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Najwi´ksze wydarzenie roku 2008 - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie juz za nami. Cieszymy si´, 

˝e przybyli Paƒstwo tak licznie, by skorzystaç z wiedzy i doÊwiadczeƒ

zaproszonych na nià wyk∏adowców. Mamy nadziej´, ˝e pomogà Paƒstwu one

w codziennej praktyce. Bardzo dzi´kuj´ prelegentom – polskim i zagranicznym

– za przygotowanie ciekawych wyk∏adów popartych rzetelnym materia∏em

zdj´ciowym, firmom, które aktywnie w∏àczy∏y si´ w przygotowanie

Konferencji oraz wystawcom. Uczestnicy spotkania mieli okazj´ nie tylko

zapoznaç si´ z nowoczesnymi urzàdzeniami do gabinetów medycyny

estetycznej i preparatami do zabiegów, ale te˝ porozmawaiaç z producentami.  

Na str. 4-12 Derma Newsa znajdà Paƒstwo obszernà relacj´ z Konferencji.

Uzupe∏niliÊmy jà o opinie uczestników. ZapytaliÊmy, co si´ Paƒstwu podoba∏o, 

a  co moglibyÊmy jeszcze ulepszyç przy okazji nast´pnych spotkaƒ. 

Zach´cam tak˝e do przeczytania wywiadu dr Joanny Czuwary 

z Phillipem Levy, twórcà i pomys∏odawcà tzw. „efektu Nefretete”.  

W cyklu: Prezentacje firm proponujemy tym razem zapoznanie si´ z markà

La Roche-Posay. Na pytania odpowiada dyrektor marki – Dorota Czekaj.

Na koniec mi∏o mi poinformowaç, ˝e Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów

Estetycznych obj´∏o patronat naukowy nad wa˝nà kampanià edukacyjnà

zorganizowanà przez Laboratoire Dematologique Bioderma pod has∏em: 

„Twoja skóra bez tajemnic”, w ramach której w wybranych gabinetach

dermatologicznych 15 miast Polski odb´dà si´ bezp∏atne badania

diagnostyczne typów skóry. Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie:

www.skorabeztajemnic.pl 
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W dniach 7-9.03.2008 w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWSBiA przy ulicy Bobrowieckiej 9 
w Warszawie odby∏a si´ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów
Estetycznych. Ponad 600 uczestników i wyk∏adowców z kraju i z zagranicy powita∏a dr Barbara
Walkiewicz-Cyraƒska, która by∏a równie˝ moderatorem pierwszej sesji.

AUTORZY: dr Kinga i Arkadiusz Nicerowie 

Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów
Estetycznych, Warszawa 
7-9.03.2008  
SPRAWOZDANIE Z DNIA 7.03.2008 

Prezentacj´ rozpocz´∏a dr Katrin Dressigacker z Niemiec
pokazem zabiegu Hydrobalans, czyli nowej klasy
wype∏niaczy Restylane Vital. Preparat zosta∏ podany
modelce w „bruzdy Wenus” na szyi. Dr Dressigacker
przypomnia∏a, ˝e nale˝y go podaç g∏´boko, poniewa˝
wstrzykni´ty zbyt p∏ytko, pozostawi grudki. Restylane
Vital jest preparatem usieciowanym (czyli typowym
wype∏niaczem), szczególnie zalecanym do rewitalizacji
skóry szyi, dekoltu czy d∏oni.

SprawnoÊcià i znajomoÊcià tematu wykaza∏a si´ 
dr Iwona Marycz-Langner, która zaprezentowa∏a zabieg
modelujàcy policzki, podajàc pacjentce preparat
Restylane SubQ za pomocà prowadnicy. Pokazy mo˝na
by∏o oglàdaç w ogromnej sali na kilku telebimach.

Dr Riccardo Forte z W∏och
omówi∏ zagadnienie zasto-
sowania kwasu polimlekowe-
go w dermatologii estetycznej,
podkreÊlajàc jego ogromny
biostymulacyjny wp∏yw na
skór´. Zapewnia∏, ˝e nie na-
le˝y si´ baç preparatu, a ewe-
ntualne powik∏ania, jakie po
jego zastosowaniu wyst´po-

wa∏y, by∏y zwiàzane z niew∏a-
Êciwà technikà iniekcji. Pod-

kreÊli∏, ˝e preparat nale˝y wstrzykiwaç g∏´boko, pro-
mieniÊcie lub wachlarzowo, wykonujàc nast´pnie
bardzo intensywny masa˝ w celu równomiernego
rozprowadzenia substancji.

Kolejnym prele-
gentem w pier-
wszym dniu kon-
ferencji by∏a dr
Joanna Bucho-
wicz, która w nie-
zwykle ciekawy
sposób zapre-
zentowa∏a mo˝-
liwoÊci toksyny
botulinowej w ko-

rekcji zmarszczek twarzy i szyi. W pami´ci pozosta∏a 
i nadal dêwi´czy mi w uchu z∏ota myÊl, ˝e w estetyce 
nie chodzi o odm∏odzenie na si∏´, ale o lepszy wyglàd.
Do ka˝dego pacjenta nale˝y podejÊç indywidualnie,
dok∏adnie zebraç wywiad, wys∏uchaç jego oczekiwaƒ,
które mogà si´ znacznie ró˝niç od mo˝liwoÊci.

Nast´pnym wyk∏adowcà by∏
prof. WWaallddeemmaarr  PPllaacceekk  
– przedstawi∏ teoretycznie rol´
peelingów w usuwaniu obja-
wów starzenia si´ skóry.
PodkreÊli∏, ˝e wi´kszoÊç pee-
lingów powinni wykonywaç
dermatolodzy, bo najlepiej
rozumiejà i znajà fizjologi´
skóry.

Dr Kinga Nicer zaprezento-
wa∏a uczestnikom konferencji nowy peeling chemiczny
firmy La Roche-Posay – Biomedic. Przeprowadzi∏a

� Na zdj´ciu: dr Riccardo Forte 

� Na zdj´ciu:  prof. Waldemar Placek 

� Na zdj´ciu: dr Joanna Buchowicz 
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zabieg z u˝yciem 5% peelingu Biomedic. G∏ówne
wskazania do zabiegu to skóra ∏ojotokowa, drobne
zmarszczki i przebarwienia. Mo˝na go ∏àczyç z innymi
zabiegami. Przypomn´, ˝e jest to powierzchowny
peeling, w którym po raz pierwszy zosta∏ u˝yty
lipohydroksykwas.

Ostatnim prelegentem przed
przerwà by∏ goÊç z Francji dr Jules
Marthan. W swoim wystàpieniu
przybli˝y∏ nam 7 preparatów
kwasu hialuronowego Teosyal.
Nast´pnie zaprezentowa∏ w∏asne
techniki iniekcji. Warto zazna-
czyç, ˝e z wielkà wprawà wype∏ni∏
okolic´ zwanà „dolinà ∏ez”,
uzyskujàc bardzo dobry efekt.

W piàtkowym programie znalaz∏a
si´ godzinna sesja Nauka w kosmetologii, której
przewodniczy∏a dr n. med. Joanna Czuwara. Uczestnicy
mieli okazj´ zapoznaç si´ z najnowszym urzàdzeniem
Ellipse Juvia, którego mo˝liwoÊci dzia∏ania zaprezen-
towa∏ goÊç z Danii – Mike Bloxsome. 

Dwa kolejne wyk∏ady sponsorowane by∏y przez firm´
Protea Polska, która przedstawi∏a swoje dwa sztanda-
rowe produkty – makija˝ mineralny Jane Iredale
(prezentacja Mariusza K∏onieckiego) oraz Roll-Cit
medyczny (swoim bogatym doÊwiadczeniem z zasto-
sowaniem urzàdzenia podzieli∏ si´ dr Artur Markowski). 

Niezwykle ostatnio popularne zabiegi wykorzystu-
jàce fale radiowe zosta∏y zaprezentowane przez Jacka
Szwedo na przyk∏adzie aparatu firmy „Ellman”. 

Sesj´ zakoƒczy∏ prof. Waldemar Placek wyk∏adem
na temat zaburzeƒ czynnoÊci bariery naskórkowej. 

Trzecia sesja, prowadzona przez dr King´ Nicer,
rozpocz´∏a si´ wystàpieniem oczekiwanego goÊcia 
z Francji – wielkiego Êwiatowego autorytetu w dziedzinie
mezoterapii – dr Philippe Petit. Bardzo przyst´pnie
objaÊni∏ wszystkim uczestnikom konferencji, na czym
powinna polegaç pierwsza wizyta pacjenta w gabinecie,
jak wa˝na jest prawid∏owa diagnoza i okreÊlenie
strategii dzia∏ania. Dobitnie podkreÊla∏, ˝e zabiegi
mezoterapii to zabiegi spersonalizowane. Cz´sto mezo-
terapi´ stosuje si´ jako pierwszà metod´ w leczeniu.
Omówi∏ nowoÊci rynkowe w mezoterapii, m.in.

135HANCTF – produkt Filorgi w nowej formule. W czasie
prezentacji zapozna∏ lekarzy z nowà technikà za-
biegowà, mezoterapià naskórkowà, po której pacjentka
mo˝e natychmiast wróciç np. do pracy. Jest to metoda
szczególnie polecana dla m∏odych kobiet. U starszych
wk∏ucia powinny byç znacznie g∏´bsze.

Tematem wyk∏adu doc. Haliny
Car by∏y mo˝liwoÊci oczyszczania
organizmu. Prelegentka zwróci∏a
uwag´, ˝e we wspó∏czesnym
Êwiecie nasze organizmy prze∏a-
dowane sà substancjami toksycz-
nymi (metale ci´˝kie), które
przyspieszajà starzenie, uszka-
dzajà narzàdy wewn´trzne i ich
funkcje. Powiedzia∏a, ˝e spoÊród
dost´pnych metod oczyszczania
tylko nieliczne majà udokumentowane efekty. ObjaÊ-
ni∏a, czym jest ajurweda, chelatacja, kroplówka z kwasu
wersenowego, jakie sà zalety g∏odówek i diety owocowo-
-warzywnej. 

Dr Witold Wandel wystàpi∏ z tematem: Holistyczne
podejÊcie do leczenia cellulitu. Techniki podawania
leków antyhomotoksycznych – biomezoterapia 
i homeosiniatria. To problematyka dla nas derma-
tologów nowa, ma∏o znana, ale niezmiernie wa˝na.
Wyk∏adowca z du˝ym zaanga˝owaniem przedstawi∏
efekty leczenia cellulitu z wykorzystaniem leków
homeopatycznych, stosowanych zarówno doustnie, 
jak i w iniekcji.

Na koniec odbywa∏ si´
wspólny pokaz dr Sandrine
Sebban (Francja) i dr Riccardo
Forte (W∏ochy). Zaprezentowali
oni techniki ∏àczone z wyko-
rzystaniem kwasu hialuronowe-
go Surgiderm. Sandrine Sebban 
z du˝à perfekcjà wype∏ni∏a
policzki preparatem Voluma. 
Dr Riccardo Forte wymodelowa∏
usta, pokazujàc ciekawà i nie
wszystkim znanà technik´, wykonujàc wk∏ucie poza
czerwienià w myÊl zasady „niewa˝ne, gdzie si´
wk∏uwamy, wa˝ne gdzie deponujemy preparat”.
Nast´pnie modelowa∏ nos niewielkà iloÊcià preparatu
Surgiderm 30XP. �

� Na zdj´ciu: dr Sandrine Sebban 

� Na zdj´ciu: doc. dr hab. n. med. 
Halina Car

� Na zdj´ciu: dr Jules Marthan 
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Drugi dzieƒ konferencji zosta∏ podzielony na dwie sesje: pierwsza dotyczy∏a tematu: Farmakologia 
i fizykoterapia z punktu widzenia lekarza praktyka – jej moderatorami byli dr Maria Noszczyk i dr Artur
Markowski. Sesja druga to: Starzenie si´ skóry – profilaktyka i leczenie. Moderatorzy: dr Barbara
Walkiewicz-Cyraƒska, dr Ma∏gorzata Bag∏aj.

AUTOR: dr Ma∏gorzata Bag∏aj  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych, 
Warszawa 7-9.03.2008
SPRAWOZDANIE Z DNIA 8.03.2008  

Seri´ wyk∏adów rozpocz´∏a doc. Halina Car, która
podkreÊli∏a jak wa˝ne dla prawid∏owego funkcjonowania
naszego organizmu jest zachowanie równowagi kwasowo-
-zasadowej na poziomie pojedynczej komórki lub uk∏adów.
Zachwianie tej równowagi skutkuje zaburzeniami wymiany
informacji mi´dzy wn´trzem komórek a przestrzeniami
mi´dzykomórkowymi i wywo∏uje niedyspozycje organizmu
widoczne m.in. na skórze. 

Przedmiotem wyk∏adu dr n. med. Marii Noszczyk
by∏y dolegliwoÊci dermatologiczne u kobiet zwiàzane
z hyperandrogenizmem. Mogà one dotyczyç zarówno osób
z rozpoznanymi zaburzeniami hormonalnymi (wtedy
konieczne jest leczenie endokrynologiczne), jak i nie
posiadajàcych istotnych zaburzeƒ tego typu – w takich
wypadkach korzystne efekty terapeutyczne mo˝e równie˝
przynieÊç leczenie hormonalne lekami przeciwandro-
genowymi, ale równie˝ niektórymi lekami zawierajàcymi
androgeny. 

Prof. Halina Podbielska przybli˝y∏a fizyczne aspekty
pola elektromagnetycznego w fizykoterapii skóry. W swoim
wyk∏adzie zwróci∏a uwag´ na fakt, ˝e stosowanie
urzàdzeƒ medycznych, które wykorzystujà prawie
wszystkie zakresy promieniowania elektromagnetycz-
nego (jonizujàce, ultrafioletowe, widzialne, podczerwo-
ne, mikrofale i radiowe) wymaga znajomoÊci zagadnieƒ
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem ich stosowania. 

W kolejnym wyk∏adzie dr Ma∏gorzata Bag∏aj objaÊ-
ni∏a fizykochemiczne podstawy „mezoterapii bezi-
g∏owej”. W urzàdzeniach do mezoterapii wykorzysty-
wana jest fala elektromagnetyczna wysokiej cz´sto-
tliwoÊci, powstajàca pod wp∏ywem pràdu zmiennego. 
Na rynku istniejà dwa typy urzàdzeƒ: bipolarne 
i monopolarne. Niekiedy wykorzystuje si´ tak˝e dzia-
∏anie pràdu sta∏ego prowadzàcego do elektroforezy. 

Dr Christophe Duhem omówi∏ koncepcj´ mikrood˝y-
wiania w profilaktyce starzenia si´ skóry. Zaznaczy∏, 
˝e dzia∏ania prozdrowotne i korzyÊci estetyczne za-
pewniane przez suplementy mikrood˝ywcze wià˝à si´ 
z wykorzystaniem w nich substancji od˝ywczych ak-
tywnych na poziomie molekularnym, które dzia∏ajà 
na organizm od wewnàtrz. 

Kolejny wyk∏ad zaplanowany na t´ sesj´, a zaty-
tu∏owany: Kwas hialuronowy – dlaczego leczenie
zmarszczek grawitacyjnych i wolumetryczne leczenie
skóry jest mo˝liwe – niestety nie odby∏ si´ z powodu
choroby dr n. med. El˝biety Kowalskiej-Ol´dzkiej.   

Wyk∏adowcà podczas sobotniej sesji by∏a tak˝e
zaproszona ze S∏owacji dr Hana Zelenkova. Przed-
stawi∏a ona metod´ leczenia bliznowców z zasto-
sowaniem preparatu Centelle Asiatica 1% i Pinus
Sylvestris 0,5%. Wyniki uzyskiwane po zewn´trznym� Na zdj´ciu, od lewej: dr Ma∏gorzata Bag∏aj, dr Hana Zelenkova,  

dr Ewa Kaniowska 



zastosowaniu pre-
paratów wydajà
si´ byç zadowa-
lajàce. W tym
dniu dr Zelen-
kova wyg∏osi∏a
jeszcze jeden wy-
k∏ad, który do-
tyczy∏ karboksy-
terapii, czyli sto-
sowania iniekcji
dwutlenku w´gla. Wspomniana metoda jest szeroko
propagowana na Êwiatowych kongresach anti-aging 
w odm∏adzaniu skóry, poniewa˝ jest minimalnie inwa-
zyjna, dobrze tolerowana przez pacjentów oraz przynosi
bardzo dobre efekty – bez ryzyka dzia∏aƒ niepo-
˝àdanych. W dermatologii estetycznej metoda ta mo˝e
byç stosowana w celu poprawy wyglàdu skóry, a jej
dzia∏anie zwiàzane jest g∏ównie z klasycznym efektem
rozszerzenia naczyƒ oraz zdolnoÊcià do przyspieszenia
wewnàtrzskórnej przebudowy struktury kolagenu. Dobre
efekty uzyskuje si´ równie˝ w terapii rozst´pów,
cellulitu oraz blizn. 

Drugi w tym dniu wyk∏ad wyg∏oszony przez doc.
Halin´ Car dotyczy∏ bezpieczeƒstwa terapii toksynà
botulinowà. 

Dopo∏udniowà
sesj´ zakoƒczy∏
wyk∏ad dr Artura
Markowskiego
poÊwi´cony te-
matowi holisty-
cznej diagnozy 
i terapii w der-
matologii este-
tycznej.   

Podczas sesji popo∏udniowej dominowa∏y tematy doty-
czàce profilaktyki i leczenia starzejàcej si´ skóry.

Obrady otwiera∏ wyk∏ad dr Olgi Gliƒskiej, która 
omówi∏a biologiczne podstawy procesów starzenia si´

ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem wp∏ywu na ten proces
spadku st´˝enia hormonów
p∏ciowych. Zmniejszajàca si´
wraz z wiekiem iloÊç estroge-
nów i progesteronu u kobiet, 
a testosteronu u m´˝czyzn pro-
wadzi m.in. do scieƒczenia nas-
kórka, zmniejszenia iloÊci
w∏ókien kolagenowych i zmian
w tkance ∏àcznej, co z kolei

wywo∏uje efekt zwiotczenia i utraty j´drnoÊci. ZnajomoÊç
podstawowych procesów starzenia umo˝liwia wybór
odpowiedniej metody leczenia.

Dr Phillip Levy – goÊç z Genewy – przedstawi∏
techniki zaawansowanego odm∏adzania twarzy przy
u˝yciu toksyny botulinowej w po∏àczeniu z najnowszym
wype∏niaczem – kwasem hialuronowym zawierajàcym
0,3% lidokain´ (Juvederm ultra), co ma zapewniç
pacjentowi wi´kszy komfort w czasie zabiegu oraz tu˝
po nim. PodkreÊli∏, co wiemy od lat, ˝e lepsze wyniki 
w wyg∏adzaniu zmarszczek dajà
techniki ∏àczone, np. toksyna
botulinowa w po∏àczeniu z
kwasem hialuronowym. Zasto-
sowanie kwasu hialuronowego
po wczeÊniejszym ostrzykni´ciu
toksynà botulinowà okolicy,
gdzie wyst´puje du˝a dynamika
mi´Êni, znacznie wyd∏u˝a efekty
utrzymywania si´ samego wy-
pe∏niacza.  

Dr Ewa Kaniowska w swoim interesujàcym wyk∏adzie
omówi∏a strategi´ post´powania terapeutycznego 
u pacjentów prezentujàcych pierwsze oznaki starzenia.
Jest to niezwykle trudne wyzwanie dla dermatologa
estetycznego. Pacjent oczekuje od lekarza korekcji da-
nego defektu estetycznego, a do nas nale˝y zwrócenie
uwagi na profilaktyk´ i dobór takich zabiegów, aby
zaczàç przeciwdzia∏aç procesowi starzenia.

Ciekawà form´ wyk∏adu z jednoczesnà prezentacjà
technik zabiegowych przyj´li dr Sandrine Sebban 
i dr Riccardo Forte. SpecjaliÊci ci, opierajàc si´ na w∏as-
nych doÊwiadczeniach pokazali sposoby wype∏niania
kwasem hialuronowym zarówno zmarszczek, jak i ubyt-
ków obj´toÊci, uzyskujàc efekt poprawy owalu i unie-
sienia wiotczejàcej skóry. Dr Sandrine Sebban pod-
kreÊla∏a, ˝e nasze dzia∏ania muszà byç wielokierunkowe,
czyli obejmowaç: lasery, peelingi, wype∏nienia, botulin´,
ale te˝ suplementacj´ diety. Zaznaczy∏a, ˝e aby uzyskaç
dobre i d∏ugotrwa∏e wyniki, terapii powinni poddawaç si´
pacjenci nawet m∏odzi – ok. 30 roku ˝ycia – je˝eli ju˝
zauwa˝yli na swojej skórze oznaki mijajàcego czasu. 
Dr Riccardo Forte jako chirurg plastyk podkreÊli∏, i˝ wy-
kreowanie w pe∏ni harmonijnego i regularnego konturu
twarzy wymaga dok∏adnej analizy fizjonomii twarzo-
czaszki ze szczególnym uwzgl´dnieniem linii nos-˝uchwa
oraz podbródek-brwi. Zaprezentowa∏ równie˝ zabieg
korekcji nosa wype∏nieniem Surgiderm 24 XP u pacjenta
po przebytym urazie, uzyskujàc zaskakujàcy efekt. 

Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska zatytu∏owa∏a swój
wyk∏ad: „Druga m∏odoÊç – czy mo˝emy zatrzymaç
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� Na zdj´ciu: dr Hana Zelenkova 

� Na zdj´ciu: dr Olga Gliƒska 

� Na zdj´ciu: dr Artur Markowski 

� Na zdj´ciu: dr Phillip Levy 



czas?”. Brzmi to jak wyzwanie,
przed którym stawiajà nas
pacjenci w naszej codziennej
praktyce. Wyk∏ad poprowa-
dzony zosta∏ w sposób nie-
konwencjonalny, a zarazem
bardzo szkoleniowy. Pani
doktor, wykorzystujàc zdj´cia 
z Atlasu Anti-aging, bardzo
dok∏adnie omówi∏a techniki
zabiegowe, jakie mo˝emy zas-
tosowaç na ró˝nych etapach

zaawansowania starzenia si´ skóry. W swoim wyk∏adzie
nie pomin´∏a metod anti-aging, które mo˝emy zas-
tosowaç u pacjentów ze znikomymi oznakami starze-
nia, zg∏aszajàcych si´, by rozpoczàç post´powanie
profilaktyczne, ale równie˝ u osób z wyraênie zazna-
czonymi objawami starzenia si´. Omawiajàc ró˝noro-

dnoÊç stosowanych zabiegów,
podkreÊli∏a koniecznoÊç sto-
sowania technik ∏àczonych.

Kolejny wyk∏ad przygotowa-
ny przez dr n. med. Mari´
Noszczyk nosi∏ tytu∏: Zastoso-
wanie kompleksu przeciwu-
tleniaczy w dermatologii i der-
matologii estetycznej. Pod

wp∏ywem niesprzyjajàcych warunków, np. du˝ego
nas∏onecznienia, powstajà wolne rodniki tlenowe, które
generujà tzw. stres oksydacyjny. Organizm jest co praw-
da wyposa˝ony we w∏asne systemy antyutleniajàce, np.
witaminy E, C, glutation, kwas liponowy, ale z wiekiem
systemy te stajà si´ niewystarczajàce i dochodzi do
uszkodzeƒ lipidów, bia∏ek i DNA komórek. Prowadzi to
m.in. do przyspieszonego starzenia si´ skóry, a tak˝e
powstawania niektórych jej nowotworów. Dlatego
wa˝ne w terapii anti-aging wydaje si´ stosowanie
kompleksu witamin C i E, a tak˝e kompleksu kwasu
ferulowego.

Cz´Êç sesji poÊwi´conej sta-
rzeniu si´ skóry zakoƒczy∏ dr
Philippe Petit. Pan doktor jest
uznanym autorytetem i pionierem
w dziedzinie mezoterapii klasycz-
nej. Przedstawi∏ on gam´ pro-
duktów do mezoterapii anti-aging,
które rewitalizujà i nawil˝ajà zm´-
czonà i wiotkà skór´, wyg∏adzajà
zmarszczki oraz przywracajà g´s-
toÊç skórze dojrza∏ej. 

Sesja obejmujàca omówione powy˝ej wyk∏ady spot-
ka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem uczestników, o czym
najlepiej Êwiadczy∏a frekwencja na sali. �
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� Na zdj´ciu: dr n. med. 
Maria Noszczyk  

� Na zdj´ciu: dr Barbara Walkiewicz-
-Cyraƒska 

� Na zdj´ciu: 
dr Philippe Petit 
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W ostatnim dniu konferencji dopo∏udniowa sesja by∏a kontynuacjà tematu: Starzenie si´ skóry 
– profilaktyka i leczenie. Drugà cz´Êç dnia wype∏ni∏y wyk∏ady dotyczàce wa˝nego dla ka˝dego
dermatologa tematu, jakim sà powik∏ania po zabiegach. Sesj´ poprowadzi∏a dr Ewa Kaniowska.  

AUTOR: dr Joanna Magdziarz-Orlitz

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych 
Warszawa, 7-9.03.2008  
SPRAWOZDANIE Z DNIA 9.03.2008 

Na poczàtku sesji dr Izabela Polak-Pacholczyk w swoim
wystàpieniu dotyczàcym terapii fotodynamicznej
zaprezentowa∏a efekty obserwacji klinicznej pacjentów
z rakiem podstawno-komórkowym, rogowaceniem
s∏onecznym oraz z chorobà Bowena. Obserwacje wska-
zujà, ˝e metoda fotodynamiczna z zastosowaniem
kwasu 5-aminolewulinowego(ALA) lub jego metylowej
pochodnej (MAL) i lampy emitujàcej fal´ o d∏ugoÊci 630
nm jest bezpieczna i skuteczna.

Nast´pnie prof. Adam W∏odarkiewicz wyg∏osi∏ wyk∏ad
dotyczàcy roli dermatologa w wykrywaniu stanów
potencjalnie z∏oÊliwych i wczesnych nowotworów skóry
twarzy i b∏ony Êluzowej jamy ustnej. PodkreÊli∏, ˝e 
w Polsce nie ma badaƒ przesiewowych pozwalajàcych
na wykrycie nowotworów w tej okolicy, dlatego bardzo
istotne jest dok∏adne badanie skóry twarzy, warg i b∏ony
Êluzowej jamy ustnej przy okazji wizyty lekarskiej
dotyczàcej innego problemu.

O znaczeniu wysi∏ku fizycznego w przed∏u˝aniu
m∏odoÊci, jakoÊci ˝ycia i stanu zdrowia mówi∏a dr hab.
Marzenna Podhorska-Oko∏ów. Wed∏ug danych Âwia-
towej Organizacji Zdrowia styl ˝ycia i aktywnoÊç fizyczna
w 50% wp∏ywajà na nasze zdrowie i kondycj´.     

Z prawdami i mitami na temat zastosowania fal
radiowych rozprawi∏a si´ dr n. med. JJooaannnnaa  CCzzuuwwaarraa,,
prezentujàc mo˝liwoÊci i ograniczenia urzàdzeƒ
wykorzystujàcych radiofrekwencj´ w medycynie
estetycznej. 

Chirurgia ortognatyczna w estetyce twarzy to temat
omówiony przez dr Marcina WiÊniewskiego i dr Paw∏a

G∏´bowskiego. Prelegenci poruszyli w swoim wyk∏adzie
problem wp∏ywu wad zgryzu na estetyk´ twarzy.
PodkreÊlili, jak istotne znaczenie ma ich korygowanie
dla zachowania regularnoÊci rysów twarzy i m∏odoÊci.  

Prof. Eckart Haneke z Niemiec zaprezentowa∏ metod´
wype∏niania zmarszczek i ubytków skóry t∏uszczem
autologicznym. Ta dawna technika, opisywana ju˝ sto
lat temu, ale wcià˝ udoskonalana – podczas ostatnich
lat zyska∏a powszechnà akceptacj´. Profesor zaznaczy∏,
˝e tkanka t∏uszczowa nie jest immunogenna, ∏atwa do
pobrania, implantowania, d∏ugo si´ utrzymuje i mo˝na
jà zastosowaç w g∏´biej po∏o˝onych rejonach cia∏a.
Ostatnie badania wykaza∏y, ˝e ponowny przeszczep
tkanki t∏uszczowej prowadzi do odm∏odzenia skóry,
najpewniej w zwiàzku z du˝à liczbà komórek
macierzystych.

Sesj´ dopo∏udniowà zakoƒczy∏ dr Phillip Levy
ze Szwajcarii, znany ju˝ wszystkim z wyk∏adu wyg∏o-
szonego w sobot´. Zaprezentowa∏ autorskà technik´
zastosowania toksyny botulinowej z wype∏niaczami 
w dolnej i górnej cz´Êci twarzy i szyi w celu uzyskania
tzw. „efektu Nefretete”. Dr Levy mia∏ wiele praktycznych
uwag, które wszyscy uczestnicy wyk∏adu i prezentacji
b´dà mogli z pewnoÊcià wykorzystaç we w∏asnych
praktykach.

Bardzo du˝ym powodzeniem cieszy∏a si´ sesja
dotyczàca powik∏aƒ po zabiegach. Rozpocz´∏a jà 
dr Olga Gliƒska omówieniem powik∏aƒ, jakie mogà si´
zdarzyç po peelingach chemicznych. Najcz´stsze z nich
to: przebarwienia, odbarwienia, reaktywacja zaka˝enia
wirusem opryszczki, nawet z postacià egzema herpe-

W ostatnim dniu konferencji dopo∏udniowa sesja by∏a kontynuacjà tematu: Starzenie si´ skóry 
– profilaktyka i leczenie. Drugà cz´Êç dnia wype∏ni∏y wyk∏ady dotyczàce wa˝nego dla ka˝dego
dermatologa tematu, jakim sà powik∏ania po zabiegach. Sesj´ poprowadzi∏a dr Ewa Kaniowska.  
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ticum, zaka˝enia bakteryjne oraz najpowa˝niejsze powik∏anie
– blizny.

Dr Marzenna Lorkowska-Precht w swoim wyk∏adzie zaj´∏a
si´ problemem powik∏aƒ po wype∏niaczach. Omówi∏a
najcz´Êciej spotykane powik∏ania: rumieƒ, obrz´k, bolesnoÊç,
wybroczyny, krwawienie, siniaki, asymetrie. Inne to: infekcje
bakteryjne, wirusowe, zmiany tràdzikowe, reakcje alergiczne
typu póênego, ziarniniaki, owrzodzenia, przetoki, a tak˝e
przemieszczanie si´ materia∏u, „przeÊwiecanie” materia∏u,
skupienia materia∏u podanego, ucisk na nerw. Nie omin´∏a
tak˝e tematu powik∏aƒ najpowa˝niejszych – mo˝liwoÊci
wystàpienia wstrzàsu anafilaktycznego, utraty wzroku,
martwicy skóry. 

Powik∏ania po zabiegach laserowych zaprezentowa∏a 
dr Ewa Kaniowska. Zaznaczy∏a, ˝e laseroterapia znajduje coraz
szersze zastosowanie w dermatologii. U˝ywanie laserów 
do depilacji, zamykania naczyƒ, fotoodm∏adzania wià˝e si´ 
z ryzykiem pojawienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych, objawów ubo-
cznych i powik∏aƒ. 

Wystàpienie zosta∏o poparte materia∏em fotograficznym 
i wieloma cennymi uwagami na temat tego, jak minimalizowaç
wszelkie powik∏ania, zapobiegaç im i leczyç, gdy si´ ju˝
pojawià. JednoczeÊnie pani doktor podkreÊli∏a, jak istotny jest
dobrze zebrany wywiad przed zabiegiem, ocena stanu skóry,
fototypu oraz odpowiednie zabezpieczenie.

Jako kolejny wyk∏adowca wystàpi∏ dr Marcin Ambroziak,
który przedstawi∏ wyk∏ad dotyczàcy powik∏aƒ po podaniu
toksyny botulinowej. Do najcz´stszych nale˝à: opadanie brwi 
i powiek, kàcika ust, czy górnej wargi. 

Wyk∏ad dr Julity Zaczyƒskiej-Janeczko o powik∏aniach 
po zastosowaniu fosfatydylocholiny zosta∏ odwo∏any z po-
wodu choroby pani doktor. 

Konferencj´ zakoƒczy∏ bardzo interesujàcy wyk∏ad prawni-
ka – mecenas Justyny Zajdel – na temat praw lekarza 
w przypadku, gdy po zabiegu nastàpià powik∏ania. Lekarze
znaleêli w tym wnikliwym wystàpieniu wiele odpowiedzi 
na swoje wàtpliwoÊci dotyczàce post´powania z pacjentem
roszczeniowym. 

Podsumowujàc: podczas tegorocznej Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej oprócz interesujàcych wyk∏adów, prezentacji
materia∏ów zdj´ciowych, wideo, uczestnicy mogli obserwowaç
pokazy zabiegów „na ˝ywo”, podpatrzeç ró˝ne techniki ich
wykonania. Mieli okazj´ do zdobycia wiedzy, wymiany
w∏asnych doÊwiadczeƒ, ale te˝ zapoznania si´ z nowoÊciami 
w dermatologii estetycznej – z nowymi urzàdzeniami, lase-
rami, preparatami oferowanymi przez szereg firm prezen-
tujàcych si´ na konferencji. �

� Na zdj´ciu: dr Ewa Kaniowska  

� Na zdj´ciu: dr Marzenna Lorkowska-Precht 

� Na zdj´ciu: prof. Eckart Haneke 

� Na zdj´ciu: dr Marcin Ambroziak 
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Konferencja w opiniach jej uczestników

DR EWA DUDA
lekarz medycyny, dermatolog, ¸ódê
Uwa˝am, ˝e dobór tematów na tegorocznà konferencj´ by∏
bardzo trafny. Omówiono wiele ciekawych problemów z dziedziny
medycyny estetycznej, nie pomijajàc przy tym takich kwestii 
jak np. prawid∏owe od˝ywianie, które jest bardzo istotne, by
zachowaç dobrà kondycj´ skóry i m∏ody wyglàd. Cenne by∏y
prezentacje i pokazy zabiegów, czytelnie pokazane na du˝ych
telebimach. Szkoda, ˝e nie mo˝na kupiç nagranych materia∏ów 
na taÊmie lub chocia˝ w formie dok∏adniejszej broszury, 
bo w katalogu kongresowym sà tylko streszczenia wyk∏adów. �

DR KRZYSZTOF KATANA
lekarz medycyny, chirurg, Warszawa
Od 10 lat zajmuj´ si´ medycynà estetycznà i cz´sto uczestnicz´ 
w kongresach i sympozjach dermatologicznych. Podczas marco-
wego spotkania zainteresowa∏ mnie szczególnie wyk∏ad dr Phillipa
Levy o zastosowaniu kwasu hialuronowego z lidokainà. Sam
stosuj´ lidokain´, wi´c ch´tnie porówna∏em doÊwiadczenia Szwaj-
cara z tymi „z w∏asnego podwórka”. Nie mniej ciekawy by∏
wyk∏ad dr Levy o „efekcie Nefretete” oraz pokaz po mistrzowsku
wykonanego zabiegu przez dr Sandrine Sebban. �

DR DOROTA DADOUSH
dermatolog, Sieradz
Przede wszystkim spodoba∏a mi si´ w tegorocznym szkoleniu
ró˝norodnoÊç tematyki. Sporo by∏o te˝ praktycznych pokazów
ró˝nych technik stosowanych w medycynie estetycznej. W wygo-
dnej, przestronnej sali wszystkie prezentacje mo˝na by∏o dok∏a-
dnie obejrzeç na ekranach, co znacznie podnosi∏o jakoÊç odbioru.
SpoÊród wielu ciekawych wyk∏adów mojà uwag´ zwróci∏y: 
wyk∏ad o mezoterapii Philippe Petit, prezentacje dr Levy 
i Sandrine Sebban oraz dr B. Walkiewicz-Cyraƒskiej 
– z praktyki lekarza dermatologa estetycznego. �

DR BARBARA KUMPIN
specjalista dermatolog, Szczecin
Wysoki poziom merytoryczny wyk∏adów, dobrze dobrany zestaw
prelegentów sprawi∏, ˝e uwa˝am konferencj´ za udanà. By∏a to
okazja do zdobycia wiedzy, ale te˝ zapoznania si´ z najnowszymi
produktami oferowanymi na rynku kosmetologii i medycyny
estetycznej – sporo wystawców z ca∏ej bran˝y. Zaskoczy∏o mnie
jednak, jak wielu lekarzy spoza naszej specjalnoÊci uczestniczy∏o 
w konferencji: stomatologów, lekarzy rodzinnych. Troch´ irytujàce
by∏y nieÊcis∏oÊci w programie, zmiany wyk∏adowców, przed∏u˝anie
prezentacji, co powodowa∏o zamieszanie w porzàdku dnia. �

ZapytaliÊmy kilkoro lekarzy bioràcych udzia∏ w szkoleniach, jak oceniajà tegoroczne spotkanie 
pod wzgl´dem merytorycznym i organizacyjnym. Wszelkie uwagi SLDE postara si´ uwzgl´dniç
przygotowujàc kolejne sympozja.   

Drodzy Czytelnicy Derma Newsa!
Na Paƒstwa proÊb´ uruchamiamy nowy kàcik w Derma Newsie – rubryk´, w której 
mo˝na umieszczaç og∏oszenia i publikowaç pilne informacje dotyczàce dermatologii
estetycznej.

• JesteÊmy grupà stomatologów planujàcych otwarcie gabinetu ukierunkowanego na stomatologi´ estetycznà. 
Poszukujemy lekarza dermatologii estetycznej, który wspólnie z nami prowadzi∏by dzia∏alnoÊç w Warszawie 
w okolicach ul. G∏´bockiej. Zapewniamy wysokà jakoÊç pomieszczeƒ i w´ze∏ sterylizacyjny. Atrakcyjna, 
rozwojowa okolica. Kontakt: 0 602 170 598

• Poszukuj´ do pracy w moim gabinecie w Warszawie lekarza zajmujàcego si´ dermatologià i medycynà estetycznà. 
Telefon kontaktowy: 0 697 137 104 �



Derma news 13

Zaproszono nas…  

VICHY 
Dnia 13 lutego 2008 roku w ciekawej scenerii restauracji Bambini di Praga
w Warszawie odby∏a si´ konferencja zorganizowana przez Vichy, a poÊwi´cona
wprowadzeniu na polski rynek nowego produktu – Normadermu – nawil˝ajàcego
kremu zwalczajàcego niedoskona∏oÊci skóry. Kosmetyk o podwójnym dzia∏aniu:
oczyszczajàcym i ∏agodzàcym podra˝nienia, redukuje wszelkie nierównoÊci skóry,
nawet te nawracajàce. Agata Förster zapozna∏a uczestników spotkania z wynikami
badaƒ klinicznych, jakie zawsze towarzyszà wprowadzaniu na rynek kolejnych
produktów marki Vichy. Prelegentami podczas konferencji byli dr n. med. Joanna
Wojnowska, dyrektor Marketingu Vichy Micha∏ Sacha. W konferencji uczestniczy∏
tak˝e dyrektor Cosmetique Active Mehdi Khoubbane. �

� Na zdj´ciu: Agata Förster, dyrektor 
Dzia∏u PR i Komunikacji Naukowej Vichy

BIO-PROFIL POLSKA 
Pod has∏em: Kompletna rewitalizacja skóry przebiega∏a konferencja

prasowa prezentujàca nowà seri´ produktów Laboratorium Filorga.
Spotkanie mia∏o miejsce dnia 8 kwietnia w restauracji Villa Foksal 
w Warszawie. Poprowadzi∏a je dr Izabela Tilszer. Specjalnie na konfe-
rencj´ przyby∏ z Francji Benoit Chardon, reprezentujàcy Laboratorium
Filorga, które od 30 lat specjalizuje si´ w produktach do mezoterapii
ig∏owej. Zapozna∏ on wszystkich z serià preparatów nowej generacji
wywodzàcych si´ bezpoÊrednio z medycyny estetycznej. Cosméso-
thérapie to gama dermokosmetyków anti-aging. Wykorzystano w nich
nowoczesnà formu∏´ NCTF – po∏àczenie koktajlu polirewitalizujàcego
sk∏adajàcego si´ z 55 sk∏adników i kwasu hialuronowego. �

TWOJA SKÓRA BEZ TAJEMNIC
Laboratoire Dermatologique Bioderma przygotowa∏o dnia 

9 kwietnia 2008 roku w restauracji Rondo Royal w Warszawie
konferencj´ prasowà inaugurujàcà ogólnopolskà akcj´: Twoja skóra
bez tajemnic. Mi∏o nam poinformowaç, ˝e Stowarzyszenie Lekarzy
Dermatologów Estetycznych obj´∏o akcj´ patronatem naukowym, stàd
podczas konferencji obecnoÊç pani prezes SLDE – Barbary
Walkiewicz-Cyraƒskiej oraz dr Urszuli Koz∏owskiej, która wyg∏osi∏a
ciekawy wyk∏ad na temat ró˝nych typów skóry. 

Twoja skóra bez tajemnic jest szeroko zakrojonà kampanià
spo∏ecznà, majàcà na celu informowanie Polaków, jak prawid∏owo
rozpoznaç typ skóry oraz jak jà w∏aÊciwie piel´gnowaç. W ramach
kampanii od 14 kwietnia do 17 maja 2008 r. w 15 miastach Polski,
w wybranych gabinetach dermatologicznych, odbywajà si´ darmowe
konsultacje dermatologiczne dla zainteresowanych osób, obejmujàce
pe∏nà porad´ profesjonalisty i diagnoz´ typu skóry lub porad´
dermatologa wraz z zabiegiem piel´gnacyjnym dobranym do rodzaju
skóry. 

Informujemy, ˝e specjalnie na potrzeby akcji zosta∏a stworzona
strona internetowa www.skorabeztajmnic.pl zawierajàca wiele
przydatnych informacji na temat samej akcji, ale te˝ na temat typów
skóry i zasad jej prawid∏owej piel´gnacji. �

� Na zdj´ciu: Benoit Chardon 
z Laboratorium Filorga

� Na zdj´ciu: wyk∏adowcy konferencji 
(Dzi´kujemy redakcji Forum Farmaceutycznego
za udost´pnienie zdj´cia)
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O marce: 
Marka La Roche-Posay narodzi∏a si´ we Francji w 1975
roku. Niewielka firma rozszerza∏a stopniowo swojà
dzia∏alnoÊç na ca∏à Europ´, a w roku 1989 roku zosta∏a
przej´ta przez koncern L’Oreal. Rok 1989 to poczàtek
dzia∏alnoÊci La Roche-Posay w Europie Wschodniej.    

La Roche-Posay od poczàtku istnienia jest zwiàzane
z dermatologià, zawsze dostosowuje swoje preparaty
do potrzeb lekarzy i pacjentów. Zestaw oferowanych
przez mark´ produktów ma na celu wspomagaç
leczenie skóry z problemami i zwi´kszaç skutecznoÊç
leczenia. W latach 80.-90. by∏o to g∏ównie nawil˝anie,
nat∏uszczanie i ochrona przeciws∏oneczna – obecnie
asortyment kosmetyków zosta∏ poszerzony o prepa-
raty zabiegowe i upi´kszajàce. Najbardziej znane linie
kosmetyków La Roche-Posay to Toleriane, Effaclar,
Cicaplast, Redermic oraz Anthelios – seria preparatów
do ochrony przeciws∏onecznej. Zasadà opracowywania
ich receptur jest stosowanie minimalnej iloÊci sk∏adni-
ków (aby wyeliminowaç alergie) przy wysokim st´˝e-
niu sk∏adników aktywnych, dobranych ze wzgl´du 
na ich dzia∏anie w skórze i brak dzia∏aƒ szkodliwych.
EfektywnoÊç i doskona∏à tolerancj´ ich stosowania
potwierdzajà badania kliniczne. 

Jednym ze sk∏adników kosmetyków jest woda ter-
malna ze êród∏a La Roche-Posay, która dzi´ki zbi-
lansowanemu sk∏adowi chemicznemu minera∏ów 
i pierwiastków Êladowych (z du˝à iloÊcià selenu), 
ma w∏aÊciwoÊci ∏agodzàce podra˝nienia oraz opóê-
niajàce starzenie si´ skóry. W∏aÊciwoÊci terapeutyczne
wody termalnej wykorzystuje si´ w Centrum
Hydroterapii Dermatologicznej w La Roche-Posay 
we Francji, gdzie leczy si´ choroby skóry, np. AZS 
(w 30 proc. u dzieci), ∏uszczyc´.

D.N. La Roche-Posay to uznana i ceniona marka 
na polskim rynku dermokosmetyków. Paƒstwa 
has∏o reklamowe brzmi: Spe∏niamy wymagania
dermatologów. Co si´ pod nim kryje?     
D.Cz. Spe∏nianie wymagaƒ dermatologów to nasza misja, a zatem
coÊ wi´cej ni˝ tylko has∏o reklamowe, tym bardziej, ˝e La Roche-
-Posay to marka, która nie reklamuje si´ w „zwyk∏ych mediach”.
Oferujemy lekarzom produkty zwi´kszajàce skutecznoÊç leczenia, 
a co za tym idzie podnoszàce jakoÊç ˝ycia pacjentów.

Od poczàtku istnienia towarzyszymy dermatologom. 
Nasze dermokosmetyki, zawierajàce wysokie st´˝enia wody
termalnej z La Roche-Posay, powsta∏y w∏aÊnie na zapotrzebo-
wanie dermatologów. Poczàtkowo przeznaczone by∏y dla pacjen-
tów, którzy zakoƒczyli leczenie w uzdrowisku La Roche-Posay. 
Ju˝ wkrótce okaza∏o si´, ˝e produkty te stanowià doskona∏e
uzupe∏nienie terapii zalecanej przez wszystkich dermatologów, 
nie tylko przez  tych pracujàcych w uzdrowisku. DziÊ dermo-
kosmetyki La Roche-Posay nie sà zastrze˝one tylko dla 
pacjentów z problemami skóry. Idealnie nadajà si´ dla
wszystkich, którzy szukajà nowoczesnych, bezpiecznych, 
a zarazem skutecznych preparatów.  

Powodem do pojawiania si´ kolejnych produktów na rynku
jest dla nas zawsze potrzeba dermatologów. S∏uchamy ich,
uczymy si´ od nich, staramy si´ u∏atwiaç im dost´p do naj-
nowszych odkryç w dziedzinie dermatologii i wreszcie 
–  wspieraç ich inicjatywy. 

D.N. Na czym opiera si´ wspó∏praca z dermatologami 
w Polsce i jak si´ uk∏ada?   
D.Cz. Dermatolodzy to nasi najwa˝niejsi partnerzy. Wraz 
z nimi, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego, prowadzimy kampanie informacyjne w gabinetach
dermatologicznych na temat zagro˝eƒ zwiàzanych ze s∏oƒcem  
w ramach Melanoma Day – dnia profilaktyki czerniaka.

W tej rubryce prezentujemy Paƒstwu firmy i marki

zwiàzane z rynkiem medycyny estetycznej i kosme-

tycznym w Polsce. Zastanawiamy si´ nad kierun-

kiem rozwoju i tendencjami obecnymi w kraju 

i na Êwiecie. Na pytania Derma Newsa odpowiada

Dorota Czekaj – dyrektor La Roche-Posay. 
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Organizujemy tak˝e kursy dla dermatologów w zakresie
dermatoskopii – techniki zapewniajàcej wi´kszà niezawodnoÊç
w diagnozowaniu czerniaka.

Dzi´ki dermatologom uruchomiliÊmy w Polsce Szko∏y Atopii
– warsztaty dla rodziców i dzieci z AZS. JednoczeÊnie
codziennie odwiedzamy dermatologów w ich miejscu pracy,
przedstawiajàc im wyniki testów klinicznych naszych
preparatów, uzasadniajàcych ich miejsce w codziennym
leczeniu pacjentów. 

D.N. Paƒstwa kampanie spo∏eczne sà popularne w Polsce.
La Roche-Posay wielu osobom kojarzy si´ ju˝ nie tylko 
z dobrej jakoÊci kosmetykami. Jakie sà Pani wnioski,
obserwacje z perspektywy tych 5 lat przeprowadzania
akcji Melanoma Day?      
D.Cz. Bardzo si´ cieszymy, ˝e zainteresowanie naszymi akcjami
roÊnie ka˝dego roku. Wiele jest jeszcze do zrobienia, zw∏aszcza
w dziedzinie profilaktyki s∏onecznej. Polacy, niestety, wcià˝ 
nie stosujà ochrony s∏onecznej dopasowanej do swojego fototypu. 

D.N. Coraz cz´stsza tendencja na rynku kosmetyków 
to kremy, preparaty z pogranicza kosmetologii 
i dermatologii estetycznej. Co na to La Roche-Posay?
D.Cz. Elementem wyró˝niajàcym opracowywanie formu∏ 
La Roche-Posay jest zapewnienie maksymalnej skutecznoÊci 
w po∏àczeniu z najwy˝szà tolerancjà stosowania. Dlatego te˝
jednym z kluczowych wskazaƒ dla preparatów La Roche-Posay
jest terapia uzupe∏niajàca i przed∏u˝ajàca efekty dermatologii
zabiegowej. Z tego te˝ wzgl´du dermatolodzy zalecajà 
np. Redermic jako preparat po zabiegu laserowej niwelacji
zmarszczek; wtedy nasz krem przed∏u˝a i wzmacnia efekt
przeciwzmarszczkowy zabiegu, a jednoczeÊnie Cicaplast, który
∏agodzi podra˝nienia na skórze. Swoistemu boomowi na
dermatologi´ estetycznà towarzyszy lansowanie przez La Roche-
-Posay nowej, profesjonalnej marki peelingów – Biomedic.

D.N. Jakie sà najbli˝sze plany La Roche-Posay,
kierunek dzia∏aƒ?    
D.Cz. Kierunek jest zawsze ten sam – towarzyszyç dermato-
logom w codziennej pracy. Z jednej strony oferowaç im coraz
lepsze preparaty uzupe∏niajàce leczenie dermatologiczne, 
np. tràdziku czy suchej skóry, ale równoczeÊnie podà˝aç
za rozwojem dermatologii estetycznej. 

D.N. Dzi´kujemy bardzo za rozmow´ i ˝yczymy dalszych
sukcesów we wprowadzaniu na polski rynek wielu
nowych, wysokiej jakoÊci produktów.  �

La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique
L'Oreal Polska

03-230 Warszawa
ul. Daniszewska 4

Tel: +48 22 67 60 235
www.laroche-posay.pl

� Na zdj´ciu: Centrum Hydroterapii Dermatologicznej w La Roche-Posay. 
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Dr Phillip Levy z wykszta∏cenia jest lekarzem derma-
tologiem i antropologiem. Urodzi∏ si´ w Kanadzie,
gdzie skoƒczy∏ z wynikiem bardzo dobrym studia 
z antropologii, a nast´pnie uda∏ si´ do Szwajcarii
studiowaç medycyn´. Tytu∏ lekarza medycyny otrzy-
ma∏ na Uniwersytecie w Genewie, tam wyspecjali-
zowa∏ si´ w dziedzinie dermatologii. Od ponad 20 lat
prowadzi w∏asnà praktyk´ dermatologicznà. Jako
jeden z pierwszych w Europie rozpoczà∏ praktyk´ 
z toksynà botulinowà w 1995 r. celem korekcji
zmarszczek mimicznych twarzy technikà, którà 
do dzisiaj rozwinà∏ do perfekcji. W doskonale
opanowanej technice wstrzykiwania toksyny
botulinowej pomog∏a mu, jak sam twierdzi, doskona∏a
znajomoÊç anatomii twarzy, którà zg∏´bi∏ na rocznych
zaj´ciach z medycyny sàdowej, oraz antropologia.
Dr Levy jest twórcà i pomys∏odawcà liftingu oraz
poprawy konturu dolnej cz´Êci twarzy i szyi toksynà
botulinowà, tzw. „konturu Nefretete”. W swojej
bogatej praktyce dermatologii estetycznej dr Levy
przez wiele lat specjalizowa∏ si´ w technikach
laserowych, w szczególnoÊci w odm∏adzajàcych
laserach CO2, peelingach, a obecnie w wype∏nieniach
kwasem hialuronowym w celu uzyskania najlepszych
efektów estetycznych.   

J. CZ. Panie doktorze, na samym wst´pie chcia∏abym
zapytaç, na ile antropologia pomog∏a Panu w uzyski-
waniu tak doskona∏ych wyników estetycznych 
i w rozumieniu pi´kna ludzkiej twarzy? 

P. L. Antropologia nie pomaga mi w samej technice, ale bardziej
w rozumieniu oczekiwaƒ pacjenta i nawiàzaniu z nim otwartej

relacji opartej na zaufaniu. Zanim zadecyduj´, gdzie ostrzyknàç
pacjenta toksynà botulinowà czy wype∏niaczem, najpierw staram
si´ zg∏´biç jego psychik´, jego przekonania kulturowe, co lubi, 
co akceptuje, a czego nie, aby najlepiej dopasowaç wyglàd twarzy
do charakteru. Ka˝dy pacjent, który po raz pierwszy zg∏asza si´
na zabieg estetyczny i popraw´ wyglàdu jest onieÊmielony, czuje
si´ niezr´cznie i nie zachowuje si´ naturalnie. Szczególnie
widoczne jest to na przyk∏adzie kobiet, które twierdzà, ˝e nie
akceptujà swojego wyglàdu, chcia∏yby coÊ zmieniç, ale nie bardzo
wiedzà co. Jako lekarz jestem przeciwnikiem wykorzystywania tej
niepewnoÊci pacjenta i sugerowania mu, co trzeba poprawiç 
w jego wyglàdzie. OczywiÊcie podj´cie za pacjenta decyzji w tej
sprawie jest bardzo wygodne i niewàtpliwie intratne. Lekarz
decyduje, jak ma wyglàdaç pacjent i sporzàdza dla niego list´
zabiegów. Ale takie podejÊcie nadal zostawia pacjenta w niepe-
wnoÊci, podtrzymuje jego nieÊmia∏oÊç i cz´sto koƒczy si´ niezado-
woleniem pacjenta, który oczekiwa∏ innych efektów i jest nieza-
dowolony z uzyskanych. Ja wol´ odpowiedzieç sobie na pytanie 
– kto do mnie przyszed∏, jakie cechy osobowoÊci posiada dana
osoba i co chce w swoim wyglàdzie zmieniç. Zajmuje mi to 2-3
minuty. Podstawowym narz´dziem w mojej praktyce lekarskiej
jest lusterko. Wr´czam pacjentce lusterko i prosz´, ˝eby wskaza∏a
te miejsca, które chcia∏aby poprawiç. Dopiero gdy wska˝e mi,
jakie sà jej oczekiwania, decyduj´, jaki zabieg u niej
przeprowadziç.

J. CZ. Czy jest Pan bezkrytyczny wobec oczekiwaƒ
pacjentów i ich ch´ci zmiany  wyglàdu?

P. L. Nie, oczywiÊcie, ˝e nie. Kiedy pacjent powie mi, co mu si´ 
nie podoba, co chcia∏by poprawiç, np. fa∏dy nosowo-wargowe, a ja
widz´, ˝e jednoczeÊnie dla uzyskania ∏agodniejszego wyrazu twarzy
wa˝ne jest uniesienie kàcików ust i poprawa konturu wargi to

O swoich doÊwiadczeniach z ró˝nymi technikami

zabiegowymi, o efekcie Nefretete i oczekiwaniach

pacjentów gabinetów dermatologicznych 

dr Joannie Czuwarze opowiada dr Phillip Levy. M
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�Na zdj´ciu: dr Phillip Levy i dr n. med. Joanna Czuwara 



mu/jej o tym mówi´. Nie jestem tylko rzemieÊlnikiem. Moim celem
jest spojrzenie na twarz w ca∏oÊci i stworzenie harmonii wyglàdu.
Tego tak˝e chc´ nauczyç moich pacjentów – jak patrzeç na siebie 
w ca∏oÊci, stworzyç harmoni´ „pi´kna” i poprawiç wyglàd.

J. CZ. Jak d∏ugo jest Pan zwiàzany z dermatologià
estetycznà?  

P. L. Dok∏adnie od 1985 r. W∏aÊnie w tym roku rozpoczà∏em
pierwsze iniekcje z kolagenem. By∏em wtedy rezydentem w
Klinice Dermatologii w Genewie i nawet nie przypuszcza∏em,
˝e zwià˝´ moje ˝ycie zawodowe z dermatologià estetycznà. 
Ale dermatologia to tworzenie pi´knego, a przynajmniej
lepszego wyglàdu. To sztuka estetyki. Moje pierwsze iniekcje
wykonywa∏em dla moich przyjació∏ i dla rodziny, dopiero
póêniej dla pacjentów. 

W drugiej po∏owie lat 80. wype∏nianie kolagenem by∏o
bardzo popularne. Kwas hialuronowy zosta∏ wprowadzony
dopiero w 1994 r. I tak rozpoczà∏em mojà przygod´ 
z wype∏niaczami.

J. CZ. A jak wyglàda Paƒska historia z toksynà
botulinowà?  

P. L. Botox pojawi∏ si´ na rynku w 1995 r. By∏em wtedy 
w Kalifornii, aby zg∏´biç tematyk´ laserów ablacyjnych CO2,
które bardzo lubi∏em w mojej praktyce dermatologicznej 
i stosowa∏em z du˝ym powodzeniem. Zabiegi ablacji laserem
CO2 wykona∏em u ponad 500 pacjentów z bardzo dobrym
efektem i nie mia∏em ˝adnych powik∏aƒ. Robi∏em ca∏à twarz.
Szybko zda∏em sobie spraw´, ˝e dla najlepszego efektu, efektu
„harmonii” najlepiej jest robiç ca∏à twarz, a nie tylko jej
fragmenty. Nie mia∏em powik∏aƒ, bo dobrze pozna∏em technik´
resurfacingu laserem CO2. Ale przyznaj´, ˝e widzia∏em wiele
twarzy bezpowrotnie uszkodzonych nieumiej´tnym u˝yciem
tego lasera. Szkoda, ˝e ignorancja przyczyni∏a si´ do z∏ej s∏awy,
jakà obecnie majà ablacyjne lasery CO2. 

Wracajàc do mojej historii z Botoxem. W 1995 r. by∏em 
w Kalifornii na Konferencji, gdzie od mojego przyjaciela Marka
Rubina dowiedzia∏em si´, ˝e toksyna jadu kie∏basianego wesz∏a
na rynek i wykorzystywana jest w korekcji zmarszczek twarzy.
Wtedy to Mark powiedzia∏ mi, ˝e Botox stanie si´ hitem
dermatologii estetycznej i warto opanowaç technik´ jego
podawania. Pami´tam, jak mu powiedzia∏em: „Mam ostrzyki-
waç moich pacjentów toksynà, patrzeç im prosto w oczy 
i mówiç, ˝e robi´ to dla ich dobra?” By∏em pe∏en obaw 
co do zastosowania toksyny botulinowej i jej bezpieczeƒstwa 
w estetyce. 

Mark ostrzyknà∏ mojà twarz, a ja po tygodniu, b´dàc ju˝
w Szwajcarii, zobaczy∏em fantastyczne efekty dzia∏ania Botoxu
na w∏asnej twarzy. Powiedzia∏em sobie, to wspania∏a technika 
i daje rewelacyjne efekty. Chc´ jà wykorzystaç w swojej
praktyce. Opanowa∏em technik´ w Stanach i po powrocie, 
we wrzeÊniu 1995 r., jako pierwszy zaczà∏em  „robiç Botox” 
w Szwajcarii. Wtedy by∏em jeszcze bardzo zwiàzany z moimi
laserami i cz´Êciej wykonywa∏em resurfacing ni˝ ostrzykiwania

toksynà botulinowà, ale teraz wesz∏a ju˝ do mojej codziennej
praktyki lekarskiej na dobre.

J. CZ. Jakie zabiegi wykonuje Pan obecnie najcz´Êciej? 

P. L. Zajmuj´ si´ g∏ównie Botoxem i wype∏nieniami na bazie
kwasu hialuronowego – 75% zg∏aszajàcych si´ do mnie pacjen-
tów zainteresowanych jest korekcjà zmarszczek mimicznych
twarzy i wype∏nieniami. U 2/3 tych pacjentów wykonuj´
obydwie techniki: Botox i wype∏nienia. Jestem zwolennikiem
synergizmu tych metod w przypadku leczenia dynamicznych 
i statycznych objawów starzenia. Inne stosowane przeze mnie
techniki obejmujà peelingi i resurfacing laserem nieablacyjnym.
Pami´tam dzieƒ ulgi, kiedy sprzeda∏em wszystkie moje pozosta∏e
lasery. Chocia˝ je lubi∏em i stosowa∏em z du˝ym powodzeniem,
po kilku latach postanowi∏em si´ jednak od nich uwolniç i zos-
tawiç t´ technik´ innym. 

W obecnych czasach nie mo˝e byç estetyki bez Botoxu
i wype∏nieƒ. Zabiegi te robi´ z pe∏nym przekonaniem. Wiem, 
˝e dzia∏ajà, obiecuj´ pacjentom efekt i nigdy si´ nie myl´. 
To stwarza dla mnie komfortowà sytuacj´ – jestem wiarygodny.
Dlatego lubi´ i stosuj´ te techniki w oparciu o mojà wiedz´ 
i doÊwiadczenie. Za pora˝k´ uznaj´ fakt, gdy pacjent oÊwiadcza
po zabiegu, ˝e cierpia∏ i ˝e go bola∏o. Moje podstawowe kredo
brzmi: „bez bólu” dla najlepszego efektu. Dlatego jestem
zwolennikiem podawania kwasu hialuronowego z dodatkiem
lignokainy dla wi´kszego komfortu pacjenta. W moim
przekonaniu kwas hialuronowy z lignokainà to prawdziwa
rewolucja w wype∏niaczach. Tym bardziej cenna, ˝e jestem
jednym z pomys∏odawców takiego po∏àczenia. 

W ubieg∏ym roku we wrzeÊniu przeprowadziliÊmy podwójnie
Êlepe badania z kwasem hialuronowym z i bez lignokainy, które
wykaza∏y, ˝e pacjenci lepiej tolerowali wype∏niacze z lignokainà.
Ostrzykiwanie wiàza∏o si´ z wi´kszym komfortem i mniejszym
bólem. Jestem zwolennikiem tej formy wype∏niacza, bo zapo-
mnia∏em o Emli, o znieczuleniach stomatologicznych i z pe∏nym
komfortem wykonuj´ korekt´ konturu czerwieni wargowej. 

J. Cz. Czy przy tak ogromnym doÊwiadczeniu, jakie 
ma Pan z toksynà botulinowà i wype∏niaczami, zdarzy∏y si´
kiedyÊ Panu nieprzewidziane sytuacje, jak alergia
natychmiastowa, brak efektu, nadmierny efekt? 

P. L. Nigdy nie mia∏em ˝adnej nadwra˝liwoÊci na Botox 
czy wype∏nienia kwasem hialuronowym. OczywiÊcie mam
pacjentów, u których efekt Botoxu utrzymuje si´ przez rok,
mam te˝ takich, u których efekt trwa tylko 2 miesiàce. 
Ale ˝aden z tych przypadków nie jest normà. To tylko
przyk∏ad, ˝e wyjàtki potwierdzajà regu∏´, a toksyna jest meta-
bolizowana indywidualnie. Ostrzykni´cia mi´Êni mimicznych
twarzy, mog´ powiedzieç, opanowa∏em do perfekcji. Pomog∏a
mi w tym doskona∏a znajomoÊç anatomii mi´Êni twarzy, 
a przede wszystkim zg∏´bienie dynamiki mi´Êni i mimiki 
u danego pacjenta. Wszyscy mamy dok∏adnie tyle samo 
mi´Êni twarzy, jednak nie wszyscy ich tak samo u˝ywamy. 
Dla zilustrowania tej odmiennoÊci zawsze pos∏uguj´ si´ przy-
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k∏adem Woody Allena i Arnolda Schwarzenegera – mi´Ênie
takie same, a jak˝e inna ich dynamika. Dlatego ka˝dy pacjent
wymaga indywidualnego podejÊcia. Podawanie Botoxu to 
nie zabieg mechaniczny, to sztuka oparta na indywidualizmie.
Absolutnie unikam „zamra˝ania” wyrazu twarzy pacjentom.
Podaj´ tyle toksyny, ile potrzeba, aby uzyskaç pi´kno,
naturalnoÊç i elegancj´.
Poza tym dla precyzyjnego podania okreÊlonej liczby jednostek
zamawiam specjalnie do tego skonstruowane strzykawki. 

Niektóre miejsca ostrzykuj´ tylko jednà strzykawkà wype∏-
nionà okreÊlonà iloÊcià jednostek – ani wi´cej, ani mniej, a np.
tylko 1 jednostk´ Botoxu! Tak robi´ w miejscach, gdzie wska-
zana jest szczególna dok∏adnoÊç, np. w korekcji opadania
koniuszka nosa czy wyg∏adzeniu bruzd oko∏owargowych,
ostrzykujàc mi´Ênie obni˝acze kàtów ust i mi´Ênie bródkowe.
Precyzja to moje drugie kredo.

J. CZ. Czy ma Pan inne praktyczne uwagi dotyczàce
wstrzykni´ç toksyny botulinowej i wype∏niaczy na bazie
kwasu hialuronowego?

P. L. W mojej d∏ugoletniej praktyce estetycznej nauczy∏em si´,
aby podawaç preparaty bezpieczne, przewidywalne i z naj-
wi´kszà precyzjà. Mam ogromne zaufanie do preparatów, które
stosuj´. Wypróbowa∏em je przez lata. Wiem, ˝e Botox podany
dok∏adnie w mi´sieƒ, który chc´ poraziç, tam pozostanie i nie
ulegnie dyfuzji. Taka precyzja jest szczególnie wa˝na na twarzy,
gdzie niewielkie odleg∏oÊci mogà zmieniaç wyraz twarzy.
Przyznam si´, ˝e precyzj´ podania rozwinà∏em obsesyjnie, 
ale to chyba przyczynia si´ do sukcesu, który osiàgnà∏em. 
W przypadku podawania toksyny botulinowej nie jest naj-
wa˝niejsza znajomoÊç anatomii, ale dynamika mi´Êni 
u danego pacjenta. Nie jest problemem zlokalizowanie mi´Ênia,
który zamierza si´ poraziç, to dopiero poczàtek nauki z toksynà
botulinowà. Wa˝ne jest, jak pacjent go u˝ywa i w zwiàzku 
z tym, jak silnie go poraziç, inaczej - ile jednostek toksyny
wstrzyknàç. 

J. CZ. Czy wykonuje Pan testy alergiczne na kwas
hialuronowy u swoich pacjentów?

P. L. Testy zalecam i wykonuj´ tylko u tych najbardziej
podejrzanych o wystàpienie reakcji nadwra˝liwoÊci lub reakcj´
typu opóênionego, tzn. pacjentów z aktywnà, nasilonà astmà
alergicznà, poliwalentnà alergià (objawy skórne i wziewne),
pacjentów z aktywnymi chorobami autoimmunologicznymi. 
W swojej praktyce przeprowadzam dwa testy skórne na przed-
ramionach po podaniu Êródskórnym wype∏niacza. Odczytu
dokonuj´ po 3 dniach i 8 tygodniach. Nie widz´ powodów, 
dla których mia∏bym przeprowadzaç test u wszystkich
pacjentów, poniewa˝ kwas hialuronowy majàc identycznà
struktur´ u wszystkich gatunków ssaków ma minimalne

w∏aÊciwoÊci immunogenne. U ˝adnego z moich pacjentów 
nigdy nie wystàpi∏a reakcja alergiczna na wype∏niacze kwasu
hialuronowego, ale wszystkich podejrzanych testowa∏em i tych,
u których by∏a reakcja, nie ostrzykiwa∏em. Wykonuj´ tak˝e
wype∏nienia kolagenem i to zarówno ludzkim, jak i bydl´cym.
Na kolagen zawsze wykonuj´ test nadwra˝liwoÊci i tych
pacjentów, u których jest reakcja, nie ostrzykuj´. 

J. CZ. Czy stosuje Pan trwa∏e wype∏niacze?

P. L. Nie. Nigdy ich nie u˝ywa∏em i nie podejm´ tego ryzyka.
Ja musz´ byç wiarygodny, a preparaty, które podaj´ moim

pacjentom bezpieczne. Widzia∏em du˝o powik∏aƒ po wype∏-
niaczach trwa∏ych i to mnie ca∏kowicie do nich zniech´ci∏o.
Dysponujemy bezpiecznà i fantastycznà alternatywà do trwa-
∏ych wype∏niaczy – kwasem hialuronowym. To mi wystarcza.
Zastosowanie trwa∏ych, niedegradujàcych produktów mo˝e
wygenerowaç trwa∏e powik∏ania. Jestem ich przeciwnikiem 
i unikam takiego ryzyka.

J. CZ. Które osiàgni´cie uwa˝a Pan w swojej praktyce 
za najwa˝niejsze?

P. L. Och, bez wàtpliwoÊci „kontur Nefretete”. Zaj´∏o mi wiele
lat opracowanie techniki, którà mo˝na poprawiç kontur twarzy
wzd∏u˝ ˝uchwy i doprowadzenie jej do perfekcji. Kiedy opa-
nowa∏em technik´, przez pó∏ roku myÊla∏em nad nazwà 
dla tego liftingu i wymyÊli∏em „Nefretete”. Wstrzykni´cie po 2-3
jednostki Botoxu wzd∏u˝ ˝uchwy i granicy mi´Ênia szerokiego
szyi w okreÊlonych punktach zapewnia wra˝enie ogólnego
odm∏odzenia twarzy i szyi. Jestem dumny z tej techniki, z tego,
˝e stworzy∏em coÊ, o czym inni wczeÊniej nie myÊleli, a je˝eli
myÊleli, to zabrak∏o im wytrwa∏oÊci w dopracowaniu techniki 
do perfekcji. Doskonale pami´tam moje zmagania o ustalenie
najlepszych dawek toksyny botulinowej w „konturze Nefretete”.
Uda∏o mi si´ empirycznie ustaliç iloÊç jednostek toksyny 
do „konturu Nefretete”. Powinna ona wynosiç od 15 do 20 
– nie mniej i nie wi´cej – i powinna byç podawana Êródskórnie.
Istniejà ró˝norodne warianty mi´Ênia szerokiego szyi. Gdyby 
u wszystkich pacjentów jednakowo wykonywaç technik´, 
to procent zadowolonych pacjentów z „konturu Nefretete”
wynosi∏by 40-50%. Mnie taka liczba absolutnie nie satysfa-
kcjonuje. Pos∏u˝´ si´ kolejnym przyk∏adem. Jedna z moich
pacjentek gra∏a na skrzypcach od 20 lat. W zwiàzku z tym 
po jednej stronie wymaga∏a podania podwójnej dawki toksyny
botulinowej dla uzyskania jednakowego, symetrycznego
wyglàdu. To kolejny doskona∏y przyk∏ad na odmiennà dynamik´
mi´Êni szyi i dolnej cz´Êci twarzy, tym razem u tego samego
pacjenta. Tak, „kontur Nefretete” to moje najwi´ksze osiàgni´cie
po wielu latach doÊwiadczeƒ. 

J. CZ. Dzi´kuj´ za rozmow´.�






