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Derma News
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Pierwszy w 2010 roku numer Derma Newsa zbiega si´ 

z organizowanà przez SLDE corocznà Konferencjà

Naukowo-Szkoleniowà, podczas której (jak zawsze)

proponujemy wiele ciekawych tematów i nowoÊci z zakresu

dermatologii i medycyny estetycznej, goÊcimy doÊwiad-

czonych wyk∏adowców z kraju i ze Êwiata.      

Echa tych spotkaƒ znajdujà potem swoje miejsce 

na ∏amach naszego magazynu. W tym numerze mamy

przyjemnoÊç zaprezentowaç interesujàcy wywiad ze znanym

dermatologiem i doÊwiadczonym praktykiem dermatologii

estetycznej ze S∏owacji – dr Hanà Zelenkovà (która tak˝e 

w tym roku uczestniczy w Kongresie) – przeprowadzony 

przez dr Urszul´ Koz∏owskà. 

Zach´camy do przeczytania tekstu: „Liposukcja niewielkiego

obszaru dla uzyskania harmonii cia∏a i twarzy” – prof. Eckarta

Haneke, Êwiatowej s∏awy dermatologa i chirurga z Niemiec,

goszczàcego wielokrotnie na szkoleniach organizowanych

przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 

W dniach 21-23 stycznia 2010 roku odby∏ si´ mi´dzyna-

rodowy kongres dermatologii estetycznej ICAD International

Congress of Aesthetic Dermatology w Bangkoku. Spostrze˝enia

i najciekawsze zagadnienia z tego spotkania – zanotowane

przez dr Ma∏gorzat´ Bag∏aj – znajdà Paƒstwo na stronie 12.    

I na koniec… o tym, jak rozwija si´ i dokàd zmierza nasz

rodzimy rynek dermatologii estetycznej – w rozmowie 

z Dyrektorem Handlowym firmy BTL – S∏awomirem Sobusiakiem. 

˚yczymy mi∏ej lektury!    
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dermatologii i medycyny estetycznej,
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Zlokalizowane nagromadzenia tkan-
ki t∏uszczowej mogà wystàpiç za-
równo u pacjentów oty∏ych, jak 
i bardzo szczup∏ych. Jednà z cech
charakterystycznych jest brak od-
powiedzi na diet´ odchudzajàcà.
Zwykle prowadzà one do zaburze-
nia harmonii cia∏a, podobnie jak
dzieje si´ to w przypadku defektu
tkanki mi´kkiej. W zwiàzku z tym
korekta zmian jest konieczna cz´s-
to nawet w przypadku pacjentów,
którzy nie wymagajà innych zabiegów
kosmetycznych lub estetycznych.

Jednà z najskuteczniejszych
metod redukcji lub ca∏kowitego
usuwania zlokalizowanych depo-
zytów tkanki t∏uszczowej jest lipo-
sukcja ma∏ych, ograniczonych ob-
szarów. Technika jest identyczna
jak w przypadku klasycznej li-
posukcji: oznakowanie obszaru
zabiegu, podanie znieczulenia na-
si´kowego oraz za∏o˝enie opa-
trunku kompresyjnego. Intensyw-
noÊç zabiegu powinna byç umiar-
kowana. Nowe metody wykorzys-
tujà wibracje, ultradêwi´ki. Wyko-
nuje si´ równie˝ liposukcj´ ze
wsparciem laserowym. Ten ostatni

sposób jest prawdopodobnie naj-
mniej traumatyzujàcy. Alternatyw-
ne techniki obejmujà te metody,
które zwi´kszajà napi´cie skóry
oraz nieinwazyjne – zmniejszajàce
obj´toÊç tkanki t∏uszczowej. Nale-
˝à do nich  np. lipoliza iniekcyjna,
jedno- i dwubiegunowa radiofrek-
wencja (cz´stotliwoÊç radiowa) 
w po∏àczeniu (lub bez) z g∏´boko
penetrujàcà wiàzkà laserowà.

LIPOSUKCJA OFERUJE 
WIELE KORZYÂCI:
• Procedura jest standaryzowa-
na i ∏atwa do wykonania
• Znieczulenie nasi´kowe to nie-
zwykle bezpieczna metoda, umo-
˝liwiajàca praktycznie bezbolesne
wykonanie zabiegu i – co wa˝ne 
– nie pozostawiajàca objawów bólo-
wych tak˝e po jego zakoƒczeniu. 
• Efekt zabiegu jest widoczny ju˝
po jednej sesji – w przypadku ma-
∏ych obszarów jedna procedura
jest prawie zawsze wystarczajàca. 

Zaaspirowana tkanka t∏uszczo-
wa mo˝e byç wykorzystana nast´-
pnie do przeszczepu/iniekcji tkan-

ki t∏uszczowej w obszarach defi-
cytu tkanki mi´kkiej. Tkanka t∏usz-
czowa zawiera oko∏o 5000 ko-
mórek macierzystych na ml i odzna-
cza si´ potencja∏em prowadzàcym
do odm∏odzenia lub naprawy
skóry, jak równie˝ tkanki mi´Ênio-
wej, chrz´stnej, kostnej i innych
otaczajàcych tkanek. 

Podsumowujàc, liposukcja ma-
∏ych obszarów tkanki to bardzo
wszechstronna metoda. Koryguje
nieregularnoÊci powierzchni cia∏a
oraz zlokalizowanych depozytów
tkanki t∏uszczowej. �

Eckart Haneke:

Dermaticum Freiburg, Niemcy; Dept

Dermatol, Inselspital, Univ Bern,

Szwajcaria; Dept Dermatol, Acad

Hosp, Univ Gent, Belgia; Centro

Dermatol, Inst CUF, Porto, Portugalia

Kontakt: prof. dr Eckart Haneke,

Schlippehof 5, 79110 Freiburg,

Germany. 

e-mail: haneke@gmx.net, 

tel. 0049 761 8978368, 

faks: 0049 761 3837401

Dzi´ki tej metodzie mo˝na skorygowaç nieregularnoÊci powierzchni cia∏a 
oraz zlokalizowanych depozytów t∏uszczowych. Technika zabiegu nie ró˝ni si´
od liposukcji klasycznej.

AUTOR: prof. dr Eckart Haneke

Liposukcja niewielkiego obszaru 
dla uzyskania harmonii ca∏ego 
cia∏a i twarzy
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Rozmawiamy z prezesem SLDE drBarbarà Walkiewicz-Cyraƒskà

DN: Min´∏o ju˝ 11 lat od momentu
powstania Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów
Estetycznych. Jakie jest obecnie
miejsce SLDE w Polsce?     
BWC: MyÊl´, ˝e nie przesadz´, je˝eli
powiem, ˝e w tej chwili  jesteÊmy
liderem skupiajàcym wokó∏ siebie 
grup´ najlepiej wyszkolonych lekarzy, 
z ogromnym doÊwiadczeniem w dzie-
dzinie dermatologii estetycznej i prze-
ciwstarzeniowej, z bardzo dobrym
przygotowaniem teoretycznym 
– i co najwa˝niejsze – praktycznym.
Od samego poczàtku towarzyszymy
rozwojowi tej dziedziny medycyny 
w Polsce, Europie i na Êwiecie. Razem 
z wchodzàcymi na rynek firmami wypra-
cowaliÊmy wspólnie ró˝ne techniki
zabiegowe i wspó∏tworzyliÊmy produkty,
z których pacjenci mogà dziÊ korzystaç,
by poprawiç swój wyglàd: m.in. nie-
inwazyjne techniki liftingu, wype∏niacze
ze Êrodkiem znieczulajàcym itp.  

DN: Stowarzyszenie to teraz
pot´˝na „fabryka urody” 
i… edukacji – ceniona za granicà,
szanowana przez pacjentów. 
Czym si´ aktualnie zajmuje?          
BWC: RzeczywiÊcie, mamy dowody
zaufania, ale te˝ przez lata na to pra-
cowaliÊmy. Oprócz tego, ˝e konsoli-
dujemy rynek lekarzy, weryfikujemy go,
dbajàc o utrzymanie wysokiego poziomu
merytorycznego. W ciàgu roku orga-
nizujemy liczne szkolenia dla lekarzy,
które pozwalajà im stale podnosiç
kwalifikacje. Dlatego nasze gabinety 
to gwarancja dobrej jakoÊci, a pacjent
decydujàcy si´ na zabieg doskonale 
o tym wie. W dzia∏alnoÊci edukacyjnej
Stowarzyszenia stawiamy przede
wszystkim na praktyk´, stàd tak wiele
zaj´ç warsztatowych i workshopów. 
Raz w roku przygotowujemy du˝y
kongres, na którym mamy okazj´
wymieniç doÊwiadczenia z najwi´kszy-
mi s∏awami dermatologii estetycznej 

z ca∏ego Êwiata i zaprezentowaç dorobek
naszego rynku produktów. Lekarze
zrzeszeni w SLDE sà zapraszani na
sympozja i szkolenia organizowane 
za granicà – w charakterze zarówno
s∏uchaczy, jak i wyk∏adowców. 
Co jeszcze? Wydajemy w∏asne magazyny
– Derma Newsa – kierowanego do le-
karzy i Eksperta Anti-Aging, które jest
pismem dla pacjentów.                

DN: W 2009 roku do licznych
aktywnoÊci SLDE dosz∏a jeszcze
jedna: Fundacja Medycyny Anti-
-Aging. Jak rol´ ma ona spe∏niaç?      
BWC: Za∏o˝enie Fundacji by∏o
odpowiedzià na zainteresowanie 
ze strony lekarzy, którzy nie sà derma-
tologami, ale chcieliby w przysz∏oÊci
wykonywaç zabiegi medycyny prze-
ciwstarzeniowej. Zaproponowany 
przez nas cykl szkoleƒ ma im zapewniç
dobre merytoryczne i praktyczne przy-
gotowanie do pracy lekarza medycyny
Anti-Aging. Szczególny nacisk k∏adzie-
my na praktyk´. Dysponujemy 8 pro-
fesjonalnymi, Êwietnie wyposa˝onymi
gabinetami zabiegowymi, w których
odbywajà si´ zaj´cia w ma∏ych grupach.
Niebawem zamierzamy uruchomiç
program dla zaawansowanych, czyli…
dla doÊwiadczonych lekarzy chcàcych
podnieÊç swoje kwalifikacje, oraz spe-
cjalne kursy dla lekarzy z Rosji, Litwy 
i Ukrainy, oczywiÊcie w j´zyku rosyjskim. 

DN: Pracy w Stowarzyszeniu  
od poczàtku du˝o czasu poÊwi´ca
spora grupa lekarzy. Czy zechcia-
∏aby Pani wymieniç te osoby?  

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów
Estetycznych – rola i miejsce na rynku 
medycyny przeciwstarzeniowej   
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� Zarzàd SLDE – (od lewej: dr Ewa Kaniowska, dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska, 
dr Joanna Buchowicz) – podczas Gali po inauguracji Fundacji Medycyny Anti-Aging.
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BWC: Jest wielu dermatologów, którzy
od 11 lat z niezmiennym, ogromnym
zaanga˝owaniem aktywnie uczestniczà
w pracach na rzecz Stowarzyszenia 
i naszego Êrodowiska. Wymieni´ tu
lekarzy: Joann´ Buchowicz, Ew´
Kaniowskà, Dorot´ Prandeckà, 
Mari´ Noszczyk, Joann´ Czuwar´,
Julit´ Zaczyƒskà-Janeczko, Krystyn´
Pawe∏czyk-Pal´, King´ Nicer, El˝biet´
Kowalskà-Ol´dzkà, Ew´ Chlebus,
Beat´ Stopiƒskà, Marcina Ambroziaka,
Miros∏awa Maçkowiaka. Gdybym
kogoÊ pomin´∏a, z góry prosz´ o wyro-
zumia∏oÊç, bo tych osób zapewne by∏o
jeszcze wi´cej. Specjalne podzi´kowania
kieruj´ do prof. Andrzeja Langnera
oraz prof. Stefanii Jab∏oƒskiej, którzy
od poczàtku nas wspierali i mimo
trudnoÊci, pomagali wspó∏tworzyç 
to pr´˝ne dziÊ Êrodowisko.      

DN: W jaki sposób mo˝na zostaç
cz∏onkiem Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych? 
BWC: DziÊ nie jest to ju˝ takie proste.
Staramy si´ skupiaç wy∏àcznie lekarzy 
z du˝ym doÊwiadczeniem, stale podno-
szàcych swoje kwalifikacje, pracujàcych
wed∏ug okreÊlonych standardów bez-
pieczeƒstwa i majàcych znakomite
warunki do prowadzenia zabiegów
estetycznych. OczywiÊcie dla osób
spe∏niajàcych te wymogi znajdzie si´
miejsce zawsze.  

DN: Jakie zabiegi estetyczne
cieszà si´ teraz najwi´kszym
powodzeniem i w jakim kierunku
zmierza ta dziedzina?      
BWC: MyÊl´, ˝e przysz∏oÊcià dermato-
logii estetycznej sà techniki nieinwazyjne
– które sprawnie i bezpiecznie usunà
niedoskona∏oÊci skóry. Bez bólu i nie-
dogodnoÊci estetycznych po zabiegu, 
tak by pacjent móg∏ jak najszybciej
powróciç do swoich codziennych zaj´ç.
Hitem ostatniego czasu jest tzw. mi´kki
lifting – zabieg kwasem hialuronowym
wykonywany za pomocà specjalnej

kaniuli. Ta w∏aÊnie technika wpisuje si´
ju˝ w nurt nowoczesnych metod, które
spe∏nià oczekiwania najbardziej wyma-
gajàcego pacjenta. ¸àczy doskona∏y
efekt estetyczny z komfortem zabiegu.    

DN: Czy kryzys jest 
odczuwalny w bran˝y?
BWC: Kryzys dotknà∏ wszystkich, 
ale odnosz´ wra˝enie, ˝e dermatologi´
estetycznà w znacznie mniejszym
stopniu ni˝ inne bran˝e. Sàdz´, ˝e to
wynika z coraz wi´kszej ÊwiadomoÊci
Polek i Polaków, ˝e troska o w∏asnà
atrakcyjnoÊç to ju˝ nie tylko wymóg
czasów, ale te˝ obowiàzek wzgl´dem
siebie. Jest w nas wewn´trzna potrzeba
wyra˝ania siebie tak˝e poprzez wyglàd.
Wiemy, ˝e przynajmniej raz na pó∏ roku
warto wybraç si´ do gabinetu derma-
tologa na peeling czy inny zabieg
odÊwie˝ajàcy skór´. Niebagatelna 
w tym na pewno jest rola mediów, 
które zamiast straszyç nieuchronnym
up∏ywem czasu, edukujà, jak czas
zatrzymaç.       

DN: Czy podzieli si´ Pani 
z czytelnikami Derma Newsa
najbli˝szymi planami
Stowarzyszenia Lekarzy
Dermatologów Estetycznych? 
BWC: W zwiàzku z zaistnia∏à na rynku
sytuacjà – powstawania coraz wi´kszej
liczby gabinetów dermatologii este-
tycznej, niekoniecznie spe∏niajàcych
najwy˝sze wymogi bezpieczeƒstwa 
i jakoÊci, postanowiliÊmy uruchomiç
program spo∏eczny pod has∏em „Uwa˝aj
na…”. Ma on na celu pomóc pacjen-
tom we w∏aÊciwym wyborze lekarza
medycyny estetycznej, który zapewni
mu terapi´ najwy˝szej klasy. Grupa
specjalistów (tzw. Ogólnopolska Lo˝a
Ekspertów) pracuje nad stworzeniem
standardów obowiàzujàcych przy pro-
wadzeniu zabiegów estetycznych i ustala
konieczne procedury zabiegowe. Dzi´ki
temu pacjent b´dzie mia∏ dost´p do bazy
najlepszych procedur, a jednoczeÊnie
wiedzy o mo˝liwych powik∏aniach, 

o przedzia∏ach cenowych zabiegów itd.
To pozwoli mu wybraç w∏aÊciwy gabinet.

DN: Dzi´kujemy bardzo
za rozmow´.�

foto:Tomasz Tam

� Siedziba SLDE 
i Fundacji Medycyny Anti-Aging
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Cytokiny i tkankowe czynniki wzros-
towe, pobudzajàce do wzrostu i od-
nowy uszkadzane tkanki, zaliczajà
si´ równie˝ do substancji, które
mog∏yby byç cennym sk∏adnikiem
kosmetyków przeciwstarzeniowych.
To w∏aÊnie analiza mechanizmów
naprawy uszkodzeƒ skóry wywo∏a-
nych promieniowaniem UV przy-
nios∏a zaskakujàce odkrycie, i˝ ma-
jà wiele wspólnego z procesem
gojenia ran, a to w∏aÊnie za sprawà
tych samych „mediatorów” – tkan-
kowych czynników wzrostowych.
Sà to bia∏ka regulatorowe pe∏niàce
funkcje przekaêników sygna∏ów na
szlakach komunikacji mi´dzyko-
mórkowej i wewnàtrzkomórkowej.
Ich rola w skórze nie ogranicza si´
wy∏àcznie do gojenia ran – biorà
udzia∏ w licznych procesach ˝y-
ciowych, poczàwszy od rozwoju
skóry w ˝yciu zarodkowym, a skoƒ-
czywszy na regulacji cyklu w∏o-
sowego w mieszkach w∏osowych 
w ˝yciu pozamacicznym. 

W procesie gojenia ran czynniki
wzrostowe nap∏ywajà wraz z krwià 
i pobudzajà lokalnie prac´ ró˝nych
komórek skóry (np. komórki nas-
kórka do podzia∏ów, fibroblasty do
produkcji w∏ókien i bia∏ek macierzy
zewnàtrzkomórkowej) odbudowu-
jàcych powsta∏e uszkodzenie. Do-
tychczas zidentyfikowano setki
czynników wzrostowych oraz opi-
sano spektrum dzia∏ania wielu 
z nich, ale badania ciàgle odkry-

wajà nowe, czasem zaskakujàce
w∏asnoÊci tych samych bia∏ek. 
WÊród najwa˝niejszych dla skóry
czynników wzrostowych nale˝y
wymieniç: 
• Naczyniowy Êródb∏onkowy
czynnik wzrostowy (VEGF-Vascular
endothelial growth factor)
• Naskórkowy czynnik
wzrostowy (EGF-epithelial 
growth factor)
• Czynnik wzrostu keratynocytów
(KGF – keratinocyte growth factor)
• Transformujàcy czynnik
wzrostowy beta (TGFb 
– transforming growth factor beta)
• Czynnik wzrostowy
hepatocytów (HGF – hepatocyte
growth factor)
• Czynnik wzrostowy
pochodzenia p∏ytkowego (PDGF 
– platelet-derived growth factor)
• Czynnik pobudzajàcy
powstawanie kolonii (G-CSF
granulocyte colony stimulating
factor)
• Interleukiny 6 i 8 (Il-6 i Il-8
interleukiny 6 i 8)

Dzia∏anie biologiczne wymienio-
nych czynników przedstawiono w ta-
beli na stronie obok (za Fitzpatrick
RE, Rostan EF Reversal photoda-
mage with topical growth factors;
a pilot study. J Cosmet Laser Ther
2003; 5: 25-34)

Mo˝liwoÊç stosowania miejsco-
wego w kremach czynników wzros-
towych pozostaje nadal przed-

miotem badaƒ. Wykazano, ˝e po-
jedyncze czynniki wzrostowe (np.
TGF beta, EGF, PDGF i inne) przys-
pieszajà gojenie ostrych i prze-
wlek∏ych zranieƒ i ran. Skóra z ob-
jawami fotostarzenia w∏àcza me-
chanizmy naprawcze przypomina-
jàce przewlek∏e gojenie ran. Prze-
prowadzono pierwsze badania na
ludziach z objawami fotostarzenia 
– aplikowano na skór´ mieszanin´
czynników wzrostowych. Uzyskano
znacznà popraw´ klinicznà (78,6%)
po 2 miesiàcach stosowania – ze
wzrostem nowego kolagenu o 37%
i pogrubieniem naskórka o 27%.
Kolejne du˝e badanie poprowa-
dzone na 250 osobach z objawami
fotostarzenia wykaza∏o popraw´
pod wzgl´dem nawodnienia, szors-
tkoÊci, likwidacji przebarwieƒ 
i zmarszczek. 

Dlaczego zatem nie rozpocz´to
masowej produkcji kremów z czyn-
nikami wzrostowymi? Przeszkod´
stanowià ciàg∏e kontrowersje doty-
czàce celowoÊci i bezpieczeƒstwa
ich stosowania. W odniesieniu do
ich skutecznoÊci zastrze˝enia bu-
dzi mo˝liwoÊç przenikania do nie-
uszkodzonej skóry tak du˝ych czàs-
teczek bia∏kowych jak czynniki
wzrostowe. Byç mo˝e celowe by-
∏oby ∏àczenie technik ablacyjnych
– g∏´boki peeling bàdê laser 
– w celu u∏atwienia penetracji. Od-
noÊnie bezpieczeƒstwa stosowa-
nia, dotychczas nie udowodniono

Rosnàce zapotrzebowanie na wiecznie m∏ody wyglàd sk∏ania naukowców 
do zdwojenia wysi∏ków w poszukiwaniu nowych zwiàzków aktywnych
przeciwdzia∏ajàcych procesom starzenia. 

AUTOR: dr n. med. Urszula Koz∏owska  

Czynniki wzrostowe w kosmetykach 
– o mo˝liwoÊci ich wykorzystania 
w prewencji i usuwaniu objawów
starzenia skóry 
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CZYNNIKI WZROSTOWE I CYTOKINY W¸AÂCIWOÂCI I DZIA¸ANIE

VEGF Angiogeneza (tworzenie nowych naczyƒ)
Pobudza podzia∏y komórek Êródb∏onka i keratynocytów 
Dzia∏a chemotaktycznie (powoduje nap∏ywanie) na komórki Êródb∏onka

HGF PoÊredniczy w tworzeniu i odnowie tkanek

PDGF Dzia∏a chemotaktycznie na fibroblasty i makrofagi
Powoduje podzia∏y fibroblastów, mi´Êni g∏adkich i Êródb∏onka

EGF Podzia∏y komórek Êródb∏onka, fibroblastów i keratynocytów
PoÊredniczy w angiogenezie
Dzia∏a chemotaktycznie na komórki Êródb∏onka

G-CSF Podzia∏y komórek krwiotwórczych
PoÊredniczy w angiogenezie

TGF beta PoÊredniczy w angiogenezie
Dzia∏a chemotaktycznie na fibroblasty, keratynocyty i makrofagi
Powoduje podzia∏y fibroblastów i mi´Êni g∏adkich
Dzia∏a regulujàco na bia∏ka macierzy, w tym kolagen, proteoglikany,
fibronektyn´ i bia∏ka rozk∏adajàce macierz

KGF PoÊredniczy w tworzeniu i odnowie tkanek

IL-6, Il-8 Podzia∏y limfocytów i keratynocytów
Dzia∏ajà chemotaktycznie na komórki zapalne i keratynocyty

wprawdzie istnienia ryzyka dla
zdrowia towarzyszàcego stosowa-
niu czynników wzrostowych – poza
ryzykiem reakcji alergicznych – ale
ostro˝noÊci nigdy za wiele. Kon-
trowersje podsyca fakt, i˝ pewne
czynniki wzrostowe ulegajà eks-
presji w komórkach nowotworo-
wych, a inne zmieniajà Êrodowisko
w otoczeniu guza, promujàc jego
wzrost. 

Dodatkowo wyjaÊnienia wyma-
ga kwestia obecnoÊci receptorów
dla pewnych czynników (np. VEGF)
na komórkach czerniaka. VEGF,
b´dàcy kluczowym czynnikiem 
w tworzeniu naczyƒ guza, ulega
ekspresji w ró˝nych typach nowo-
tworów skóry. Nie jest pewne, czy
wzrost jego ekspresji przyczynia si´
do rozwoju guza. Istniejà badania
stwierdzajàce, ˝e ekspresja VEGF 
w komórkach czerniaka prowadzi
do rozwoju nowotworu. Dla kon-
trastu wykazano, ̋ e obecnoÊç VEGF

w raku kolczystokomórkowym g∏o-
wy i szyi Êwiadczy o niskim stopniu
z∏oÊliwoÊci guza. Jest ma∏o praw-
dopodobne, by miejscowo stoso-
wany VEGF mia∏ jakikolwiek wp∏yw
na rozwój nowotworów skóry, ale
ostateczne potwierdzenie tego
wymaga dalszych badaƒ. 

Podobnie rzecz ma si´ z innym
czynnikiem TGF beta, którego ak-
tywnoÊç w komórkach nowotwo-
rowych te˝ nie jest jednoznaczna,
choç jest ma∏o prawdopodobne,
˝eby stosowany miejscowo przy-
czynia∏ si´ do rozwoju nowotworu.

Kolejnà kwestià odnoÊnie bez-
pieczeƒstwa miejscowego stoso-
wania czynników wzrostowych jest
ryzyko wzrostu blizn przeros∏ych 
i bliznowców. Wprawdzie odnoto-
wano zwi´kszenie st´˝enia TGF
beta w miejscu ran skórnych i nie-
prawid∏owà odpowiedê fibroblas-
tów w bliênie na stymulacje TGF
beta, prowadzàcà do rozwoju

bliznowców, ale ostatecznie nie ma
dowodów klinicznych, aby miejsco-
we stosowanie czynników wzros-
towych powodowa∏o nieprawid∏o-
we tworzenie blizn. W rozwoju
bliznowców podstawowe znacze-
nie ma predyspozycja genetyczna 
i odpowiedê fibroblastów osoby
ulegajàcej zranieniu.

Zagadnienie mo˝liwoÊci stoso-
wania czynników wzrostowych jest
na pewno szalenie ciekawe z po-
wodu doskona∏ych rezultatów od-
m∏odzenia skóry (produkcji nowego
kolagenu i odnowy naskórka) 
w sposób zupe∏nie bezinwazyjny.
Zanim pewne czynniki trafià do kre-
mów, udoskonalenia wymaga spo-
sób ich transportu przez skór´, 
a ostatecznego potwierdzenia 
– bezpieczeƒstwo ich stosowania.
Warto o nich pami´taç, bo kwestia
ich wykorzystania to tylko kwestia
czasu. �
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Dynamiczny rozwój medycyny es-
tetycznej i przeciwstarzeniowej
znajduje swój wyraz w licznych
zjazdach i kongresach nauko-
wych stanowiàcych forum wymia-
ny wiedzy, doÊwiadczeƒ i prak-
tycznych umiej´tnoÊci. Zjazdy te
organizowane sà w ró˝nych kra-
jach, na ró˝nych kontynentach,
a biorà w nich udzia∏ przedstawi-
ciele wielu dyscyplin klinicznych
zajmujàcych si´ zagadnieniami
medycyny estetycznej. Kalendarz
kongresowy z zakresu medycyny
estetycznej staje si´ z roku na rok
coraz bardziej napi´ty, a odst´py
czasowe pomi´dzy wa˝nymi wyda-
rzeniami dla dermatologów este-
tycznych – coraz krótsze.  

Organizatorzy kongresów o mi´-
dzynarodowym zasi´gu starajà si´
po∏àczyç „praktyczne i po˝yteczne
z przyjemnym”. Z tego wzgl´du
na mapie kongresowej mo˝na zna-
leêç tak atrakcyjne miejsca jak
Pary˝, Monte Carlo, Dubaj. W tym
roku do tej grupy do∏àczy∏ Bangkok.
W tej odleg∏ej, ale bardzo orygi-
nalnej metropolii zorganizowany
zosta∏ pierwszy Mi´dzynarodowy
Kongres Dermatologii Estetycznej
(ICAD) w po∏àczeniu z trzecim

Euroazjatyckim Kongresem Medy-
cyny Estetycznej i Przeciwstarze-
niowej (ECAA). Wprawdzie komitet
organizacyjny opiera∏ si´ przede
wszystkim na przedstawicielach
Tajlandzkiego Towarzystwa Der-
matologicznego, jednak program
naukowy zosta∏ przygotowany przy
wspó∏udziale autorytetów ze Âwia-
towego Towarzystwa Medycyny
Przeciwstarzeniowej (WOSAAM),
znanych z innych tego typu zjazdów.   

Kongres w Bangkoku trwa∏ 
2 dni, a obrady odbywa∏y si´ 
w nowoczesnym centrum kongre-
sowym zlokalizowanym w samym
Êrodku tego interesujàcego i zas-
kakujàcego miasta. 

Naczelne motto wydarzenia
brzmia∏o: „Facing the change,
changing the face”. Ta gra s∏ów
bardzo trafnie oddaje zasadnicze
zagadnienia poruszane w trakcie
8 g∏ównych plenarnych sesji nau-
kowych. Wyk∏adowcami i mode-
ratorami sesji byli, znani na forum
mi´dzynarodowym, specjaliÊci
ze Stanów Zjednoczonych, Fran-
cji, Niemiec, Szwajcarii, Argenty-
ny, Izraela, W∏och, Egiptu oraz
oczywiÊcie przedstawiciele azja-

tyckiej dermatologii estetycznej 
z Tajlandii, Filipin i Japonii.  
W trakcie obu dni, równolegle
z sesjami naukowymi, odbywa∏y si´
workshopy, ukierunkowane nie
tylko na zagadnienia z zakresu
medycyny estetycznej, ale równie˝
dedykowane mened˝erom – gdy
poruszane by∏y zagadnienia np.
zasad organizacji i funkcjonowa-
nie medycznego spa. OczywiÊcie,
jak w trakcie ka˝dego kongresu,
zorganizowana zosta∏a wystawa
najnowszego sprz´tu medyczne-
go oraz leków i preparatów stoso-
wanych w dermatologii estetycznej. 

Zaskakujàcym faktem, który
nale˝y zaznaczyç, by∏a jednak sto-
sunkowo ma∏a liczba uczestników
kongresu. Có˝, wydawaç by si´
mog∏o, ˝e tak atrakcyjna lokali-
zacja sk∏oni wielu dermatologów
do przyjazdu, jednak frekwencja
na poszczególnych sesjach odbie-
ga∏a wyraênie od tego, do czego
przyzwyczai∏y nas kongresy orga-
nizowane w Europie – o podobnym
spektrum. W tym miejscu jednak
musz´ podkreÊliç, ˝e w tajlan-
dzkim kongresie uczestniczy∏a
liczna grupa polskich dermato-
logów estetycznych. Âwiadczy to

AUTOR: dr Ma∏gorzata Bag∏aj                                                  

W dniach 21-23 stycznia 2010 r. w Bangkoku odby∏ si´ I Mi´dzynarodowy Kongres
Dermatologii Estetycznej ICAD (International Congress of Aesthetic Dermatology).
Spotkali si´ na nim lekarze medycyny estetycznej z ca∏ego Êwiata. 

Sprawozdanie z ICAD 2010 
– Bangkok







Derma News 9

jednoznacznie o dynamicznym rozwoju tej dys-
cypliny w naszym kraju i dà˝eniu polskich
dermatologów do poznawania i zdobywania
nowych doÊwiadczeƒ. 

W pierwszym dniu program naukowy wy-
pe∏ni∏y 4 sesje poÊwi´cone zagadnieniom kon-
turowania twarzy, lipolizie, leczeniu zaburzeƒ pi-
gmentacji oraz zabiegom odm∏adzania skóry
twarzy. Drugi dzieƒ obrad rozpocz´∏a sesja po-
Êwi´cona toksynie botulinowej i wype∏niaczom.
Podczas nast´pnych sesji omawiano problemy
leczenia chorób w∏osów oraz zagadnienia doty-
czàce medycyny przeciwstarzeniowej, diety i sto-
sowania farmakosmetyków. 

Bez wàtpienia, najbardziej interesujàca i in-
nowacyjna by∏a ostatnia sesja plenarna kon-
gresu, stanowiàca niejako podsumowanie i pre-
zentujàca perspektywy dermatologii estetycznej
twarzy. MogliÊmy wys∏uchaç wystàpieƒ mi´-
dzynarodowych autorytetów na temat praktycz-
nych aspektów stosowania, jak i niepo˝àdanych
efektów, powik∏aƒ ró˝nych technik i zabiegów
stosowanych w obr´bie twarzy. Koƒcowy wyk∏ad,
wyg∏oszony przez Roberta Petersona, poruszy∏
niezwykle interesujàce problemy mo˝liwoÊci sto-
sowania autologicznych komórek macierzystych
w dermatologii estetycznej. 

Podsumowujàc, kongres w Bangkoku sta-
nowi∏ ciekawe forum wymiany doÊwiadczeƒ w za-
kresie dermatologii estetycznej twarzy, jednak
programu naukowego nie mog´ oceniç zbyt wy-
soko. Brakowa∏o nowatorskich czy oryginalnych
rozwiàzaƒ terapeutycznych, co stanowi zawsze
najwa˝niejszy element ka˝dego mi´dzynarodo-
wego wydarzenia. Moje zdanie podzielali inni
uczestnicy kongresu z Polski. Nie zaciera to
jednak bardzo dobrego wra˝enia, jakie wszyscy
wynieÊliÊmy z podró˝y do Tajlandii. Byç mo˝e
spotkanie z odleg∏à „kulturà” azjatyckà, mo˝li-
woÊç przebywania w tak odmiennym dla nas
Europejczyków mieÊcie, pe∏nego zaskakujàcych,
ciekawych i intrygujàcych miejsc i zabytków spo-
wodowa∏o, ˝e po kilkudniowym pobycie w Ban-
gkoku przewa˝y∏y wra˝enia pozanaukowe. �
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AUTOR: dr n. med Urszula Koz∏owska 

Prezentujemy wywiad z dr Hanà Zelenkovà, przeprowadzony przez 
dr Urszul´ Koz∏owskà na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SLDE 2009. 

UK: Które zabiegi dermatologii
estetycznej wykonuje Pani
najcz´Êciej?  
HZ: Przede wszystkim karboksyterapi´ 
i zabiegi z wykorzystaniem osocza
bogatop∏ytkowego („aktywnej plazmy”).
To sà naprawd´ superzabiegi, wyjàt-
kowo je lubi´ i wykonuj´ od wielu lat. 

UK: Czy to dlatego, ˝e sà Pani
dobrze znane i nie dostarczajà ju˝
„adrenaliny”?        
HZ:  Adrenaliny dostarcza mi ∏àczenie
wielu zabiegów i wykonywanie ca∏ego
programu leczenia u danej osoby. Nie
mo˝na poprzestaç na zrobieniu jednego
zabiegu i potem straciç kontakt z pa-
cjentem. Wykonuj´ zdj´cia przed
rozpocz´ciem leczenia i po miesiàcu

kuracji, a to, jak wyglàda pacjent,  
jest w∏aÊnie mojà „adrenalinà”.       

UK: RzeczywiÊcie, pacjent
powinien otrzymaç zalecenia 
do domu i wiele innych.       
HZ: To bardzo wa˝ne, edukacja
pacjenta jest niezmiernie istotnym
elementem prowadzàcym do uzyskania
sukcesu.

UK: Pani pacjenci to sta∏a grupa,
czy raczej stale zmieniajàca si´? 
HZ: W moim gabinecie pacjenci
„estetyczni” stanowià 20% ogó∏u moich
pacjentów (80% to dermatologia
klasyczna), i to raczej sta∏e grono. 
Lubi´ dermatologi´ estetycznà, ale 
to tylko cz´Êç mojej pracy, bo jestem

przede wszystkim dermatologiem, 
wi´c zajmuj´ si´ leczeniem wyprysku,
tràdziku, ∏uszczycy, grzybic etc. 

UK: Czy widzi Pani wp∏yw kryzysu
na zmniejszenie liczby pacjentów
w gabinecie?
HZ: Tak. Praktykuj´ w Âwidniku 
– ma∏ej miejscowoÊci – i pacjentów 
ze Âwidnika oraz okolic mam niewielu.
Natomiast do mojego gabinetu zg∏aszajà
si´ osoby z Bratys∏awy i innych cz´Êci
S∏owacji, a tak˝e z zagranicy, np.  
z  Wielkiej Brytanii, Irlandii, gdzie
leczenie jest du˝o dro˝sze ni˝ na
S∏owacji. Odwiedzajà mnie tak˝e
pacjenci z Ameryki Po∏udniowej
(Brazylia, Argentyna), bo tam bywam
z prezentacjami, ∏àczàc przyjemne 

dr Hana Zelenkowa
Dr Hana Zelenkowa jest dermatologiem z wieloletnim sta˝em pracy, o szerokich zainteresowa-
niach zawodowych. Od 11 lat zajmuje si´ dodatkowo dermatologià estetycznà. Jest za∏o˝ycielkà
Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych na S∏owacji, które dzia∏a ju˝ 10 lat i obecnie liczy 350
cz∏onków (na terenie S∏owacji praktykuje ogó∏em 420 dermatologów). Cz∏onkowie Stowarzyszenia
(Slovac Society for Aestetic and Cosmetic Dermatology) to nie tylko dermatolodzy, ale równie˝
chirurdzy plastyczni, pediatrzy i lekarze innych specjalnoÊci. Od 10 lat dr Zelenkowa jest cz∏onkiem
ESCAD, zrzeszajàcego 7500 cz∏onków, a od 2 lat tak˝e prezydentem tego mi´dzynarodowego
stowarzyszenia. Regularnie odwiedza liczne kongresy na ca∏ym Êwiecie poÊwi´cone tematyce derma-
tologii i dermatologii estetycznej, prezentujàc w∏asne doÊwiadczenia i wyniki leczenia. Mieszka i pracuje
w s∏owackim Âwidniku. Prowadzi prywatnà klinik´, ale przyjmuje równie˝ pacjentów ubezpieczonych
przez S∏owacki Narodowy Fundusz Zdrowia. W klinice leczeni sà pacjenci z szerokim spektrum 
chorób skóry, ∏àcznie z zabiegami z zakresu dermatochirurgii. Prowadzone sà tu równie˝ badania
kliniczne w ramach mi´dzynarodowych badaƒ klinicznych. Prywatnie dr Zelenkova jest matkà trójki
doros∏ych dzieci: 2 córek (dermatologa, l. 33 i dziennikarki, l. 36) oraz syna (pilota).

WYWIAD Z:
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z po˝ytecznym – jednoczeÊnie podró˝uj´
(Êmiech). Od dwóch lat mam tak˝e
pacjentów z Japonii i Australii, gdzie
równie˝ by∏am z wyk∏adami, pokazujàc
nowe metody leczenia. Ch´tni do
zabiegów estetycznych z Japonii, Korei
czy Malezji nie majà problemów natury
ekonomicznej, ale cz´sto brakuje im
dost´pu do nowych metod leczenia,
gdy˝ ich dermatolodzy sà zbyt
„zachowawczy” w stosunku do nowoÊci
terapeutycznych. Z drugiej strony, 
w Japonii czy na Filipinach sà fan-
tastyczni chirurdzy, ale z kolei brakuje
wspó∏pracy z nimi. 

UK: Czy korzysta Pani z maszyn
(laserów etc.) w swojej praktyce ?   
HZ:  Mam maszyny w gabinecie, ale 
ich nie lubi´ (Êmiech). Lubi´ swoje r´ce,
lubi´ u˝ywaç swojego rozumu, ale nie
maszyny! W wyposa˝eniu gabinetu sà:
laser biostymulujàcy, laser epilacyjny,
urzàdzenie do mikrodermabrazji,
kawitacji, ale one nie sà tu naj-
wa˝niejsze – my tu przede wszystkim
du˝o operujemy. Dermatochirurgia jest
jednym z wa˝niejszych nurtów w mojej
praktyce. Operuj´ razem z mojà córkà,

która te˝ jest dermatologiem. Nie jestem
zwolennikiem metod agresywnych, lubi´
skór´ pacjenta i przede wszystkim nie
chc´ jej szkodziç. Nie jestem te˝ ama-
torem u˝ywania laserów jako pierw-
szego wyboru leczenia, np. technik
frakcyjnych, wol´ popracowaç nad
skórà pacjenta inaczej. Nie nastawiam
si´ na spektakularne rezultaty od pierw-
szego zabiegu, wol´ poczekaç na efekt,
który b´dzie widoczny w perspektywie
10 lat. To jest moja filozofia.

UK: Czy mo˝e Pani doktor
podzieliç si´ swoimi doÊwiad-
czeniami ze stosowaniem osocza
bogatop∏ytkowego?
HZ:  Wykonuj´ te zabiegi od 2,5 roku 
i jestem z tej metody bardzo zadowo-
lona. Traktuj´ jà jako metod´ biosty-
mulujàcà, wskazanà zw∏aszcza w przy-
padkach skóry atroficznej, cienkiej,
zanikowej, starczej. Dobre efekty uzys-
kuj´ w leczeniu owrzodzeƒ podudzi,
∏agodzenia stanów zapalnych skóry 
w przypadku atopowego zapalenia
skóry, aplikujàc osocze w postaci maski
na ogniska chorobowe, a nie mezote-
rapii. Trzeba wykonaç wiele zabiegów 

z u˝yciem osocza bogatop∏ytkowego,
aby w pe∏ni doceniç jego walory. Mam
doskona∏e wyniki ∏àczenia osocza boga-
top∏ytkowego z karboksyterapià w przy-
padku blizn, rozst´pów, ∏ysienia plac-
kowatego. ¸àczenie metod i wykony-
wanie powtórzeƒ przynosi naprawd´
zaskakujàco dobre efekty.    

UK: Czy pracujàc z osoczem
bogatop∏ytkowym stosuje Pani
Doktor jakieÊ szczególne Êrodki
ostro˝noÊci (badania krwi w kie-
runku chorób zakaênych etc)?
HZ: W uzasadnionych przypadkach
wykonujemy badania krwi. Najwa˝-
niejsze w przypadku osocza bogato-
p∏ytkowego jest bardzo staranne przy-
gotowanie i obróbka materia∏u „step 
by step”. Nie oznacza to wcale koniecz-
noÊci korzystania z gotowego zestawu
do przygotowania osocza, który stanowi
dla pacjenta dodatkowy koszt. Jak 
we wszystkim, tu tak˝e liczy si´ przede
wszystkim doÊwiadczenie.

UK: Dzi´kuj´ bardzo
za rozmow´.�

foto:Tomasz Tam

� dr Hana Zelenkova i dr Urszula Koz∏owska� dr Hana Zelenkova i dr Urszula Koz∏owska
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PREZENTACJE:

Firma BTL Industries Ltd. zosta∏a za∏o˝ona w 1991 roku,
rozpoczynajàc swojà dzia∏alnoÊç od produkcji sprz´tu me-
dycznego do elektrostymulacji. Od tego czasu rozszerzy∏a
ofert´ produktów – obecnie dysponuje szerokà gamà
sprz´tu medycznego na potrzeby fizykoterapii (piàty pod
wzgl´dem udzia∏u w rynku producent na Êwiecie), kardio-
logii, ginekologii, laryngologii, ortopedii, hydroterapii czy
wreszcie – medycyny estetycznej. Centrala firmy znajduje
si´ w Czechach oraz w Wielkiej Brytanii. Polski oddzia∏
funkcjonuje od 2001 roku i jest jednym z 14-stu na Êwie-
cie (obok Wielkiej Brytanii, Czech, USA, S∏owacji, W∏och,
Portugalii, Rumunii, Bu∏garii, Ukrainy, Kazachstanu, Chorwacji,
W´gier i Indonezji). Urzàdzenia firmy BTL sà dost´pne 
– poprzez sieç dystrybucyjnà – w 102 krajach Êwiata.
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� S∏awomir Sobusiak 
– Dyrektor Handlowy BTL

DN: Co jest mocnà stronà BTL?  
SS: K∏adziemy szczególny nacisk 
na technologiczne zaawansowanie
produktów, ich innowacyjnoÊç, nieza-
wodnoÊç, ∏atwoÊç obs∏ugi oraz ma-
ksymalny komfort dla u˝ytkowników.
Urzàdzenia sà wytwarzane zgodnie 
z normà ISO 9001, majà certyfikaty
CE oraz FDA. Ciàgle poszerzamy
ofert´ o nowe sprz´ty medyczne
najlepszych Êwiatowych firm, takich
jak na przyk∏ad producent laserów
FOTONA.  

DN: Lista produktów jest impo-
nujàca – od urzàdzeƒ do hydro-
terapii przez kardiologi´, fizjo-
terapi´, ginekologi´, po medycyn´
estetycznà, która oczywiÊcie
interesuje nas najbardziej. Które 
z tych ostatnich sà najsilniejszymi
atutami firmy?       

SS: RzeczywiÊcie, nasza dzia∏alnoÊç
obejmuje wiele dziedzin medycyny.
RozpoczynaliÊmy od urzàdzeƒ fizjo-
terapeutycznych i stopniowo wkra-
czaliÊmy na nowe obszary medycyny.
DziÊ w szerokim portolio firmy znajduje
si´ sprz´t przydatny w wymienionych
przez Panià dziedzinach i… dodam tu
jeszcze kilka: laryngologia, ortopedia,
weterynaria, medycyna sportowa,
chirurgia naczyniowa i plastyczna. 
W medycynie estetycznej du˝à wag´
przywiàzujemy do innowacyjnoÊci
rozwiàzaƒ. Musz´ tu wspomnieç 
o systemie NNM™ LIPO KONTOUR,
czyli tzw. mezoterapii bezig∏owej 
– jesteÊmy jego twórcà i pomys∏odawcà
nazwy. Aparat by∏ prze∏omem 
w samym podejÊciu do zabiegów 
– bez bólu, bez obrz´ków i zasinieƒ 
– i wyznaczy∏ kierunek rozwoju
nowoczesnej medycyny estetycznej.

Dlatego te˝ kolejne urzàdzenia EAT™
SkinShock – fala shockowa, a w szcze-
gólnoÊci system EXILIS do mode-
lowania sylwetki i redukcji tkanki
t∏uszczowej zosta∏y równie˝ stworzone 
z myÊlà o zabiegach nieinwazyjnych.    
Sàdz´, ˝e naszym du˝ym atutem jest
wieloletnie doÊwiadczenie z zakresu
wielu dziedzin medycyny. Daje nam to
mo˝liwoÊç rzetelnej oceny, w jakim kie-
runku powinniÊmy si´ rozwijaç, co przy-
nosi dobre efekty zabiegowe, a tym
samym zadowolenie naszych klientów.     

DN: Czy sà ró˝nice w odbiorze
produktów BTL w Polsce i za
granicà? Jakie to nasuwa wnioski
dotyczàce oczekiwaƒ polskiego
klienta – pacjenta gabinetów
medycyny estetycznej?       
SS: Przede wszystkim ka˝dy produkt,
na którego dystrybucj´ si´ decydujemy,

BTL
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musi mieç najwy˝szà jakoÊç, w pe∏ni
zaspokajajàcà potrzeby i oczekiwania
najbardziej wymagajàcych klientów. 
Ale wa˝ne jest dla nas tak˝e
zapewnienie sprawnej obs∏ugi 
w zakresie dostaw sprz´tu, szkolenia
i asysty technicznej. 

DN: Czy zdarzy∏o si´ firmie wyco-
faç jakieÊ urzàdzenie z rynku albo
go nie wprowadziç, mimo ˝e gdzie
indziej si´ sprawdzi∏o? JeÊli tak, 
to Pana zdaniem, dlaczego? 
SS: Powodzenie tych, a nie innych
urzàdzeƒ w danym kraju zale˝y od jego
specyfiki i zainteresowania klientów.
Czego innego oczekujà klienci w kra-
jach azjatyckich, Europie, Ameryce
Pó∏nocnej czy Po∏udniowej. Wynika 
to w∏aÊnie z owych odmiennych stan-
dardów pi´kna w poszczególnych
rejonach Êwiata. Np. pacjenci w Azji
robià wszystko, ˝eby si´ wybieliç, gdy˝
wtedy sà postrzegani jako m∏odzi 
i atrakcyjni, w Ameryce Po∏udniowej
panie powi´kszajà sobie poÊladki, 
a w Ameryce Pó∏nocnej i w Europie
walczy si´ z oty∏oÊcià i zmarszczkami.
Dzi´ki takiej ró˝norodnoÊci, no i na-
szemu doÊwiadczeniu, nie mamy pro-
blemu z prawid∏owym odgadni´ciem
potrzeb rynku. 

DN: Co oprócz samych urzàdzeƒ
proponuje dermatologom BTL?
SS: Sukces firmy BTL jest zapew-
niony dzi´ki kompleksowym dzia∏aniom.
Najlepszym przyk∏adem niech b´dzie
system EXILIS do modelowania
sylwetki, redukcji tkanki t∏uszczowej 
i… ale o tym mo˝e póêniej. Kiedy 
w 2009 roku wprowadzaliÊmy go 
do sprzeda˝y, do∏o˝yliÊmy wszelkich
staraƒ, aby klient, który kupuje od nas
aparat, mia∏ zapewnione dobre wsparcie
w szerokim tego s∏owa znaczeniu.
Dlatego te˝ dbamy o to, by o EXILISIE
by∏o g∏oÊno. Stàd ca∏y szereg ró˝nych
informacji w czasopismach ogólno-
polskich i regionalnych, reklamy z listà
gabinetów, które wykonujà zabiegi. 
Dla gabinetów przygotowaliÊmy te˝

specjalny film reklamowy – lekarze
mogà go pokazaç swoim pacjentom,
drukujemy ulotki informacyjne, banery
reklamowe. Ka˝dy klient musi przejÊç
specjalne szkolenie, po którym uzyskuje
certyfikat uprawniajàcy go do wy-
konywania zabiegów. Nie zapomi-
namy te˝ o szkoleniach dla ca∏ego
Êrodowiska medycyny estetycznej.
Zapraszamy na kongresy i konferencje
znane i cenione w Êwiecie osoby, na po-
przednim kongresie Stowarzyszenia
Lekarzy Dermatologów Estetycznych
by∏ np. dr Pierre Andre z Francji.
Firma FOTONA, z którà wspó∏pra-
cujemy, ma specjalny system szkoleƒ 
dla u˝ytkowników laserów w Laser 
& Health Academy (LAHA), gdzie
dowiadujà si´ wiele o praktycznych
zastosowaniach laserów w ró˝nych
dziedzinach medycyny, jak medycyna
estetyczna, chirurgia naczyniowa,
plastyczna czy stomatologia. Równie˝
wyk∏adowcy z LAHA sà cz´stymi
goÊçmi na kongresach w Polsce i dzielà
si´ swojà wiedzà i doÊwiadczeniami 
– wspomn´ tu tylko dr Lidi´ Volovec 
i dr Andreja Sikovca, ale nie zapomi-
namy te˝ o innych wyk∏adowcach 
z Polski i z zagranicy. 

DN: Gdzie, Pana zdaniem, znaj-
dzie si´ medycyna estetyczna 
w Polsce za 10-20 lat? Jaki kieru-
nek rozwoju jest tym najbardziej
realnym?   
SS: Obecnie obserwowane trendy
wskazujà na rosnàcy udzia∏ zabiegów
ma∏oinwazyjnych. Wiele osób chce
wyglàdaç pi´knie i m∏odo, a jedno-
czeÊnie obawia si´ bólu, stresu czy 
w koƒcu powik∏aƒ, które mogà
towarzyszyç zabiegom chirurgii
plastycznej. Ta tendencja nie usz∏a
naszej uwadze i sta∏a si´ genezà
powstania aparatu do modelowania
sylwetki EXILIS, który jest cz´sto
alternatywà dla zabiegów liposukcji.
Innym przyk∏adem mo˝e byç lasero-
terapia, na dobre zadomowiona ju˝ 
nie tylko w medycynie estetycznej.
Laserowe zabiegi fotoodm∏adzania,

uj´drniania skóry sà cz´sto w stanie
zastàpiç tradycyjny facelifting z u˝yciem
skalpela. Przewidujemy, ˝e w∏aÊnie tego
typu nieinwazyjne zabiegi opanujà
niemal ca∏kowicie rynek medycyny
estetycznej za 10 czy 20 lat.

DN: Jakie nowinki dla derma-
tologów szykuje BTL w tym roku?
SS: Rok 2010 mo˝e nie przyniesie, tak
jak poprzednie lata, a˝ tylu nowoÊci, 
ale te˝ ich nie zabraknie. Na tegorocz-
nym kongresie SLDE pokazujemy nowà
g∏owic´ do odm∏adzania twarzy, jest to
znaczàca modyfikacja i poszerzenie
mo˝liwoÊci zabiegowych systemu
EXILIS o zabiegi na twarz. Dzi´ki
temu ten system stanie si´ komplekso-
wym urzàdzeniem, zarówno do mode-
lowania sylwetki, redukcji tkanki t∏usz-
czowej, jaki i odm∏adzania twarzy. 
Kolejnà du˝à nowoÊcià sà wanny
do hydroterapii dla SPA&Wellness.
Szeroki wybór modeli, funkcji i opcji
dodatkowych powoduje, ˝e nasze wan-
ny znajdà zastosowanie w du˝ych
oÊrodkach odnowy biologicznej, jak 
i mniejszych, kameralnych gabinetach
SPA&Wellness. NowoÊcià w dziedzinie
laseroterapii b´dzie wprowadzenie przez
firm´ FOTONA skanera S22, który
pozwoli na rozwini´cie technik frak-
cyjnych lasera erbowego. Jest to naj-
szybszy tego typu skaner, dajàcy bogate
mo˝liwoÊci zabiegowe. Bardzo prawdo-
podobne, ˝e w tym roku wprowadzimy
jeszcze jedno urzàdzenie dla medycyny
estetycznej, ale na razie jest za wczeÊnie
na szczegó∏y i lepiej niech to pozostanie
naszà tajemnicà.     

DN: Dzi´kujemy za rozmow´ 
i ˝yczymy firmie sukcesów 
we wprowadzaniu nowych
urzàdzeƒ na rynek polski. �

BTL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pytlasiƒskiego 13
00-777 Warszawa
tel. +48 22 667 02 76
fax +48 22 667 95 39
www.btlnet.pl
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Program szkoleƒ organizowanych przez

STOWARZYSZENIE LEKARZY 
DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH

oraz 
FUNDACJ¢ MEDYCYNY ANTI-AGING

w roku 2010

•
26-28.02.2010

KONGRES STOWARZYSZENIA LEKARZY DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH
Hotel Marriott, Warszawa

•
21.03.2010

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE Z ZASTOSOWANIEM KWASU L-POLIMLEKOWEGO
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
17.04.2010 

Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE Z ZASTOSOWANIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
15.05.2010

Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE Z ZASTOSOWANIEM KWASU HIALURONOWEGO
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa





•
16.05.2010

Kurs medyczny

LECZENIE OBJAWÓW STARZENIA SI¢ SKÓRY Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK
¸ÑCZONYCH

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
18.09.2010

Kurs medyczny

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ZABIEGOWE Z ZASTOSOWANIEM HYDROKSYAPATYTU
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
09-10.10.2010
Kurs medyczny

PREWENCJA, TERAPIA, KOREKCJA – MO˚LIWOÂCI WSPÓ¸CZESNEJ
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
20-21.11.2010
Kurs medyczny

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA – TECHNIKA I ARTYZM
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa

•
05.12.2010

kurs medyczny

ROLA LASERÓW I NOWYCH TECHNOLOGII W MEDYCYNIE ANTI-AGING
ul. W∏odarzewska 69 A, Warszawa
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