznych o starzeniu w wyniku obniżenia od-
porności	 (infekcje)	 i	 wzrostu	 autoimmunizacji	 (autoprze-
ciwciała). obecnie najbardziej ceniona teoria wolnych 
rodników, która zakłada, że starzenie następuje w wy-
niku produkcji wolnych rodników i uszkadzania DNA  
w mitochondriach. Warto wspomnieć jednakże o teorii gli-
kacji	(glikozylacji),	gdzie	starzenie	jest	efektem	postępującej	
zmiany białek podczas życia w wyniku nieenzymatycznej 
glikozylacji	 (nieodwracalne	 tworzenie	wiązań	krzyżowych	
pomiędzy białkami a glukozą) i powstawania produktów 
glikacji	 –	 mediatów,	 które	 powodują	 skrócenie	 długości	 
życia i wzrost częstości występowania chorób. Starzenie 
jako wynik defektu ,,systemu naprawczego”, zaburzeń 
metabolicznych i zmienności genetycznej to z kolei 
założenia teorii błędów i napraw.	 Jako	o	 ostatniej	war-
to wspomnieć także o teorii pogarszania się wydolności  
układu endokrynnego, a tym samym starzenia jako wyniku 
niewydolności, ,,zużycia” gruczołów dokrewnych.

Objawy starzenia
Objawy	starzenia	dotyczą	zarówno	skóry	(zmarszczki,	ścieńcze- 
nie i wiotkość, obrzęki pod oczami, zaburzenia barwnikowe, 
obniżenie	grawitacyjne),	jak	również	włosów	(utrata,	siwienie,	
ścieńczenie,	brak	witalności),	mięśni	(zaniki,	brak	napięcia,	obwi- 
sanie),	kości	 (osteoporoza,	ścieńczenie,	 łamliwość,	kifoza	pier-
siowa),	 a	 także	 narządów	 (pogorszenie	 funkcji),	 czy	 zmysłów 
(zaburzenia	 pamięci,	 niepokój,	 bezsenność,	 depresja,	 zmę- 
czenie, zaburzenia widzenia, niedosłuch, zaburzenia smaku).

Klasyfikacja starzenia
W klasyfikacji starzenia wyróżniamy wiek metrykalny 
(chronologiczny),	czyli	starzenie	wiekowe,	oparte	na	dacie	
urodzenia, który jednak nie odzwierciedla prawdziwych 
informacji	 dotyczących	 stanu	 zdrowia	 pacjenta.	 Bardziej	
wiarygodny	jest	 jednak	wiek	biologiczny	(fizykalny),	który	
odzwierciedla stopień zaawansowania starzenia się orga-
nizmu	 jako	 całości,	 obejmuje	 starzenie	 biologiczne	 (sta-
rość), a jego określenie pozwala uzyskać mniej lub bardziej  
dokładną ocenę rzeczywistego wieku.

Metody oceny wieku biologicznego
Do oceny wieku biologicznego możemy zastosować  
specjalne testy	 (Webster,	 Furukawa,	 Borkan,	 Faechini),	 
biomarkery	 (skład	 ciała,	 biologiczne	 i	 hormonalne	 –	 bada-
nia	 laboratoryjne),	 czynnościowe/funkcjonalne	 (testy,	 np.	 
pamięci,	pojemności	wydechowej),	a	także	pomiary	(skład	
ciała, zmiany fizyczne, parametry czynnościowe, testy  
laboratoryjne, testy metaboliczne i endokrynologiczne). 
Pomocny może być także pomiar zmian fizycznych: np. 
siwe włosy, utrata części włosów, spadek siły mięśni, rosną-
ce uszy i nos, wzrost grubości fałdu tkanki podskórnej na 
mięśniu trójgłowym, wzrost obwodu brzucha, grubość 
skóry, badanie tętnic, testy oddechowe, próba wysiłkowa)  
oraz przeprowadzenie badań metabolicznych i endokryno-
logicznych: morfologia krwi, kreatynina i jej klirens, fosfata-
za	zasadowa,	lipidogram,	glukoza,	insulina,	FSH,	LH,	estra-
diol,	testosteron,	TSH,	FT3,	FT4,	prolaktyna,	GH,	wydalanie	 
z	moczem	17-hydroksy	i	17-ketokwasów.

Starzenie się światowej populacji
Obecne	dane	 statystyczne	podają,	 iż	 średnia	wieku	 świa-
towej	populacji	w	drugiej	połowie	XX	w.	wzrosła	o	20	 lat	
i	 obecnie	 wynosi	 60lat.	 Istnieją	 wyraźne	 różnice	 między	
krajami	mniej	 rozwiniętymi	 (mężczyźni	 –	 74	 lata,	 kobiety	 
–	76	lat),	a	krajami	bardziej	rozwiniętymi	(mężczyźni	–	78	lat, 
kobiety	–	82	 lata).	Można	zauważyć	ogólny	 trend:	spadek	
starzenia i wzrost populacji starzejącej się. Daleko nam 
jednak do najbardziej długowiecznych populacji, jakimi 
są	 mieszkańcy	 Okinawy	 (28,	 86	 stulatków/100	 tys.	 osób)	 
czy	całej	Japonii	(8,	97	stulatków/100	tyś	osób).

Wspólne cechy stulatków
Aby jak najdłużej cieszyć się dobrostanem fizycznym i psy-
chicznym, należy wprowadzić do codziennego życia, kilka 
prostych rad za przykładem sędziwych stulatków. Prze-
krojowe badania różnych populacji wskazują, iż większość  
stulatków ceni sobie:
•	 aktywność	fizyczną	(min.	3x/tyg.,	30-60	min)
•	 miłość	i	dobry	stosunek	do	ludzi	i	otoczenia
•	 szczupłą	budowę	ciała	(optymalne	BMI	22-24)

anti-aging
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•	 brak	nałogów	(np.	palenie	papierosów)
•	 mniejszą	podatność	na	stres,	cieszenie	się	relaksem
•	 podtrzymywanie	sprawności	intelektualnej	niezależnie		
 od wykształcenia
•	 życie	w	rodzinie,	związki	partnerskie,	dobre	relacje	
 międzyludzkie, życie w grupie, obecność rodzeństwa
•	 dietę	niskokaloryczną	(1500-2500	kcal/d;	1000-1100	kcal/d),	 
 unikanie mięsa, żywność wysokiej jakości, dietę zbilansowaną: 
 10-15%	tłuszcze,	10-15%	białka,	70-80%	węglowodany,			
 głównie żywność wegetariańską, różnorodność jedzenia 
 i jedzenie powoli, najważniejsze śniadanie, unikanie soli,  
 konserwantów, barwników, żywności przetworzonej, 
 zminimalizowanie spożycia cukru i produktów słodkich, 
 alkohol w małych ilościach lub wcale
•	 pozytywne	środowisko	socjalne,	potrzebę	kontaktów	
 socjalnych
•	 wczesne	wstawanie
•	 pracę	na	świeżym	powietrzu,	życie	na	wsi,	rześki	klimat
•	 dobry	sen,	średnio	8	godzin	(6-8h)
•	 akceptację	upływu	czasu,	starzenia	się,	
 szacunek do starości, odwagę starzenia się
•	 życie	zgodnie	z	zasadami	etycznymi	
 i systemem najwyższych wartości, wiarę
•	 preferowanie	jakości	a	nie	ilości	i	szybkości	
 wykonywanych czynności
•	 bycie	asertywnym
•	 rytm	życia	zgodny	z	naturalnymi	cyklami:	
	 dzień/noc,	pory	roku
•	 realne	narzucanie	sobie	granic	czasowych	i	terminów
•	 nieprzechodzenie	na	emeryturę:	kontynuację	pracy	
 lub zajmowanie się inną, nową pracą, wolę życia, 
 apetyt na życie, ciągły rozwój intelektualny

•	 optymizm,	pozytywne	nastawienie	do	życia,	śmiech,	
 umiejętność okazywania emocji, ,,walkę z przeciwnościami”  
 niż ,,załamywanie rąk”, silną wolę, upór w dążeniu do celu
•	 zawody,	którym	towarzyszy	uporządkowany,	
 regularny tryb życia
•	 awersję	do	wszystkiego,	co	niesie	ze	sobą	stały	niepokój
•	 tendencję	do	dzielenia	pracy	na	krócej	trwające	
 fragmenty
•	 umiejętność	reorganizowania	programu	działania	
 w przypadku niepowodzenia, przystosowanie się 
 do zmiennych warunków

Średnia długość życia w Polsce (2016 r.)
W	 porównaniu	 z	 innymi	 krajami	 w	 Europie,	 mężczyźni	 
w	Polsce	 żyją	o	 7	 lat	 krócej	 (Szwajcaria,	 Islandia),	 kobiety	
w	Polsce	żyją	o	3-4	lata	krócej	(Hiszpania,	Francja,	Włochy,	
Szwajcaria). Znajdujemy się obecnie na 8 miejscu wśród 
krajów Europy pod względem średniej długości życia,  
a prognozy mówią, że pod względem długości życia dogo-
nimy	Europę	za	15-20	lat	(∼2035	r.).

Rola medycyny przeciwstarzeniowej
W aspekcie przedstawionych danych, rolą medycyny prze-
ciwstarzeniowej jest przede wszystkim poprawa jakości 
życia na każdym jego etapie, wydłużenie życia, zapobie-
ganie chorobom związanym ze starzeniem się, zapewnie-
nie optymalnej kondycji i zdrowia w każdym wieku, kom-
pensacja	chorób	(spadek	śmiertelności	z	powodu	chorób,	
przesunięcie wystąpienia chorób w wieku podeszłym)  
oraz optymalizacja zdrowia, tak, aby śmiertelność i ewentu-
alne inwalidztwo pojawiały się na krótki czas przed śmiercią 
lub życie przebiegło aż do śmierci w pełnym zdrowiu.

anti-aging
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Rozmowy kwalifikacyjne nie są sprawdzianem wiedzy 
medycznej, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest 
poznanie przyszłych słuchaczy, skąd do nas przyjeżdżają 
i przede wszystkim dlaczego wybierają taką drogę zawo-
dową.	Nam	zależy	na	tym,	żeby	lekarze,	którzy	przystąpią	
do naszego programu edukacyjnego i skończą 2-letni kurs, 
faktycznie pracowali w tej dziedzinie medycyny, wykonując 
na co dzień zabiegi estetyczne. 
W tym roku rozmowy kwalifikacyjne były dla mnie szcze-
gólną przyjemnością z tego względu, że wszystkie osoby, 
z którymi miałam okazję się spotkać, wykazały się determi-

nacją i wysoką świadomością swojego wyboru, doskonale 
wiedzieli, dlaczego ta dziedzina medycyny i dlaczego nasze 
Centrum.	Sprawdzili	inne	placówki,	które	zajmują	się	szko-
leniem z zakresu procedur estetycznych i dokonali wyboru 
składając aplikacje do nas. Dla mnie, jako dyrektora ds. 
merytorycznych, jest to szczególny powód do dumy  
i dowód uznania dla wszystkich naszych wykładowców 
i trenerów. Podobnie jak rekomendacje naszych absol-
wentów. Wielu słuchaczy, którzy już ukończyli 2-letni kurs 
polecają	nasze	Centrum	Kształcenia.	Nie	ma	lepszej	rekla-
my	niż	„poczta	pantoflowa”.	Co roku mamy grono słucha-
czy, którzy trafili do nas, kierując się wyłącznie opinią 
naszych absolwentów. Jest to dla mnie ogromna satys-
fakcja i motywacja do dalszej pracy.
Każdy kolejny rok, to nowe wyzwania i poszukiwanie 
rozwiązań programowych, które uwzględniają najnow-
sze doniesienia medyczne oraz wysoki poziom zajęć 
teoretycznych i praktycznych. Z punktu widzenia lekarza, 
który zamierza związać swoją drogę zawodową z estetyką 
lekarską, gruntowna wiedza teoretyczna jest podstawą  
do wykonywania zabiegów. 

dr kinga nicer
Wiceprezes stowarzyszenia 
lekarzy dermatologów 
estetycznych i fundacji 
Medycyny anti-aging, 
dyrektor ds. merytorycznych 
w Międzynarodowym centrum 
kształcenia Medycyny 
anti-aging

Międzynarodowe Centrum Kształcenia 
Medycyny Anti-Aging 

- rozpoczynamy rekrutację na lata 2018-2020
Stworzone przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Fundację Medycyny  
Anti-Aging, Centrum Kształcenia Lekarzy to miejsce unikatowe na skalę europejską – nikt dotychczas  

nie stworzył takich warunków do kompleksowego szkolenia lekarzy w tej dziedzinie medycyny. 
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Prawo w meDycynie

Kiedy zgoda pacjenta 
na zabieg medycyny estetycznej 

jest prawnie skuteczna

Zabiegi medycyny estetycznej mogą być wykonywane w celu czysto kosmetycznym, upiększającym, jak też 
mogą realizować jednocześnie cel leczniczy. Obecnie jesteśmy już w stanie bez większych trudności rozróżnić, 
czy konkretny zabieg ma charakter leczniczy, czy też nie. W każdym przypadku zgoda pacjenta na zabieg jest 
niezbędnym warunkiem jego wykonania. Brak zgody zawsze stanowi zawinione naruszenie dóbr osobistych 
i rodzi odpowiedzialność z art. 23 i 24 oraz 448 kodeksu cywilnego, nawet w przypadku, gdy zabieg został 

wykonany prawidłowo. 

Co	zatem	powinien	uczynić	lekarz,	aby	mieć	pewność,	że	za-
bieg,	który	przeprowadza,	jest	legalny?	Czy	wystarczy,	że	pa-
cjent	podpisze	oświadczenie	o	wyrażeniu	zgody	na	zabieg?	
Zarówno doktryna prawnicza, jak i bogate orzecznictwo są-
dowe w tym zakresie skłaniają do wniosku, że tak nie jest. 
Poprzestanie na uzyskaniu formalnej zgody pacjenta, 
bez poinformowania go o ryzyku i skutkach zabiegu 
powoduje, że jest to zgoda "nieobjaśniona" i jako taka 
jest wadliwa, wskutek czego lekarz działa bez zgody  
i naraża się na odpowiedzialność cywilną za szkodę  
wyrządzoną pacjentowi – nawet gdy postępuje zgod-
nie z zasadami sztuki lekarskiej. 
Pacjent musi być szczegółowo poinformowany o propono-
wanej mu metodzie leczenia, ryzyku zabiegu i jego następ-
stwach. Zakres obowiązku informacji nie zależy od tego, ile 
zdaniem lekarza pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, 
co rozsądna osoba będąca w sytuacji pacjenta obiektywnie 
potrzebuje	usłyszeć	od	lekarza	aby	podjąć	"poinformowa-
ną"	i	inteligentną	decyzję	o	poddaniu	się	konkretnej	proce-
durze medycznej. 
Zgodnie	 z	 art.	 31	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 5	 grudnia	 1996	 r.	 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek 
udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawi-
cielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, roz-
poznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach 

diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć  
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach 
leczenia	 oraz	 rokowaniu.	 Informacja	 ta	 powinna	 obejmo-
wać m.in. proponowane i możliwe metody lecznicze i dają-
ce się przewidzieć następstwa ich stosowania lub zaniecha-
nia. Zakres udzielanych pacjentowi informacji musi być 
uzależniony od rodzaju wykonywanego zabiegu, przy 
czym zakres ten najdalej sięga w przypadku zabiegów 
za którymi nie przemawiają bezwzględne wskazania, 
a są przeprowadzane głównie dla celów estetycznych. 
Wymaganie zgody pacjenta na podjęcie zabiegu głównie 
dla celów estetycznych jest zachowane tylko wtedy, gdy 
został on uprzednio dostatecznie poinformowany także 
o	 szczególnych	 –	 czyli	wszelkich	mniej	 lub	bardziej	moż-
liwych do przewidzenia skutkach zabiegu. oznacza to, 
że jeżeli istnieje nawet cień podejrzenia negatywnych 
skutków zabiegu, to pacjent powinien być o tym jedno-
znacznie poinformowany.	Brak	poinformowania	pacjenta	
o takich okolicznościach traktowany jest jako niedołożenie 
należytej staranności. Pacjent musi wiedzieć, z jakimi ne-
gatywnymi skutkami zabiegu powinien się liczyć, jakie jest 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a informacja win-
na być przekazana w sposób przystępny dla pacjenta, po 
czym lekarz powinien uzyskać potwierdzenie, że pacjent 
rozumie	ryzyko	zabiegu.	O	 ile	bowiem	w	wypadku	wyko-
nywania zabiegu ratującego życie obowiązek udzielenia 
pacjentowi informacji nie wymaga wskazania wszystkich 
możliwych skutków jego wykonania i w takich wypadkach 
może ograniczać się do wskazania możliwych niekorzyst-
nych skutków i powikłań, będących zwykłym typowym na-
stępstwem danego zabiegu, o tyle w wypadku zabiegów 
czysto estetycznych zakres tego obowiązku jest znacznie 
szerszy. Dlatego mówi się o rozszerzonym obowiązku  
informacyjnym przy wykonywaniu zabiegów tego typu.

adwokat 
gaBriela MoraWska-stanecka
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DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre oferuje do wynajęcia

Cena wywoławcza  5000 PLN netto / miesiąc

Oferty z informacją o rodzaju prowadzonej działalności oraz z propozycją ceny
prosimy przesyłać na adres: DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com

Kontakt:
Wioletta Kacperska  +48 533 358 832

GABINETY MEDICAL SPA
DO WYNAJĘCIA

Łączna powierzchnia gabinetów to ok. 67 m2:
•  Gabinet (nr 70) - 15,14 m2  
•  Gabinet (nr 68) - 17,13 m2  
•  Pomieszczenie biurowe i gabinet kosmetyczny - 20,31 m2 

 
 

Do powierzchni medical spa należy także część recepcyjna, toaleta oraz szatnia.
Każdy z gabinetów posiada: dostęp do bieżącej wody, umywalki, meble medyczne 

oraz pojemniki z płynami dezynfekującymi.

www.DoubleTreeWarsaw.pl
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Perłowe Metamorfozy
Od 13 już lat przyznajemy Perły Dermatologii Estetycznej dla najbardziej skutecznych 
i bezpiecznych produktów w tej dziedzinie medycyny. Dotychczas, dzięki państwa głosom, 

wręczyliśmy ponad 100 statuetek Pereł! 

Niemal	codziennie	jesteśmy	świadkami	przemian	jakie	zachodzą	na	twarzach	naszych	pacjentów	po	zastosowaniu	 
preparatów i urządzeń wyróżnionych Perłą. Z uśmiechem podziwiamy efekty swojej pracy i zadowolenie pacjentów.

Chwalmy się…

Pod hasłem „Perły w rękach specjalistów” zapraszamy wszystkich lekarzy do przesyłania swoich 
najbardziej spektakularnych metamorfoz, które udało się osiągnąć dzięki Perłowym Produktom.

Zdjęcia	pacjentów	przed	i	po	wraz	z	opisem	przypadku	zamieścimy	na	łamach	naszego	Derma	Newsa.	Prosimy	również	 
o przesłanie zdjęcia lekarza wykonującego zabieg oraz adres kliniki. Do zgłoszenia należy również dołączyć zgodę na  
korzystanie z wizerunku pacjenta. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: ewa@dermatologia-estetyczna.pl
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Nowości

BIO NUTRI LIFT Hydra Booster + Lift Booster głębokie nawilżenie 
oraz odżywienie skóry + lifting twarzy

Hydra booster zapewnia głębokie i długotrwałe nawilże-
nie i odżywienie skóry dzięki zawartości dwóch preparatów  
Filorga:	sztandarowego	NCTF®135HA	o	działaniu	ujędrnia-
jącym	i	rewitalizującym	skórę	oraz	M-HA18®,	który	poprawia	 
jej	nawilżenie,	elastyczność	oraz	blask.	NCTF®135HA	to	po-
lirewitalizująca substancja zawierająca kwas hialuronowy  
i	aż	59	składników	niezbędnych	do	prawidłowego	funkcjo-
nowania	skóry	(m.in.	witaminy,	aminokwasy,	antyoksydan-
ty, koenzymy i minerały). Zapewnia doskonałe nawilżenie, 
wygładzenie powierzchownych zmarszczek, ujednolicenie 
kolorytu	i	rozświetlenie	skóry.	M-HA18®	to	preparat	zawie-
rający kwas hialuronowy i glicerol, który daje bardzo głębo-
kie nawilżenie i ujędrnienie skóry oraz zapewnia ochronę 
przed wolnymi rodnikami. Połączenie substancji zawartych 
w obu produktach to unikatowy, skondensowany zastrzyk 
odmładzający dla skóry.
Drugi zabieg wchodzący w skład kuracji bio NuTRi LiFT 
– Lift booster	 –	 łączy	 skuteczność	 bogatego	 w	 kwas	 

hialuronowy	 i	 59	 składników	 stymulujących	 skórę: 
NCTF®135HA	 oraz	 preparatu	 liftingującego	 i	 wypełniają-
cego drobne i powierzchowne 
zmarszczki:	 ART	 FILLER	 FINE®	
LINES.	 NCTF®135HA	 odży-
wia skórę, poprawia jej jakość  
i poziom nawilżenia, wyrów-
nuje jej koloryt oraz zmniejsza 
pory,	 podczas	 gdy	 ART	 FILLER	
FINE®	 LINES,	 dzięki	 zawartości	
3 form kwasu hialuronowe-
go, liftinguje twarz oraz wy-
gładza już widoczne drobne 
i powierzchowne zmarszczki  
(kurze	łapki,	okolica	ust).	

FiLoRGA MEDiCAL 
www.filorga.com

BIO NUTRI LIFT to innowacyjne połączenie dwóch zabiegów Filorga – Hydra Booster oraz Lift Booster  
– które dzięki synergicznemu działaniu odżywiają, nawilżają i poprawiają elastyczność skóry, aby uzyskać  
młodszy i wypoczęty wygląd oraz długotrwały lifting skóry. 

ALPHASCIENCE – silna antyoksydacja 
czyli osiągnięcia naukowe dla ochrony skóry 

To	 francuska	 gama	 preparatów	 home	 care	 stworzona	 dla	 specjalistów	 jako	 uzupełnienie	 
zabiegów	estetycznych.	Formuły	produktów	oparte	są	na	wysokich	stężeniach	silnych	antyoksy-
dantów,	są	to	między	innymi:	kwas	taninowy,	kwas	ferulowy	i	witamina	C.

Alphascience to płynąca z natury perfekcja dopracowanych oraz wysoka stabilizacja skoncentro-
wanych substancji aktywnych o działaniu przede wszystkich antyoksydacyjnym i ochronnym. 
Produkty dostępne tylko w gabinetach. 

TANNiC serum rozświetlające [CF] 

Pojemność: 30 ml 

MEDiF, www.alphascience.pl
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Nowości

Cztery	 technologie	w	 jednym	urządzeniu	dla	najlepszych	
efektów	 terapeutycznych:	 CooLifting®	wykorzystuje	 prze-
pływ	CO2, powodując lokalne rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych,	zmiany	powinowactwa	hemoglobiny	do	O2	(efekt	
Böhra),	lokalną	regulację	pH	i	wzmocnienie	procesu	lokal-
nej	lipolizy.	CooLifting®	aplikuje	CO2 pod bardzo wysokim 
ciśnieniem, osiągając bezpośrednie i pośrednie korzyści  
poprzez mechaniczną stymulację fibroblastów oraz po-
przez	wprowadzanie	dużych	ilości	CO2 i składników aktyw-
nych	w	głąb	skóry	w	bardzo	krótkim	czasie.	CooLifting®	apli-
kuje	CO2	w	bardzo	niskiej	temperaturze	w	bardzo	krótkich	 
impulsach, w celu wywołania skurczu naczyń krwiono-
śnych i skurczu tkanek. 

Analizowane obydwa te zjawiska w całości powodują roz-
szerzanie i zwężanie naczyń krwionośnych prowokowane 
przez	CO2	i	niską	temperaturę	(ok.	-15⁰C),	powodując	efekt	
"pompowania"	 nazwany	 "vis-a-paradox",	 który	 jest	ważny	
dla lokalnego oczyszczenia z toksyn i odpowiedniego na-
tlenienia	tkanek.	CooLifting®	jako	TDS	(transdermic	delive-
ry systems): pozwala składnikom aktywnym na łatwiejszą 
penetrację warstwy rogowej naskórka. 

COOLIFTING® 
– 4 technologie w jednym urządzeniu

Zabieg z zastosowaniem tego innowacyjnego urządzenia 
trwa	 tylko	 5	min.	 Jest	 zupełnie	 nieinwazyjny	 i	 przebiega	
bez	uszkadzania	 skóry.	Nie	wymaga	 również	 znieczulenia	
i okresu rekonwalescencji. Efekty zabiegu widoczne są już 
kilkanaście minut po jego wykonaniu. 

Jedna sesja to natychmiastowy efekt liftingu: wygładza 
skórę, likwiduje powierzchowne zmarszczki i redukuje  
głębokie zmarszczki. 
Terapia utrwalająca efekt to 4-6 sesji co tydzień w celu 
uzyskania efektu odmładzającego: intensywna stymulacja 
syntezy kolagenu i elastyny, regeneracja skóry, poprawa  
jakości i tekstury skóry. 
Terapia podtrzymująca: jeden zabieg raz na kilka mie- 
sięcy.

REviSAGE 
www.revisage.pl

CooLifting® to jedyne urządzenie na polskim rynku, które łączy w sobie cztery technologie medyczne dla uzyskania 
jak najlepszych rezultatów. CooLifting® uruchamia silny przepływ CO2 do tkanek, w połączeniu z wysokim  
stężeniem wprowadzanych substancji czynnych przy bardzo wysokim ciśnieniu i w niskiej temperaturze. 
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GelaVis HA Premium 

Firma biotechnologiczna Noviere, znana dotychczas 
w ortopedii, gastroenterologii i chirurgii, wprowadza 
opatentowaną technologię STAbHA w postaci doust-
nych kapsułek o nazwie Gelavis HA Premium. To proste 
wsparcie dla kobiet i mężczyzn cierpiących z powodu 
niedostatecznego nawilżenia skóry, co więcej mówimy 
także o pacjentach z ATZ. 
W	oparciu	o	aktualne	badania	kliniczne	 (randomizowane,	 
z podwójnie ślepą próbą i kontrolowane placebo) dysponu-
jemy wiedzą, że doustna suplementacja kwasu hialurono-
wego o znanej masie cząsteczkowej i odpowiedniej dawce 
dziennej przynosi korzyści w zakresie istotnego wzrostu na-
wilżenia skóry zarówno w obrębie twarzy, jak i całego ciała, 
poprawiając tym samym napięcie skóry. Ponadto, odżywia 
więzadła	i	ścięgna.	Metabolizm	doustnie	podawanego	HA:	
90% jest wchłaniane, brak enzymów depolimeryzujących, 
na poziomie jelita cienkiego, grubego i kątnicy urucho-
mienie transportu tkankowego i po częściowej depolime-
ryzacji przez bakterie jelitowe, za pośrednictwem układu 
limfatycznego dotarcie do właściwych tkanek: wysycenie 
następuje głównie w skórze.
Osoby	 w	 różnym	 wieku,	 dbające	 o	 swój	 wygląd	 mogą	 
korzystać	 z	 GelaVis	 HA	 Premium,	 ponieważ	 to	 właściwy	
preparat, który posiada optymalną dawkę i proporcje mas 

cząsteczkowych	 HA	 zawarte	 w	 1	 kapsułce. 
Skład:	70	mg	HA	o	masie	cząsteczkowej	po-
wyżej	1000	KDa+	30	mg	HA	
o masie cząsteczkowej po-
między	 150-1000	 KDa	 wraz 
z	20	mg	witaminy	C.
Łącznie	100	mg	HA	o	znanych 
 masach cząsteczkowych. 
Tak	 świadome	 rozwiązanie 
w	biotechnologii	wymaga	wiedzy	 i	 doświadczenia.	 Inno-
wacyjna terapia do szerokiego spektrum działania: bez 
zabiegowo dla osób nie wymagających bezpośredniej  
ingerencji w tkanki, ale i pozabiegowo w klinikach derma- 
tologii estetycznej dla osób wymagających ingerencji. 
Jako	 terapia	 zabierana	 przez	 pacjenta	 do	 stosowania  
w domu wzmacniająca efekty działania z użyciem injekcji. 
Można	stosować	po	każdej	ingerencji	w	tkanki	skóry.	Udoku-
mentowano,	że	doustna	suplementacja	HA	jest	w	pełni	bez-
pieczna.	Maksymalną	dzienną	dawką	stosowaną	do	12	mie-
sięcy	była	dawka	240	mg,	do	1	miesiaca	360	mg.	GelaVis	HA	
Premium jest produktem gabinetowym, dostępnym w klini-
kach	dermatologii	estetycznej,	jak	i	na	platformie	Noviere.
NoviERE S.R.o. Sp. z o. o.
www.noviere.pl www.gelavis.pl

Czołowa polska trenerka fitness – Ewa Choda- 
kowska wraz ze swoim partnerem biznesowym, 
producentem zdrowej żywności – Purella Food 
wprowadziła linię przekąsek skierowaną do 
wszystkich dbających o zdrowie i dobrą formę.  
W trosce o ciało i umysł, z zachowaniem zdecydowanej  
przyjemności z jedzenia, stworzono grupę produk- 
tów trafiających nawet w bardzo wysublimowane 
gusta smakowe zwolenników zdrowego stylu życia. 
Linia BeRAW zbudowana jest z 4 kompozycji  
smakowych batonów i 3 propozycji słodkich  
kuleczek, które doskonale wpisują się w jadłospis osób  
aktywnych i dbających o właściwe odżywianie. 

Zarówno	batony	jak	i	kulki	BeRAW	są	dostępne	w	sieci	drogerii 
Rossmann	w	całej	Polsce	oraz	wybranych,	dużych	sklepach	 
Carrefour.	 Można	 je	 zamawiać	 również	 w	 sklepie	 on-line	 
Rossmann	oraz	sklep.bebio.pl.
PuRELLA FooD Sp. z o.o.
www.purellafood.pl

BERAW – zdrowe oblicze słodyczy, czyli...
 fit przekąski autorstwa Ewy Chodakowskiej



derma news 29



derma news30

Double Tree by Hilton Hotel
ul. Skalnicowa 21, Warszawa

www.dermatologia-estetyczna.pl

9-11.03.2018 r.


