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Derma News
Magazyn dla lekarzy specjalizujàcych si´ w dermatologii i medycynie estetycznej

Kongres Stowarzyszenia 
Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Warszawa – sprawozdania z dnia 7-9 marca 2009 
dr Joanna Magdziarz-Orlitz

dr Arkadiusz Nicer
dr n. med. Joanna Czuwara

Toksyna botulinowa typu A 
– jej losy w organizmie oraz w∏aÊciwoÊci 

determinujàce ró˝nice w obrazie klinicznym
dr hab. n. med. Halina Car 

JakoÊç w medycynie estetycznej, cz. II 
mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel

Rynek medycyny estetycznej
Prezentacja firmy Pierre Fabre Dermo-Cosmétique





W wiosennym numerze Derma Newsa znajdà Paƒstwo

obszernà relacj´ z Kongresu Lekarzy Dermatologów

Estetycznych, który odby∏ si´ w Warszawie w dniach 

7-9 marca. W tym roku by∏ wydarzeniem szczególnym, 

bo po∏àczonym z 10 rocznicà powstania naszego

Stowarzyszenia. Ciesz´ si´ bardzo, ˝e spotka∏ si´ z tak

wielkim zainteresowaniem osób zwiàzanych z medycynà

estetycznà – lekarzy, firm, dziennikarzy. Mam nadziej´, 

˝e zaprezentowana tematyka by∏a dobrym êród∏em 

inspiracji do podejmowania nowych wyzwaƒ w codziennej

praktyce lekarskiej. 

Dzi´kuj´ wszystkim prelegentom za wysoki poziom

merytoryczny wyk∏adów, poparty bogatà dokumentacjà

zdj´ciowà, wideoprezentacjami. Coroczny kongres to tak˝e

wspania∏a okazja do dyskusji Êrodowiskowej, wymiany

doÊwiadczeƒ. Takie spotkania podnoszà nasze kwalifikacje,

wzbogacajà warsztat i wiedz´.  

W numerze kontynuujemy cykl artyku∏ów 

prawnych o zasadach i ograniczeniach obowiàzujàcych

w polskim prawie medycznym. Specjalnie na Paƒstwa

proÊb´ publikujemy na stronach 12-13 artyku∏ 

dr hab. n. med. Haliny Car dotyczàcy toksyny 

botulinowej – w wersji uzupe∏nionej i poszerzonej. 

Na koniec zach´camy do zapoznania si´ z francuskà 

firmà Pierre Fabre Dermo-Cosmétique – obecnà 

na polskim rynku od pi´tnastu lat.
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W pierwszym dniu Kongresu 
– 6.03.2009 – po powitaniu
wszystkich uczestników rozpo-
cz´∏y si´ obrady, podczas
których mogliÊmy zapoznaç si´
z nowoÊciami pojawiajàcymi si´
w ostatnim czasie. 

W swojej prezentacji zabiegu
Alain Gondinet (Francja) przedsta-
wi∏ formy rewitalizacji skóry twarzy
z wykorzystaniem osocza bogato-
p∏ytkowego, otrzymywanego z w∏a-
snej krwi pacjenta – w celu
biostymulacji komórek skóry.
Zawiera ono szereg bia∏kowych
czynników wzrostu inicjujàcych
proces naprawy tkanek. Co wa˝-
ne, wszystkie sk∏adniki sà biokom-
patybilne, a ryzyko reakcji immu-
nologicznej – wyeliminowane. 
W zale˝noÊci od wskazaƒ odpo-
wiednio przygotowane osocze
mo˝na podaç ró˝nymi technikami:
napage, Êródskórnie lub w postaci
maski komórkowej.

Kolejny temat dotyczàcy re-
witalizacji skóry podj´∏a dr Ewa
Szpringer, prezentujàc nowy pro-
dukt Hydrobalans Restylane w po-
staci pen injector. Przestrzenne
sieciowanie moleku∏ HA pozwala
uzyskaç wysokà mas´ czàstecz-
kowà, podczas podawania pre-
paratu dochodzi do biorewita-
lizacji i biostymulacji skóry. Mi-
kroiniekcje stabilizowanego HA

zwi´kszajà spr´˝ystoÊç skóry i po-
prawiajà morfologi´ jej powierz-
chni. Dzi´ki specjalnemu urzà-
dzeniu do iniekcji zawsze poda-
jemy takà samà iloÊç preparatu,
co pozwala uniknàç pojawienia
si´ zgrubieƒ i hiperkorekcji. 

Jako nast´pny prelegent wy-
stàpi∏a dr Joanna Czuwara, która
podkreÊli∏a w swoim wyk∏adzie
znaczenie odpowiedniej suple-
mentacji w procesie dbania
o w∏osy. W nast´pnym wyk∏adzie,
dotyczàcym rogowacenia s∏onecz-
nego, przypomnia∏a znaczenie
kontroli skóry, nie tylko ze wzgl´-
dów estetycznych, ale tak˝e ze wzgĺ -
du na punkt wyjÊcia z AK raka
kolczystokomórkowego, zazna-
czajàc koniecznoÊç leczenia. Do-
bór odpowiedniej terapii jest is-
totny z uwagi na wyst´powanie
AK w postaci subklinicznej, dla-
tego leczenie 5% imikwimodem 
w kremie wydaje si´ byç z powo-
du prostoty stosowania oraz sku-
tecznoÊci, trafnym wyborem.

Dr Ilja Kruglikov (Niemcy) prze-
dstawi∏a wyniki nowej terapii trà-
dzika i ∏uszczycy (bez UV) z wy-
korzystaniem aparatu do regula-
cji metaloproteinaz, okaza∏y si´
dobre. 

Podczas prezentacji zabiegu
Toma Van Eijk (Holandia) mogliÊmy
podziwiaç techniki i efekty stoso-

wania preparatów kwasu hialuro-
nowego – Restylane. Podajàc od-
powiednio nawet niewielkà iloÊç
preparatu, mo˝na uzyskaç bardzo
dobre efekty.

Innym preparatem kwasu hia-
luronowego, stosowanym mi´dzy
innymi do modelowania ust, jest
Teosyal Kiss. Techniki iniekcji 
i rezultaty mogliÊmy zobaczyç
podczas prezentacji zabiegu 
dr Marzeny Lorkowskiej-Precht.

Z kolei dr Lakhadar Belhaouari
(Francja) pokaza∏ zabieg wype∏-
niania zmarszczek oraz mezote-
rapi´ nowà linià produktów kwasu
hialuronowego Princess.

Ta linia produktów jest oparta
na zastrze˝onej technologii S.M.A.R.T.
(Supreme Monophasic and Reti-
culated Technology) oraz zawiera
znikome iloÊci agenta sieciujà-
cego BDDE, dzi´ki czemu produ-
kty stajà si´ bardzo naturalne 
i zwi´kszajà bezpieczeƒstwo po-
dania. Na uwag´ zas∏uguje te˝
fakt, ˝e produkt do mezoterapii
zawiera oprócz kwasu hialurono-
wego gliceryn´.

Dr Sabrine Sebban (Francja),
cz´sto goszczàca w Polsce, tym
razem zaprezentowa∏a nowà lini´
kwasu hialuronowego w modelo-
waniu rysów twarzy. Zabiegi wyko-
nywa∏a z zastosowaniem produk-
tów Styl Age. Produkty oparte sà

W dniach 6-8 marca 2009 odby∏ si´ urodzinowy Kongres Stowarzyszenia
Dermatologów Estetycznych. W Hotelu Mariott w Warszawie spotkali si´ lekarze
zainteresowani dermatologià estetycznà z Polski i z zagranicy.

AUTOR: dr Joanna Magdziarz-Orlitz

Kongres Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych
Sprawozdanie z dnia 6 marca 2009, Warszawa
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na chronionej patentem techno-
logii IPN-like oraz zawierajà antyo-
ksydanty (mannitol), majàce za-
pewniç redukcj´ efektów ubocz-
nych (zaczerwienienie, obrz´k).

Niezmiernie ciekawy okaza∏
si´ wyk∏ad prof. Pasquale Motolese
(W∏ochy) dotyczàcy intralipotera-
pii. Zosta∏y przedstawione wyniki
badaƒ in vitro oraz wyniki wielo-
Êrodkowych badaƒ klinicznych 
w leczeniu terapii miejscowych
ot∏uszczeƒ metodà infiltracji przy
u˝yciu nowej adipocytolitycznej
formu∏y. Przedstawione efekty
oraz skutecznoÊç preparatu nie
zwierajàcego fosfatydylocholiny
pod nazwà Aqualyx, lepsza tole-

rancja w stosunku do fosfatydy-
locholiny, szybsze rezultaty kore-
kcji zach´cajà do zastosowania
preparatu (b´dàcego jeszcze w tra-
kcie rejestracji we W∏oszech).

Du˝e zainteresowanie wzbu-
dzi∏ wyk∏ad oraz prezentacja za-
biegu dr Eduardo Kruliga (Hisz-
pania). Przedstawi∏ on nowà for-
mu∏´ peelingu chemicznego za-
wierajàcego fenol. Wyst´pujàcego
w trzech st´˝eniach (A,B,C) oraz
zawierajàcego m.in.: TCA, retino-
id, kwas fitowy, kwas kojowy.
Bardzo ma∏a kardiotoksycznoÊç,
prostota zastosowania poprzez
podzia∏ peelingu na powierz-
chowny, Êredniog∏´boki, g∏´boki

oraz efekty mo˝liwe do osià-
gni´cia pozwalajà mieç nadziej´,
˝e stanie si´ on jednym z podsta-
wowych „narz´dzi pracy” w der-
matologii estetycznej.

Podczas pierwszego dnia obrad
nie zabrak∏o tak˝e prezentacji no-
woÊci w kosmetykach dermopro-
fesjonalnych – uczestników Kon-
gresu zapoznano z linià Skinceuti-
cals, która do gabinetu dermato-
logicznego wprowadza doskona∏e
zabiegi kosmetyczne, zapobiega-
jàce, korygujàce i chroniàce, oraz 
z nowà gamà anti-age Labora-
torium SVR – Densitium dla skóry
dojrza∏ej.�

� dr n. med. Ewa Szpringer� dr Alain Gondinet � dr n. med. Joanna Czuwara

� dr Lakhdar Belhaouari� dr Ilja Kruglikov � dr Sandrine Sebban

� dr Eduardo Krulig� prof. Pasquale Motolese � dr Tom van Eijk
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W drugim dniu Kongresu licznych goÊci powita∏a dr B. Walkiewicz-Cyraƒska, 
która by∏a moderatorem pierwszej z trzech sobotnich sesji.   

AUTOR: dr Arkadiusz Nicer 

Kongres Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych 
Sprawozdanie z dnia 7 marca 2009, Warszawa

Wyk∏ady rozpocz´∏a dr hab. n.
med. Halina Car, wyjaÊniajàc rol´ i lo-
sy kwasu hialuronowego w organiz-
mie. Przypomnia∏a, ̋ e naturalny kwas
hialuronowy jest metabolizowany 
w wàtrobie do H2O i CO2 w ciàgu
dwóch dni, oraz ˝e radykalnie tra-
cimy go po 40. roku ˝ycia. Omówi∏a
szczegó∏owo biochemi´ oraz za-
lety HA, który nie tylko wià˝e wo-
d´, ale tworzy naturalny film,
przez co u∏atwia wprowadzanie
innych potrzebnych sk∏adników. 

Dr Pierre Andre z Francji przed-
stawi∏ nowe trendy w iniekcji wy-
pe∏niaczy, podkreÊlajàc, ˝e kwas
hialuronowy jest obecnie uwa˝any
na Êwiecie za z∏oty standard w∏aÊ-
nie dlatego, ˝e ulega ca∏kowitej bio-
degradacji, a poza tym jest na niego
antidotum w postaci hialuroni-
dazy. Ca∏kowicie zdystansowa∏ si´
do produktów permanentnych. 

Dr Ewa Kaniowska podczas wy-
k∏adu na temat: Czym leczymy 1|3
górnà cz´Êç twarzy przedstawi∏a
obiektywnà skal´ fotonumerycznà.
Zwróci∏a uwag´ na to, ̋ e czo∏o i oko-
lice wokó∏ oczu to obszary gdzie naj-
szybciej widoczne jest starzenie
twarzy oraz ˝e wraz z up∏ywem czasu
zmiany zachodzà nie tylko w skórze,
ale równie˝ w tkance podskórnej 
i koÊciach, przez co upodabniamy
si´ wzajemnie do siebie na staroÊç.

GoÊç ze S∏owacji – dr Hana Ze-
lenkowa – pokaza∏a, w jaki sposób
w jej kraju wykorzystuje si´ osocze
bogatop∏ytkowe w medycynie anti-
-aging. Zwróci∏a uwag ,́ ̋ e metoda uzys-
kiwania i stosowania osocza (PRP)
jest prosta, szybka, efektywna, sku-

teczna i wzgl´dnie tania – wyko-
rzystywana wczeÊniej w leczeniu
oparzeƒ i owrzodzeƒ podudzi.

Czym leczymy skór´ dekoltu,
szyi i ràk by∏ tematem wyk∏adu
dr Barbary Walkiewicz-Cyraƒskiej.
G∏ówne jego akcenty to: zaczàç
leczyç przebarwienia, póêniej zmarsz-
czki i wiotkoÊç, pami´taç, ˝e w przy-
padku d∏oni im starsza pacjentka,
tym wi´ksze ryzyko blizn, oraz ̋ e nie
leczymy obu d∏oni naraz. Omówi∏a
laseroterapi´, fale radiowe, wype∏-
niacze, kwas polimlekowy, autolo-
gicznà tkank´ t∏uszczowà. Zasygna-
lizowa∏a, ˝e bardzo wa˝nà sprawà
sà oczekiwania pacjentki.

Szósty wyk∏ad – powik∏ania
po wype∏niaczach – nale˝a∏ do 
dr Claudii van der Lugt z Holandii,
która skoncentrowa∏a si´ na lecze-
niu infekcji i ziarniniaków. Niez∏e
efekty uzyskiwa∏a, stosujàc tera-
pi´ ∏àczonà: laser o d∏ugoÊci fali
810, antybiotykoterapi´ KlacidSR
500 – 1 raz dziennie przez 6 ty-
godni – oraz sterydoterapi´.

Ostatnim wyk∏adowcà pierw-
szej cz´Êci by∏a dr Aleksandra Ja-
gielska, która omówi∏a bezpieczeƒ-
stwo stosowania kwasu hialurono-
wego. Przedstawi∏a na slajdach
bardzo ciekawe przypadki powi-
k∏aƒ po podaniu HA od strony jamy
ustnej. Zwróci∏a uwag´, ̋ e wi´kszoÊç
z nich ma charakter przemijajàcy.

Druga przedpo∏udniowa cz´Êç
obrad, pod przewodnictwem dr Kingi
Nicer, rozpocz´∏a si´ wyk∏adem o nie-
inwazyjnym leczeniu skojarzonym 
w konturowaniu cia∏a dr Claudii van
der Lugt. Wyk∏adowczyni z Holandii

radzi∏a, jakie urzàdzenie kupiç pod
kàtem rodzàcej si´ konkluzji, ˝e wi´-
kszoÊç pacjentek nie chce bólu i nie
chce czekaç na rezultat. Wspomnia-
∏a o modzie na endermologi´, ultra-
dêwi´ki, cz´stotliwoÊç radiowà i lipo-
liz´. Kluczowymi elementami niein-
wazyjnego konturowania sà czas,
cierpliwoÊç i zrozumienie. Rynek
zarzucany jest mnóstwem sprz´tu,
dlatego wybór jest bardzo trudny.

Z kolei dr Kinga Nicer przedsta-
wi∏a swoje w∏asne doÊwiadczenia
w modelowaniu cia∏a bardziej
praktycznie – z perspektywy gabi-
netu dermatochirurgicznego, gdzie
najlepsze efekty uzyskuje si´ na
ma∏ych obszarach, ∏àczàc lipote-
rapi´ z RF u odpowiednio wysele-
kcjonowanych pacjentów.

Prof. Eckart Haneke z Niemiec
wyg∏osi∏ wyk∏ad pod tytu∏em: Lipo-
sukcja ma∏ych powierzchni w dà-
˝eniu do uzyskania pe∏nej harmo-
nii twarzy i cia∏a. Przytoczy∏ kilka
definicji pi´kna i omówi∏ liposukcj´
ma∏ych obszarów (lipofilling) jako
wszechstronnà metod´ korygowa-
nia nieregularnoÊci powierzchni
cia∏a oraz zlokalizowanych depozy-
tów tkanki t∏uszczowej. 

Zaraz po nim w niezwykle cie-
kawy sposób prof. Adam W∏odar-
kiewicz przedstawi∏ wspó∏czesne
mo˝liwoÊci poprawy wyglàdu twa-
rzy operacjami osteognatycznymi 
w obr´bie szcz´ki i ̋ uchwy. Omówi∏
stabilnà osteosyntez´ z wykorzys-
taniem minip∏ytek tytanowych oraz
inteligentnych narz´dzi piezoelek-
trycznych, które rozró˝niajà tkanki.
Zapozna∏ s∏uchaczy z metodà,
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przybli˝y∏, w jaki sposób planuje
si´ takà operacj´, korzystajàc z ana-
lizy Kaminka i symulacji kompute-
rowej. Przedstawi∏ ró˝ne rodzaje
wad i podkreÊli∏, ˝e wspó∏czeÊnie
prawie wszystkie operacje osteo-
gnatyczne sà wykonywane z doj-
Êcia zewnàtrzustnego, czyli z za∏o-
˝enia majà charakter estetyczny.

Ostatni wyk∏ad przed obiadem
wspólnie poprowadzili dr Philippe
Deprez z Hiszpanii i dr Claudia van
der Lugt, omawiajàc lipodisolucje.

Popo∏udniowà cz´Êç obrad zain-
augurowa∏a dr El˝bieta Kowalska-
-Ol´dzka, która by∏a równie˝ mode-
ratorem tej sesji. Przedstawi∏a wy-
k∏ad na temat neokolagenazy, po-
kazujàc roboczy model wp∏ywu HA
na indukcj´ kolagenu.

Nast́ pny wyk∏adowca, dr Philippe
Deprez, przedstawi∏ etiologí  i spo-
soby leczenia cieni pod oczami.

Wed∏ug niego bardzo cz´sto przyczy-
nà cieni pod oczami sà ˝ylaki skroni.

Prof. Andrzej Kaszuba omówi∏
nowe metody diagnostyki zmian
barwnikowych skóry, pozwalajàce
lepiej ró˝nicowaç zmiany barwni-
kowe od naczyniowych. ObjaÊni∏, na
czym polega konfokalna skanin-
gowa mikroskopia laserowa Êwiat∏a
odbitego i dokàd zmierzajà techniki
epiluminescencyjnej mikroskopii
powierzchniowej. Odniós∏ si´ bar-
dzo szeroko do ró˝nych wzorów mo-
zaikowatoÊci skórnej. Mówi∏ o ko-
mórkach p-getoidalnych – nowej
erze w diagnostyce czerniaka.

Dr Ma∏gorzata Bag∏aj omówi∏a
i przypomnia∏a sposoby leczenia
blizn i rozst´pów w kontekÊcie
sukcesów i pora˝ek.

Z kolei dr Eduardo Krulig z Hisz-
panii pokaza∏, w jaki sposób wyko-
nywaç peelingi fenolowe (jego au-

torstwa) 20%, 30% i 40%. PodkreÊ-
li∏, ˝e dajà doskona∏e efekty. 

Ostatni wyk∏ad – o komplekso-
wym podejÊciu do leczenia tràdziku
– wyg∏osi∏ dr Bart∏omiej Kwiek.

Sobotnià sesj´ zakoƒczy∏y od-
powiedzi wyk∏adowców na pytania
z sali i podsumowanie sesji przez
dr Barbar´ Walkiewicz-Cyraƒska,
która zaprosi∏a uczestników do
teatru Buffo i na uroczystà kolacj´
w hotelu Sheraton. �

� dr Bartomiej Kwiek

� dr Kinga Nicer� dr hab. n. med. Halina Car � dr Philippe Deprez

� dr Ma∏gorzata Bag∏aj� prof. Andrzej Kaszuba � dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska

� dr n. med. El˝bieta Kowalska-Ol´dzka� dr Hana Zelenkova � dr Aleksandra Jagielska
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Sesj´ dotyczàcà laserów rozpo-
cz´∏a prof. Halina Podbielska
z Instytutu In˝ynierii Biomedycz-
nej i Pomiarowej Politechniki Wro-
c∏awskiej wyk∏adem: Naukowe
podstawy zastosowania laserów
w medycynie estetycznej.  

Zwróci∏a uwag´ na dwa aspe-
kty: jak laser dzia∏a i dlaczego
dzia∏a. Poprawne stosowanie la-
serów wymaga bowiem zarówno
wiedzy na temat laserów, jak i od-
dzia∏ywania Êwiat∏a na tkanki.
DziÊ lasery stosowane sà m.in. 
do usuwania zmarszczek, fotood-
m∏adzania, w depilacji laserowej,
do usuwania przebarwieƒ i zapo-
biegania problemom z rozszerzo-
nymi naczynkami. W wyk∏adzie
zwrócono uwag´ na bezpoÊrednie
dzia∏anie, jak i na efekty odleg∏e,
np. biostymulacj´ kolagenu. Wska-
zano te˝ na nowe trendy, jak np.
∏àczenie laseroterapii z oddzia-
∏ywaniem fal radiowych.

Dr Pierre Andre podzieli∏ si´
swoimi doÊwiadczeniami z zasto-
sowania nieablacyjnych, ma∏oa-
blacyjnych i ablacyjnych technik
frakcjonowania i resurfacingu
skóry. W pierwszej kolejnoÊci dr
Andre przedstawi∏ podstawowe
zalety lasera Er:YAG, takie jak
najwy˝sza absorpcja energii la-
sera na wodzie, du˝a precyzja
g∏´bokoÊci ablacji oraz bardzo
ma∏e uszkodzenie termiczne tkan-
ki otaczajàcej obszar zabiegowy, 
a tak˝e mo˝liwoÊç niezale˝nego
sterowania g∏´bokoÊcià ablacji

oraz strefy oddzia∏ywania ciepl-
nego. Wyk∏ad zosta∏ zilustrowany
licznymi przyk∏adami zastosowaƒ
klinicznych, poczàwszy od zwy-
k∏ych znamion naskórkowych,
poprzez wrodzone znamiona roz-
siane, grudki perliste pràcia,
skoƒczywszy na spektakularnych
rezultatach leczenia choroby
Bourne-ville'a-Pringle'a oraz gu-
zów Brooke’a. W drugiej cz´Êci
wyk∏adu zosta∏y przedstawione
mo˝liwoÊci odm∏adzania skóry, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem te-
chnik frakcyjnych laserami Er:YAG.
Dr Pierre Andre mia∏ w tym dniu
jeszcze jeden wyk∏ad, który doty-
czy∏ mo˝liwoÊci leczenia starzenia
si´ skóry w dolnej cz´Êci twarzy 
za pomocà toksyny botulinowej. 

W swoim wyk∏adzie Miejsce te-
rapii laserowych w leczeniu prze-
barwieƒ dr Dorota Prandecka pod-
kreÊli∏a, ˝e przebarwienia, mimo
ogromnego post´pu technik stoso-
wanych w medycynie estetycznej,
wcià˝ stanowià problem terapeu-
tyczny. Do ich leczenia wykorzys-
tuje si´ g∏ównie lasery Q-switched
Yag, z przetwarzaniem wiàzki na
drugà harmonicznà 532 nm (KTP),
Q-switched rubinowe 694 nm, ale-
ksandrytowe 755 nm, neodymowo-
yagowe 1064 oraz lasery ablacyjne
CO2 10600 nm, Erb:Yag 2940 nm,
Erb:Yag szklane 1550 nm i IPL.
Niestety trudno przewidzieç dok∏a-
dnie, jak na ich dzia∏anie zareaguje
skóra. Dlatego nie mo˝na obiecaç
pacjentowi, ˝e przebarwienie ustà-

pi w ca∏oÊci albo nie nawróci. 
Dr Prandecka zaznaczy∏a, jak wa˝-
na jest bezwzgl´dna ochrona prze-
ciws∏oneczna – nie tylko po za-
biegach, ale przez ca∏y czas.  

Wyk∏ad: Nowa era w lase-
rowym odm∏adzaniu skóry wyg∏o-
si∏a dr Claudia van der Lugt z Ho-
landii. Za najlepsze rozwiàzanie 
w celu uzyskania dobrego efektu
odm∏adzajàcego skór´ twarzy
uzna∏a laser ablacyjny CO2. Pod-
kreÊli∏a, ˝e wyniki kosmetyczne 
po zabiegach sà bez porównania
lepsze ni˝ po zastosowaniu in-
nych urzàdzeƒ. Powa˝nà wadà tej
metody jest jednak doÊç d∏ugi
okres gojenia si´ skóry, a co za
tym idzie czas wykluczenia spo-
∏ecznego. Korzystnà propozycjà
jest wykonanie serii zabiegów 
i stopniowa zmiana wyglàdu po-
przez zastosowanie urzàdzenia
Ultrapulse Encore z wykorzysta-
niem CO2 wed∏ug ró˝nych opcji
frakcyjnych: Active & Deep FX.
Dzi´ki specjalnej g∏owicy wiàzka
lasera stopniowo rozprasza cie-
p∏o, nie uszkadzajàc tkanek obok
leczonej skóry, co skraca okres
wy∏àczenia z ˝ycia zawodowego
po zabiegu. Dobre efekty w od-
m∏adzaniu skóry daje terapia sko-
jarzona fal frakcyjnych z zasto-
sowaniem substancji wstrzykiwa-
nych, LED, IPL, RF plus mikroder-
mabrazja i kosmeceutyki.        

O ograniczeniach i mo˝liwoÊ-
ciach techniki frakcyjnej opowie-
dzia∏ dr Micha∏ Kaniowski. Omówi∏

W trzecim dniu Kongresu uczestników powita∏a dr Joanna Buchowicz. Towarzyszyli jej
moderatorzy sesji: dr Ewa Kaniowska, dr Dorota Prandecka i goÊç z Francji dr Pierre Andre. 

AUTOR: dr n. med. Joanna Czuwara

Kongres Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych
Sprawozdanie z dnia 8 marca 2009, Warszawa
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jà na przyk∏adzie lasera Mosaic,
który jest nieablacyjnym (nieinwa-
zyjnym) laserem najnowszej tech-
nologii. Jego dzia∏anie polega na
pobudzaniu naturalnej odnowy
skóry z niedoskona∏oÊciami. Sku-
tecznie likwiduje objawy fotosta-
rzenia skóry, zmiany barwnikowe,
przebarwienia, blizny, zmarszczki
i wiotkoÊç skóry. Jego nieoceniona
skutecznoÊç ujawnia si´ w te-
rapii/leczeniu tràdziku i blizn
potràdzikowych – co podkreÊli∏ dr

Kaniowski na podstawie w∏asnych
doÊwiadczeƒ z pacjentami (przy
u˝yciu tej metody efekty leczenia
sà rewelacyjne ju˝ po 2 lub 3 za-
biegach!). Efekty uboczne lasera
sà minimalne i kontrolowane, te-
rapia jest bezpieczna i skuteczna
przy wszystkich rodzajach skóry.

Drugà cz´Êç przedpo∏udniowej
sesji poprowadzi∏a dr Marzena
Lorkowska-Precht, która równie˝
rozpocz´∏a jà swoim wyk∏adem:
Wp∏yw niedoborów hormonalnych

i witaminowych na objawy sta-
rzenia si´ skóry i mo˝liwoÊci ich
korygowania, oraz prof. Elena Ba-
ranowa z Francji. 

Dr M. Precht zaznaczy∏a, ˝e
najwi´ksza grupa pacjentów ga-
binetów medycyny estetycznej to
osoby oko∏o 40. roku ˝ycia, które
zg∏aszajà si´ w celu korekcji
objawów starzenia. U wielu z nich
problemy estetyczne (np. obrz´ki
powiek) wynikajà z zaburzeƒ
hormonalnych i niedoborów wita-

� dr Ewa Kaniowska

� dr Marzena Lorkowska-Precht

� prof. Adam W∏odarkiewicz� dr Joanna Buchowicz � dr Barbara Zegarska � prof. Eckart Haneke

� prof. Elena Baranova� dr Ewa Trzciƒska � dr Claudia van der Lugt � dr Miros∏aw Maçkowiak

� prof. Halina Podbielska� dr Domenico Romano � dr Micha∏ Kaniowski

� dr Dorota Prandecka� prof. Stefan Zgliczyƒski � dr Pierre Andre
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minowych. Pani Doktor w swoim
wyk∏adzie podkreÊli∏a wag´ wni-
kliwego wywiadu i starannego ba-
dania przedmiotowego oraz przed-
stawi∏a podstawowe metody dia-
gnostyki klinicznej i laboratoryjnej. 

Medicall Wellness i genomika
– nowe trendy – wyk∏ad wyg∏oszony
przez prof. Elen´ Baranovà w obra-
zowy sposób przedstawi∏, ˝e wp∏yw
Êrodowiska zewn´trznego, tego co
i jak jemy, jakà aktywnoÊç fizycznà
wykazujemy, czy palimy papie-
rosy, czy lubimy s∏odycze etc., ma
bardzo du˝y wp∏yw na d∏ugoÊç 
i jakoÊç naszego ˝ycia. Nie by∏oby
w tym nic odkrywczego, gdyby nie
fakt, ˝e na podstawie indywidu-
alnych badaƒ genomu ludzkiego
prowadzonych przez prof. Baranovà,
nie wszystkich obowiàzujà te same
standardy post´powania, bo ka˝dy
ma inne szlaki enzymatyczne. To co
dla jednych jest zdrowe i uzasa-
dnione, np. spo˝ywanie selenu,
u innych nie ma wp∏ywu na ich
stan zdrowia lub nawet go pogar-
sza. W swojej praktyce zawodowej
prof. Baranova zajmuje si´ bada-
niem okreÊlonych genów i enzy-
mów, wa˝nych z biochemicznego
punktu widzenia w kontekÊcie
okreÊlonych chorób metabolicz-
nych i detoksykacji organizmu. 
Prof. Baranova jest jednym z twór-
ców indywidualnych programów
medycyny prewencyjnej, która ma
poprawiç nie tylko d∏ugoÊç, ale
co najwa˝niejsze, jakoÊç ˝ycia.

Problem starzenia si´ by∏ prze-
dmiotem wyk∏adu prof. Stefana Zgli-
czyƒskiego, który omówi∏ endo-
krynologiczne aspekty tego proce-
su. Jako jeden z najwa˝niejszych
wymieni∏ insulinoopornoÊç. Pod-
kreÊli∏, ˝e 1/3 populacji powy˝ej
65. roku ˝ycia i ponad po∏owa po
80. roku ma zaburzenia tolerancji
glukozy lub jawnà cukrzyc´. I choç
starzenie si´ tylko w 20 proc. zale˝y
od czynników genetycznych, to w me-
dycynie prewencyjnej w ka˝dym
przypadku nale˝y ustaliç predys-
pozycje do wyst´powania tej cho-
roby, a tak˝e mia˝d˝ycy, oty∏oÊci,
chorób nowotworowych i autoim-

munologicznych. Uwzgl´dniajàc te
czynniki, nale˝y stosowaç odpo-
wiednià diet´, bogatà w witaminy 
i mikroelementy, prowadziç zdro-
wy tryb ˝ycia i uzupe∏niaç niedo-
bory hormonalne, które majà miej-
sce wraz z wiekiem. 

O tym, jakimi metodami mo˝-
na powstrzymaç problem wypa-
dania w∏osów, mówi∏a dr Barbara
Zegarska. WyjaÊnienie skompliko-
wanych procesów genetycznych 
i molekularnych wp∏ywajàcych 
na wzrost w∏osa pozwoli∏o na zas-
tosowanie takich substancji czyn-
nych w preparatach, które sku-
tecznie hamujà wypadanie w∏o-
sów. Dr Zegarska wymieni∏a kilka
sk∏adników aktywnych, m.in. ami-
nexil, SP94 oraz ˝eƒ-szeƒ jako
uznany antyoksydant. Oprócz le-
ków i preparatów do wcierania
wa˝nà rol´ odgrywa suplemen-
tacja doustna. Jednym z wa˝niej-
szych sk∏adników tych produktów
jest tauryna, polifenole oraz fito-
sterole z sosny i cynk.   

Po wszystkich wyk∏adach 
pierwszej cz´Êci obrad by∏ czas
na zadanie pytaƒ prelegentom 
i wyjaÊnienie kwestii budzàcych
wàtpliwoÊci uczestników Kongresu.   

Sesj´ popo∏udniowà zainau-
gurowa∏a dr Joanna Buchowicz,
wraz z nià poprowadzi∏ t´ cz´Êç
obrad dr Miros∏aw Maçkowiak.
G∏ównym aspektem poruszanym
podczas wyk∏adów by∏a toksyna
botulinowa – jej specyfika i ró˝ne
mo˝liwoÊci stosowania. 

Pierwszy wyk∏ad nosi∏ tytu∏: Me-
tabolizm toksyny botulinowej i zo-
sta∏ wyg∏oszony przez dr hab. n. med.
Halin´ Car. Omówi∏a ona budow´
preparatów, w których sk∏adzie znaj-
duje si´ toksyna botulinowa z za-
znaczeniem, jakie elementy majà
najwi´kszy wp∏yw na jej dzia∏anie.  

W wyk∏adzie: Górna cz´Êç
twarzy – na co nale˝y zwróciç
uwag´ – dr Joanna Buchowicz
podkreÊli∏a, jak wa˝ne jest indywi-
dualne podejÊcie do ka˝dego
pacjenta w wykonywaniu zabie-
gów przy u˝yciu toksyny botuli-
nowej. Nie mo˝na zastosowaç je-

dnego ustalonego schematu po-
dania preparatu, jego iloÊci, liczby
zabiegów. Innego potraktowania
wymagajà np. pacjenci z nad-
miernà mimikà twarzy (hiper-
kinetyczni). W drugiej cz´Êci wy-
k∏adu dr J. Buchowicz pokaza∏a
ró˝ne triki podczas wstrzykiwania
toksyny botulinowej, które pozwa-
lajà uniknàç skutków ubocznych 
w postaci np. opadania powiek itp. 

W kolejnym wyk∏adzie dr Mi-
ros∏aw Maçkowiak zwróci∏ uwag´
na to, ˝e przy u˝yciu toksyny bo-
tulinowej mo˝na skutecznie le-
czyç nadpotliwoÊç. Zabieg wykonu-
je si´ w przypadku nadpotliwoÊci
zlokalizowanej, np. d∏oni, pach.
Przynosi efekt utrzymujàcy si´
przez okres kilku do kilkunastu mie-
si´cy. Zabieg jest bezpieczny, wyko-
nywany w znieczuleniu miejscowym. 

Toksyna botulinowa i kwas
hialuronowy – techniki dla zaa-
wansowanych w harmonijnym
modelowaniu i odm∏adzaniu skóry
– by∏y tematem prezentacji zabie-
gów pokazanych przez dr Barbar´
Walkiewicz-Cyraƒska, dr Joann´
Buchowicz, dr Ew´ Kaniowskà. 
Na poczàtku zosta∏y zademonstro-
wane ró˝ne techniki wstrzykni´ç,
druga cz´Êç natomiast by∏a pra-
ktycznym pokazem zabiegów z u˝y-
ciem kwasu hialuronowego. W wy-
k∏adzie zwrócono uwag´ na fakt, 
˝e cz´sto podczas sympozjów po-
kazuje si´, w jakie miejsca wstrzy-
kujemy substancj´, ale nie znamy
efektu póêniejszego. Dlatego po-
s∏u˝ono si´ wideo, by pokazaç za-
bieg sprzed dwóch tygodni, a na-
st´pnie efekt po up∏ywie tego
czasu. Bardzo wa˝ne przy zabie-
gach kwasem hialuronowym jest
osiàgni´cie jak najbardziej natu-
ralnego wyglàdu twarzy, w dodatku
dostosowanego do ca∏ej sylwetki 
– (jeÊli jest drobna, owal twarzy
powinien pozostaç delikatny, w od-
powiednich proporcjach).  

Kongres Lekarzy Dermatologów
Estetycznych 2009 zosta∏ zakoƒ-
czony przez dr Barbar´ Walkiewicz-
Cyraƒskà, która podsumowa∏a trzy
dni sesji naukowych. �
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Toksyna botulinowa typu A (BTX-A)
jest zawarta w wielu preparatach.
Wszystkie sà lekami biologicz-
nymi, ale nie sà one jednakowe,
ró˝nià si´ pod wieloma wzgl´-
dami, a znajomoÊç odmiennych
w∏aÊciwoÊci ma bardzo istotne
znaczenie w praktyce klinicznej.
WielkoÊç czàsteczki preparatów
umo˝liwia ich ∏atwà identyfi-
kacj´. BTX-A 900 zawiera wszys-
tkie nietoksyczne bia∏ka towarzy-
szàce, takie, jakie sà w natural-
nej toksynie: BTX-500 ma zmniej-
szonà zawartoÊç tych bia∏ek, 
a BTX-A 150 jest preparatem
czystej toksyny bez dodatkowych
protein. EfektywnoÊç wy˝ej wy-
mienionych preparatów nie jest
jednakowa, a wyznaczenie bio-
równowa˝ników, czyli iloÊcio-
wych przeliczników leku jest
niemo˝liwe, bowiem ka˝dy pre-
parat ma swoje jednostki aktyw-
noÊci, wynikajàce z ró˝nych
êróde∏ pochodzenia toksyny, jak
i z odmiennych warunków labo-
ratoryjnych. Wskazania do stoso-
wania w medycynie estetycznej
ma jedynie BTX-A 900, co wynika
g∏ównie z udowodnionego profilu
bezpieczeƒstwa preparatu w zas-
tosowaniu estetycznym.

Po iniekcji domi´Êniowej
BTX-A dociera do w∏ókien uk∏adu
cholinergicznego i jej podsta-
wowym efektem jest zdolnoÊç
wywo∏ywania zwiotczenia mi´-
Ênia, do którego zosta∏a podana.
Ten efekt zawdzi´czamy bloko-
waniu uwalniania acetylocholiny

(Ach), neurotransmitera uk∏adu
przywspó∏czulnego, odpowiedzial-
nego m.in. za prawid∏owà czyn-
noÊç skurczowà mi´Êni. W skom-
plikowanym mechanizmie dzia-
∏ania BTX-A uczestniczà oba ∏aƒ-
cuchy toksyny: ci´˝ki umo˝liwia
przy∏àczenie do cz´Êci presynap-
tycznej w∏ókna cholinergicznego
i wch∏oni´cie (na drodze endocy-
tozy) toksyny do wn´trza neuro-
nów; ∏aƒcuch lekki tnie bia∏ko
SNAP-25, zapobiegajàc uwolnie-
niu Ach z p´cherzyka synaptycz-
nego. Metabolizm toksyny jest bar-
dzo szybki, bo czas pó∏trwania
BTX-A wynosi oko∏o 10 godzin.
G∏ównymi enzymami tego proce-
su sà proteazy, a produkty me-
tabolizmu BTX-A (oko∏o 60%
podanej toksyny) wydalane sà 
z moczem w ciàgu 24 godzin.
¸aƒcuch lekki mo˝e byç degrado-
wany wewnàtrz neuronów z udzia-
∏em proteosomów, które sà z∏o˝o-
nym kompleksem protein. Szcze-
gó∏y tej Êcie˝ki metabolizmu BTX-
-A sà dopiero analizowane. Inte-
resujàcym jest fakt pozostawa-
nia (kumulowania) ∏aƒcucha lek-
kiego BTX-A wewnàtrz zakoƒczeƒ
cholinergicznych. Mo˝e to byç przy-
czynà wyd∏u˝ania czasu dzia∏a-
nia podanego preparatu. Nie-
które dane sugerujà, i˝ pozosta-
wanie ∏aƒcucha lekkiego w posta-
ci endosomu i brak ci´cia SNAP-
25 mo˝e byç przyczynà os∏abie-
nia dzia∏ania BTX-A, czyli obser-
wuje si´ zwiotczenie mi´Ênia
niewielkiego stopnia, a w skraj-

nych przypadkach mo˝e wystà-
piç zupe∏ny brak zwiotczenia,
czyli brak zamierzonego efektu.
W chwili obecnej nie jest dok∏a-
dnie sprecyzowany los ∏aƒcucha
lekkiego BTX-A i ocena wy˝ej
wymienionych zdolnoÊci kumu-
lacji wymaga dalszych badaƒ.   

Ze wzgl´du na mechanizm
dzia∏ania BTX-A, ograniczajàcy
efektywnoÊç Ach, stosowanie
leków i u˝ywek dzia∏ajàcych po-
przez uk∏ad cholinergiczny b´-
dzie ogranicza∏o pora˝anie mi´-
Êni, a efekt kliniczny nie b´dzie
zadowalajàcy. Do takich prepa-
ratów zalicza si´ mi.in. chloro-
china, podawana w terapii reu-
matoidalnego zapalenia stawów,
liszaja rumieniowatego; leki sto-
sowane w jaskrze: pilokarpina,
neostygmina itp., leki stosowa-
ne w chorobie Alzheimera: do-
nepezil, riwastygmina. Preparaty
te nasilajà funkcje uk∏adu przy-
wspó∏czulnego, tym samym mogà
ograniczaç dzia∏anie BTX-A na
p∏ytk´ nerwowo-mi´Êniowà. Pale-
nie tytoniu zwiàzane jest równie˝
ze stymulacjà receptorów uk∏adu
cholinergicznego i z tego powodu
powinno si´ ograniczyç palenie
papierosów, przynajmniej przez
dob´ po aplikacji BTX-A. Toksyna
botulinowa typu A wchodzi w li-
czne interakcje z lekami, które mo-
gà te˝ nasiliç jej dzia∏anie, a tym
samym zwi´kszyç ryzyko dzia∏aƒ
niepo˝àdanych (aminoglikozydy,
D-penicylamina, cyklosporyna, leki
zawierajàce magnez, linko-zamidy,

AUTOR: dr hab. n. med. Halina Car, farmakolog kliniczny 

Toksyna botulinowa typu A 
– losy w organizmie oraz w∏aÊciwoÊci
determinujàce ró˝nice w obrazie
klinicznym  
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polimyksyny, chinolina). Szczególnie istotna jest
interakcja z lekami parasympatyko-litycznymi, np.
preparatami atropiny, hioscyny, pirenzepiny, ady-
feniny, stosowanymi w nie˝ytach przewodu pokar-
mowego, oraz lekami stosowanymi w chorobie Par-
kinsona, np. biperiden, benzatropina, tryheksy-
fenidyl. Sugerowa∏abym zachowaç ostro˝noÊç u pa-
cjentów z astmà oskrzelowà, u których stosowany
jest cholinolityk – ipra-tropium.

Bezpieczeƒstwo terapii jest jednym z naj-
istotniejszych kryteriów wyboru preparatu. W przy-
padku BTX-A migracja poza miejsce podania
warunkuje pora˝enie mi´Êni odleg∏ych, np. prze-
∏yku, krtani, oraz sàsiadujàcych, np. powiek, i stwa-
rza ryzyko mniej lub bardziej powa˝nych dzia∏aƒ
niepo˝àdanych (np. ptozy). W∏aÊciwa technika
podawania toksyny, bez rozcierania miejsca
wstrzykni´cia, i znajomoÊç anatomii mogà ogra-
niczyç to ryzyko, ale tylko do pewnego stopnia.
Dyfuzja zale˝y od rodzaju preparatów i nie jest
jednakowa. Na podstawie dost´pnych badaƒ BTX-
-A500 migruje najszerzej, BTX-A 150 nieco s∏abiej, 
a BTX-A 900 ma najmniejszy margines rozprzes-
trzeniania poza miejsce iniekcji, a te ró˝nice sà
bardzo istotne klinicznie. 

Podsumowujàc, BTX-A zawarta jest w ró˝nych
preparatach. EfektywnoÊç dzia∏ania i profil farma-
kologiczny BTX-A 900 jest uznany za najbardziej
bezpieczny w zakresie zalecanych dawek, co by∏o
najwa˝niejszà przes∏ankà do zarejestrowania tej
w∏aÊnie toksyny do korekty zmarszczek. �
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� Ryc. 1. Obszar dyfuzji na podstawie
obszaru niepocenia si´ skóry, po podaniu
domi´Êniowym i Êródskórnym toksyn
botulinowych o wielkoÊciach 900 (BoNTA1)
oraz 500 (BoNTA2). Zaadaptowano z De
Almeida et al, Dermatol Surg 2007; 
33: S37-43.
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Jednym z podstawowych obowiàz-
ków lekarza jest udzielenie pacjen-
towi rzetelnej i przyst´pnej informa-
cji na temat (…) stanu zdrowia,
proponowanych oraz mo˝liwych me-
tod diagnostycznych, leczniczych,
dajàcych si´ przewidzieç nast´pstw
ich zastosowania albo zaniechania,
wyników leczenia oraz rokowania
(art. 31 ust. 1 UoZL). Zakres in-
formacji przekazywanej pacjentowi
zale˝y ÊciÊle od rodzaju czynnoÊci
wykonywanych przez lekarza. W przy-
padku, gdy u pacjenta wykonywany
jest zabieg estetyczny majàcy na ce-
lu popraw´ lub zmian´ wyglàdu, obo-
wiàzkiem lekarza jest udzielenie pa-
cjentowi wyczerpujàcej informacji
okreÊlonej w art. 31 ust. 1 UoZL, 
a tak˝e informacji na temat pocho-
dzenia, sk∏adu, jakoÊci, sposobu dzia-
∏ania oraz efektów u˝ycia produktu,
który zostanie wykorzystany w tra-
kcie zabiegu. Rzetelna informacja 
w tym zakresie stanowi podstaw´
wyra˝enia przez pacjenta Êwiado-
mej zgody na zabieg estetyczny. 

W kwestii zakresu informacji,
jaka powinna zostaç udzielona pa-
cjentowi przed przystàpieniem do za-
biegu wypowiada∏y si´ wielokrotnie
sàdy polskie. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje orzeczenie Sàdu Apelacyj-
nego w Poznaniu (I ACa 236/05).
W opinii Sàdu lekarz odpowiada 
nie tylko za win  ́w procesie leczenia,
lecz tak˝e za ka˝dà win´, która nie do-
tyczy techniki medycznej. Odpowie-
dzialnoÊç lekarza dotyczy równie˝
braku odpowiedniej informacji,
której zakres nie powinien zale˝eç
od tego, co pacjent zdaniem lekarza
powinien us∏yszeç, ale od tego, 

co pacjent obiektywnie potrzebuje
od lekarza us∏yszeç, aby podjàç „poin-
formowanà” i inteligentnà decyzj´
dotyczàcà planowanego zabiegu. Zda-
niem Sàdu zakres informacji powi-
nien byç najszerszy w przypadku zabie-
gów, które nie majà charakteru 
ÊciÊle leczniczego, a sà przeprowa-
dzane jedynie w celu estetycznym.

Zarówno przepisy prawa, jak i li-
nia orzecznicza sàdów zobowiàzujà
lekarza do udzielenia pacjentowi
wyczerpujàcej informacji odnoÊnie
planowanego zabiegu. Przekazanie
niejasnej, wyrywkowej bàdê niepra-
wdziwej informacji skutkuje wyra˝e-
niem przez pacjenta nieÊwiadomej
zgody, co nara˝a lekarza na ponie-
sienie odpowiedzialnoÊci cywilnej,
karnej i zawodowej. 

Pacjent, który zosta∏ niedoinfor-
mowany lub wprowadzony w b∏àd
odnoÊnie pochodzenia, sposobu
dzia∏ania, wskazaƒ lub jakoÊci pro-
duktu u˝ytego podczas zabiegu,
mo˝e ˝àdaç od lekarza naprawienia
szkody powsta∏ej w zwiàzku z wyra-
˝eniem nieÊwiadomej zgody na za-
bieg (np. pacjent mo˝e ̋ àdaç zwrotu
kosztów zabiegu, na który nie zde-
cydowa∏by si´, gdyby uzyska∏ praw-
dziwà informacj´ dotyczàcà wyko-
rzystanego produktu). 

Warto podkreÊliç, ˝e pacjent
mo˝e dochodziç zadoÊçuczynienia
cywilnego równie˝ wówczas, gdy 
przekazana przez lekarza informacja 
na temat produktu zawiera∏a nie-
prawdziwe kryteria porównawcze.
Dotyczy to przede wszystkim sytu-
acji, w których lekarz porównuje
polecany – taƒszy preparat (np.
nieposiadajàcy rejestracji w danym

wskazaniu) z preparatem oryginal-
nym, stwierdzajàc, ˝e efekt dzia∏a-
nia obu preparatów jest identyczny,
a ró˝nice dotyczà wy∏àcznie ceny
lub, ˝e taƒszy produkt jest „zamien-
nikiem” produktu oryginalnego.

Na marginesie nale˝y przypo-
mnieç, ˝e lekarz decydujàcy si´ 
na wykonanie zabiegu w oparciu o pro-
dukt, który nie posiada wskazaƒ re-
jestracyjnych w zakresie, w jakim
ma zostaç wykonany zabieg, nara˝a
si´ na dodatkowà odpowiedzial-
noÊç prawnà.   

Przekazanie nierzetelnej infor-
macji na temat produktu pociàga 
za sobà równie˝ inne konsekwencje.
Pacjent, który zdecydowa∏ si´ na wy-
konanie zabiegu estetycznego w opar-
ciu o nieprawdziwe informacje na te-
mat u˝ytego produktu, mo˝e wystà-
piç przeciwko lekarzowi z roszcze-
niem o zadoÊçuczynienie za szkod´
wynikajàcà ze stosowania przez
lekarza nieuczciwych praktyk rynko-
wych. Ma to szczególne znaczenie
w sytuacji, gdy efekt zabiegu nie
pokrywa si´ z opisem dzia∏ania
u˝ytego produktu. 

Przekazanie nieprawdziwej in-
formacji na temat produktu, w opar-
ciu o który zosta∏ wykonany zabieg,
mo˝e skutkowaç równie˝ odpowie-
dzialnoÊcià karnà lekarza za tzw.
fa∏sz intelektualny. Dotyczy to sytu-
acji, w których w treÊci zgody pa-
cjenta, stanowiàcej element doku-
mentacji medycznej, zostanà za-
mieszczone nieprawdziwe informa-
cje na temat sk∏adu, sposobu dzia-
∏ania, pochodzenia lub jakoÊci
produktu. �

Prawnik informuje, jakie konsekwencje pociàga za sobà przekazanie pacjentowi
nierzetelnej informacji na temat wykonywanych zabiegów estetycznych.

AUTOR: mgr prawa, dr n. med. Justyna Zajdel

JakoÊç 
w medycynie estetycznej, cz. II 
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D.N. Jak wyglàda struktura 
Pierre Fabre w Polsce?    
Polski oddzia∏ Pierre Fabre to dwie
spó∏ki: medyczna – Pierre Fabre
Medicament (w Polsce od 1994 roku)
oraz dermokosmetyczna – Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique (od 2000 roku)
osiàgajàce znaczàce sukcesy, którego
êród∏em sà nie tylko skuteczne i dobrej
jakoÊci produkty, ale przede wszystkim
starannie dobrany zespó∏ ludzi pra-
cujàcych od lat na renom´ i sukces
Pierre Fabre Polska.

Dzia∏ badaƒ i rozwoju Pierre Fabre
odpowiada za opracowanie nowych
leków innowacyjnych. Badania pro-
wadzone sà w takich obszarach
terapeutycznych jak onkologia, neu-
rologia, kardiologia, immunologia 
i dermatologia.

AktywnoÊç w obszarze leków 
nale˝y do cz´Êci Pierre Fabre zwanej
Pierre Fabre Medicament. Koncentruje
si´ ona na opracowywaniu, produkcji 
i dystrybucji leków etycznych w takich

dziedzinach medycyny jak: onkologia,
psychiatria, urologia, kardiologia,
ginekologia oraz reumatologia.

Oprócz leków Pierre Fabre
Medicament zajmuje si´ równie˝ opra-
cowywaniem produktów bardziej „co-
dziennych”. Wyspecjalizowane dzia∏y
naszej firmy skupiajà si´ na specyficz-
nych dziedzinach terapeutycznych: za-
pobieganie paleniu, zdrowie kobiet,
zdrowie i higiena jamy ustnej, podno-
szenie odpornoÊci, fitoterapia i ˝ywienie.

D.N. Dermokosmetyki sà domenà
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique?
Jakie produkty firma oferuje? 
Sà to znakomicie tolerowane preparaty 
o skutecznoÊci potwierdzonej rygo-
rystycznymi badaniami klinicznymi.
Farmaceutyczny know-how i farma-
ceutyczne standardy w po∏àczeniu 
z doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami kosme-
tycznymi sprawiajà, ˝e nasze produkty
sà liderem na rynku francuskim, a firma
jest drugim co do wielkoÊci prywatnym

producentem dermokosmetycznym 
w Europie. Wysoka jakoÊç oraz sku-
tecznoÊç naszych produktów znalaz∏a
szerokie uznanie w ponad 100 krajach
Europy, Azji, Ameryki Pó∏nocnej 
i Po∏udniowej, oraz Australii i Afryki.
Szeroka gama produktów dermato-
logicznych – od leków wydawanych 
na recept´ po dermokosmetyki – zosta∏a
opracowana przez Pierre Fabre Dermo-
-Cosmétique zgodnie ze starannoÊcià 
i jakoÊcià charakterystycznà dla regu∏
Sztuki Farmaceutycznej. Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique jest podzielony 
na dwa dzia∏y: dzia∏ dermatologiczny 
i dzia∏ dermokosmetyczny.

Dzia∏ dermatologiczny to Pierre Fabre
Dermatologie (leki: Curacne, Zorac,
Lacacid, Locatop, Mycosten, Onyster,
Dexeryl); marka Av¯ne (9 gam
produktów: woda termalna Av¯ne,
Tolérance Extr¯me, Hydrance, Eluage,
piel´gnacja podstawowa, Cleanance,
ochrona przeciws∏oneczna, Diacnéal,
Anitirougeurs, makija˝ medyczny
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PREZENTACJE:

Historia firmy:W 1961 roku, Pierre Fabre, farmaceuta, tworzy w Castres
na po∏udniu Francji firm´ farmaceutycznà, która wprowadza na rynek
innowacyjne leki oparte na wyciàgach roÊlinnych i prowadzi badania
nad czynnymi sk∏adnikami zawartymi w roÊlinach. DwadzieÊcia pi´ç lat
póêniej na bazie roÊlinnego wyciàgu z barwinka pospolitego powstaje
Navelbine®, pierwszy lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu
niedrobnokomórkowego raku p∏uca, który zastosowano do tej pory 
u ponad miliona pacjentów na ca∏ym Êwiecie.

DziÊ firma farmaceutyczna Pierre Fabre pozostaje nadal wierna 
tej koncepcji: opiera si´ na bogactwie natury, kontynuujàc jednoczeÊnie
prace w dziedzinie chemii i biotechnologii. Obecnie oferuje leki
i dermokosmetyki w 130 krajach na ca∏ym Êwiecie, nie zapominajàc
o wartoÊciach, które towarzyszà jej od zawsze: przywiàzania 
do tradycji, zaanga˝owania w ochron´ zdrowia publicznego,
poszanowania etyki. Jest godnym zaufania partnerem lekarzy
i farmaceutów.
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– Dyrektor Marketingu 
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska

Pierre Fabre



Couvrance); marka Ducray do specjalistycznej piel´gnacji w∏osów 
oraz marka A-Derma do piel´gnacji skóry atopowej. Dzia∏ dermo-
kosmetyczny to marka Klorane, Galénic i Elancyl.

D.N. Do kogo kierujà Paƒstwo konkretne marki?            
Produkty Pierre Fabre sà przeznaczone dla wszystkich, poniewa˝ oferta
jest tak bogata, ˝e mo˝e zaspokoiç wymagania osób w ró˝nym wieku 
i z ró˝nymi potrzebami, od piel´gnacji pi´kna do wspomagania leczenia
dermatologicznego, od dzieci, poprzez doros∏ych, do osób starszych.
Av¯ne, linia kosmetyków na bazie wody termalnej z uzdrowiska
dermatologicznego to 9 gam produktów, wÊród których ka˝dy mo˝e
znaleêç rozwiàzanie dla najcz´stszych problemów skórnych. Galénic, 
jest linià preparatów, produkowanych na bazie wyciàgów roÊlinnych, 
od preparatów nawil˝ajàcych, poprzez od˝ywcze, do przeciwzmarsz-
czkowych. Klorane jest linià do piel´gnacji w∏osów, jak równie˝ skóry
dzieci (Klorane bébé). Ducray to z kolei specjalistyczna piel´gnacja
w∏osów z problemami, takimi jak ∏upie˝ lub wypadanie. Elancyl jest
z kolei markà poÊwi´conà piel´gnacji kobiet, posiadajàcà w swojej

ofercie produkty przeciwcellulitowe i modelujàce sylwetk´. Bardzo
wa˝nà markà jest A-Derma, stworzona na bazie owsa Avoine Rhealba,
przeznaczona do piel´gnacji skóry dzieci i doros∏ych z atopowym
zapaleniem skóry. Tak wi´c oferta naszych produktów jest naprawd´
bardzo szeroka i na pewno b´dzie si´ powi´kszaç. W∏aÊnie wprowa-
dzamy na rynek nowà lini´ dermokosmetyków na bazie wody termalnej
Av¯ne. Jest to Pédiatril – kompletna gama produktów s∏u˝àca ochronie 
i piel´gnacji delikatnej skóry noworodków, niemowlàt i dzieci. Ca∏a linia
produktów Pédiatril jest bogata w wod´ termalnà Av¯ne, opracowana 
z zastosowaniem jak najmniejszej iloÊci sk∏adników, starannie dobranych
pod kàtem ich doskona∏ej tolerancji, pozbawiona substancji zapacho-
wych, barwników, alkoholu, konserwantów parabenowych, przetesto-
wana pod kontrolà dermatologicznà i pediatrycznà. Wszystkie nasze
produkty sà poddawane surowym ocenom klinicznym oraz jakoÊciowym
i sà doskonale tolerowane.

D.N. Co wyró˝nia preparaty pochodzàce z Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique spoÊród innych obecnych na rynku?
Wszystkie dermokosmetyki sà produkowane wed∏ug standardów
przemys∏u farmaceutycznego. Jako jedyni mamy w swojej ofercie
kosmetyk sterylny, którego technologia produkcji jest taka sama jak
leków do wstrzykni´ç. Jest to Tolérance Extr¯me (mleczko i krem),
przeznaczony do skóry alergicznej i nadwra˝liwej, która nie toleruje
ju˝ ˝adnych kosmetyków lub jest uszkodzona np. po zabiegach

dermatologicznych. JakoÊç naszych produktów zosta∏a doceniona
szeregiem zdobytych nagród od momentu pojawienia si´ firmy na rynku.
OtrzymaliÊmy tytu∏y Doskona∏oÊci Roku „Twój Styl" dla produktów:
Tolérance Extr¯me, Mleczko do cia∏a Exomega, Krem Antirougeurs,
równie˝ Nagrody od Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Este-
tycznych – Per∏´ Dermatologii Estetycznej – dla takich produktów 
jak preparat regeneracyjny Av¯ne Cicalfate, Av¯ne Eluage oraz dla
produktu Elancyl Cellu-reverse. W zesz∏ym roku otrzyma∏ nagrod´ nasz
sztandarowy produkt, czyli woda termalna: Eau Thermale Av¯ne, która
zosta∏a laureatem konkursu magazynu „In Style” – Best Beauty Buys.

OtrzymaliÊmy równie˝ presti˝owà nagrod´ Optimum Dermaticum
Ad Usum Externum dla preparatu Diroséal Av¯ne (piel´gnacja skóry 
z problemami naczynkowymi i tràdzikiem ró˝owatym), przyznawanà
przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
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D.N. Jaka jest strategia rozwoju
firmy? W którym kierunku zmierza?
Czy w Polsce dzieje si´ to tak samo
jak we Francji?
Nasza strategia jest zgodna ze strategià
rozwoju ca∏ej grupy Pierre Fabre. 
Zasadniczà rol´ pe∏nià w niej lekarze
i farmaceuci, którzy przekonani o sku-
tecznoÊci i korzyÊciach p∏ynàcych z u˝y-
wania naszych produktów polecajà je
swoim pacjentom. Dermokosmetyki
Pierre Fabre to nie tylko kosmetyki 
do piel´gnacji pi´kna, ale równie˝ kos-
metyki pomagajàce ludziom cierpiàcym
na ró˝nego rodzaju schorzenia derma-
tologiczne, takie jak: atopowe zapalenie
skóry, ∏uszczyca, tràdzik ró˝owaty, trà-
dzik pospolity, jak równie˝ chroniàce
skór´ przed promieniowaniem UV.

D.N. Bardzo ceniona przez klientów
linia Avene to produkty
przeciws∏oneczne. Zbli˝a si´ lato.
Czy mo˝emy oczekiwaç jakichÊ
innowacji w tym roku?
Linia kosmetyków do ochrony przed
s∏oƒcem to jedna z 9 gam kosmetyków
Av¯ne. Je˝eli chodzi o innowacje w der-
mokosmetykach przeciws∏onecznych 
to zosta∏a zwi´kszona ich odpornoÊç 
na wod´, do poziomu: „Wysoce Wodo-
odporny”. Pojawi∏ si´ równie˝ aplikator 
z pompkà, który umo˝liwia precyzyjne 
i wygodne dozowanie kosmetyku. Nasze
dermokosmetyki spe∏niajà wymagania
Dyrektywy Unijnej dotyczàcej skutecznej
ochrony przed promieniowaniem UVA
i UVB. Posiadamy gam´ zarówno dla

doros∏ych, jak i dla dzieci, poczàwszy 
od maksymalnej ochrony „SPF 50+” 
a˝ do minimalnej wartoÊci SPF 10.
Mamy w ofercie dwie gamy kosmetyków
przeciws∏onecznych: gam´ pomaraƒ-
czowà, posiadajàcà filtry chemiczne 
i mineralne, oraz gam´ bia∏à, posiadajàcà
tylko filtry mineralne, przeznaczonà dla
osób o wra˝liwej skórze lub uczulonych
na filtry chemiczne. Nasze produkty 
w swoim sk∏adzie majà równie˝ substan-
cje, które neutralizujà wolne rodniki,
przyczyniajàce si´ do szybszego starzenia
si´ skóry i mogàce zapoczàtkowaç

procesy rakowe – jest to pre-tokoferyl.
Wart podkreÊlenia jest fakt, ˝e marka
Av¯ne, zw∏aszcza we Francji, bierze
aktywny udzia∏ w ró˝nego rodzaju
akcjach zwiàzanych z zapobieganiem
czerniakowi (Euromelanoma), czynnie
anga˝uje si´ równie˝ w akcje zapo-
biegania powik∏aniom wynikajàcym 
z upa∏ów. Do przedszkoli, urz´dów,
ambulansów oraz instytucji opiekujàcych
si´ osobami starszymi dystrybuuje w lecie
wod´ termalnà Av¯ne w spray’u oraz
materia∏y informacyjne, jak chroniç si´
przed odwodnieniem i wp∏ywem wysokiej
temperatury.

D.N. W jakim stopniu anga˝ujà
Paƒstwo dermatologów do wspó∏-
pracy przy powstawaniu kosme-
tyków? Na czym ona polega?
W zakresie wspó∏pracy z firmà Pierre
Fabre lekarze sà zaanga˝owani w trzech
g∏ównych obszarach. Pierwszy to praca
w oÊrodkach badawczych zlokalizowa-
nych g∏ównie we Francji: w Castres,
Tuluzie, Gaillac, St. Augustin, St. Julien,
la Rochelle, ale równie˝ innych krajach
Europy.

Drugi, to prowadzone na terenie
Polski mi´dzynarodowe badania
z udzia∏em lekarzy dermatologów,
dotyczàce zarówno leków dermatolo-
gicznych, jak i dermokosmetyków.
Na sta∏e w firmie pracuje dr Didier
Coustou, praktykujàcy lekarz derma-
tolog, który we wrzeÊniu zesz∏ego roku
goÊci∏ w Polsce, na XXIX Zjeêdzie
Polskiego Towarzystwa Dermatologicz-
nego w Poznaniu i wyg∏osi∏ wyk∏ad do-
tyczàcy wyników badaƒ nad stosowa-
niem izotretinoiny w leczeniu tràdzika
pospolitego w Europie (badanie ISOTOP).
Oprócz tego wspó∏pracujemy z lekarzami
dermatologami na co dzieƒ, prezentujàc
im skutecznoÊç, korzyÊci i bezpieczeƒ-
stwo naszych produktów, poparte wyni-
kami badaƒ klinicznych i konsumenckich.

D.N. Nie sposób pominàç wa˝nej
cz´Êci dzia∏alnoÊci firmy, jakà
jest Uzdrowisko Dermatologiczne
Avene. W czym si´ ono specjalizuje?  

W leczeniu chorób skóry. Ka˝dego roku,
od kwietnia do paêdziernika, Uzdrowis-
ko Dermatologiczne w Av¯ne przyjmuje
ponad 3000 pacjentów. Zabiegi termalne
odbywajà si´ w Uzdrowisku pod nadzo-
rem lekarzy dermatologów, przy u˝yciu
êródlanej wody termalnej Av¯ne. 
W uzdrowisku Av¯ne leczy sí  g∏ównie
atopowe zapalenie skóry, ∏uszczyc´,
wyprysk alergiczny, oparzenia i inne
schorzenia skórne. Jest to jedyne uz-
drowisko termalne we Francji nastawio-
ne tylko i wy∏àcznie na schorzenia der-
matologiczne, a jakoÊç tej terapii jest po-
twierdzona poprzez jej refundacj´ przez
francuskie Ministerstwo Zdrowia. Od po-
czàtku istnienia misja Av¯ne pozostaje
wcià˝ niezmienna: Uzdrowisko Derma-
tologiczne Av¯ne jest ca∏kowicie poÊwi´-
cone dermatologii i naukowemu wodo-
lecznictwu. W sercu Uzdrowiska znaj-
duje si´ oÊrodek badawczy – Laborato-
rium Badaƒ nad Wodà Termalnà Av¯ne
oraz miejsce produkcji i konfekcjonowa-
nia dermokosmetyków Av¯ne. Labo-
ratorium Badaƒ nad Wodà Termalnà
ÊciÊle wspó∏pracuje z Laboratorium Ba-
daƒ nad Skórà – Hôtel Dieu w Tuluzie.

D.N. Jakie sà najbli˝sze plany 
i zamierzenia firmy?
Firma Pierre Fabre zamierza pr´˝nie
rozwijaç si´ na rynku polskim, tak 
by staç si´ liderem w segmencie dermo-
kosmetyków aptecznych, wspierajàc
lekarzy i farmaceutów w dzia∏aniach
rozwijajàcych ÊwiadomoÊç pacjentów 
w zakresie potrzeb skóry zarówno
zdrowej, jak i chorej.

D.N. ˚yczymy wielu sukcesów 
w rozwijaniu firmy i wprowadzaniu
nowych, atrakcyjnych produktów.�
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