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W tym numerze Derma Newsa og∏aszamy drugà edycj´ konkursu „Per∏y
Dermatologii Estetycznej 2006”.Wybór najlepszych preparatów, które cieszà si´
zaufaniem lekarzy spotka∏ si´ z du˝ym zainteresowaniem zarówno ze strony firm,
jak i przedstawicieli prasy, którzy uznali, ˝e opinia dermatologów to najlepsza
rekomendacja dla pacjentów. Nie mo˝emy zawieÊç pok∏adanego w nas zaufania,
dlatego i w tym roku zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o udzia∏ w konkursie.
W tym numerze przedstawiamy krótkà charakterystyḱ  preparatów, które w tym roku
b´dà ubiega∏y si´ o Per∏´ Dermatologii Estetycznej 2006.W Paƒstwa r´ce oddajemy
decyzj´ o wyborze tego, który spe∏nia wysokie kryteria jakoÊci i bezpieczeƒstwa.
WÊród osób, które przyÊlà kupony z g∏osami rozlosujemy atrakcyjne nagrody !!!

W tym numerze znajdziecie Paƒstwo równie˝ relacje z organizowanych przez
nas V Konferencji Jubileuszowej, która odby∏a si´ w Warszawie w dniach 31.03-02.04
oraz z Sympozjum poÊwi´conego dermatoskopii, które odby∏o si´ w dniach 20-21 maja
we Wroc∏awiu. Organizowane przez nas szkolenia i konferencje sà wysoko oceniane
przez uczestników i cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem. Przyznam, ˝e mam osobistà
satysfakcj´, ˝e nasze Stowarzyszenie jest postrzegane w tej chwili jako najbardziej
pr´˝na organizacja skupiajàca Êrodowisko polskich dermatologów estetycznych.

Dzi´kuj´ wszystkim Wam, kole˝anki i koledzy za aktywny udzia∏ w naszych
inicjatywach. ˚ycz´ wszystkim wspania∏ych wakacji i dobrego wypoczynku.

Barbara Walkiewicz-Cyraƒska
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Zamówienia: alterego@alterego.pl
fax: 0 22 841 15 57 
tel.  0 607 338 827, 0 601 332 033
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Dermatologii Estetycznej
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Zapraszamy Paƒstwa do II edycji Konkursu na Per∏y Dermatologii Estetycznej.
Wybieramy preparaty uznane przez dermatologów za najlepsze, najbardziej
bezpieczne i godne rekomendacji. W roku 2006 do nagrody zosta∏y nominowane
produkty wymienione w kuponie konkursowym. G∏osy lekarzy zadecydujà, które 
z nich zwyci´˝à w tegorocznej edycji. 

A oto lista nagród dla g∏osujàcych w Konkursie Per∏a Dermatologii Estetycznej 2006

I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT 
DO ZABIEGÓW DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ
1. NOWOÂå ROKU:

a) Evolence ❑ b) Voluma ❑
2. PREPARAT DO PEELINGU:

a) Glykopeel ❑ b) Mandelac ❑ c) Salipeel ❑
3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

a) Conjonctyl ❑ b) Surgilift Plus ❑
4. PREPARAT DO WYPE¸NIANIA ZMARSZCZEK:

a) Esthelis Basics ❑ b) Surgiderm 24XP ❑

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT
WSPOMAGAJÑCY REWITALIZACJ¢ SKÓRY 
PO ZABIEGACH DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

a) Cicaplast z wodà termalnà La Roche-Posay ❑
b) Serum Flavo-C ❑
c) Natragel ❑

III. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU:

a) Dermablend ❑
b) Eluage – Koncentrat Przeciwzmarszczkowy 

Intensywnie Odbudowujàcy ❑
c) Hydrabio Legere ❑
d) Redermic z wodà termalnà z La Roche-Posay – przeciwzmarszczkowy

krem uj´drniajàcy ❑
2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ:

a) Eau Thermale Avene ❑ b) Lotion micellaire ❑
c) Physiogel krem ❑

3. PIEL¢GNACJA W¸OSÓW:

a) KERIUM Przeciw∏upie˝owy szampon – Intensywna Kuracja ❑
b) Physiogel szampon Plus ❑ c) Revalid szampon i balsam ❑

IV. KATEGORIA: NAJLEPSZY SUPLEMENT
a) Inneov s∏oƒce ❑ b) Revalid kapsu∏ki ❑

✁ ✁
KUPON KONKURSOWY – wype∏nij,  wytnij,  wyÊlij na adres:  SLDE, ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa
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• 10 zestawów
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SONY DSC-T9
ufundowany 
przez firm´ 
La Roche-Posay

• Weekend 
w Hotelu SPA 
dla 1 osoby,
ufundowany
przez firm´ 
L.E.A. Futur

• 2 zestawy do Mesopeelu
ufundowane przez firm´ 
Bio-Profil Polska Êp. z o.o.

• Nagroda niespodzianka 
ufundowana przez Pierre Fabre
Dermo-Cosmetique Polska ?
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I. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT DO ZABIEGÓW 
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ

1. NOWOÂå ROKU:

�Evolence
Nowy implant kolagenowy do wype∏niania bruzd nosowo-wargowych, Êrednich i du˝ych
zmarszczek, korekcji konturu i wype∏niania ust. Pozwala uzyskaç d∏ugotrwa∏e efekty, dzi´ki
specjalnej technologii zwi´kszajàcej stabilnoÊç – Glymatrix. Opiera si´ ona na unikalnym,
naturalnym, poprzecznym sieciowaniu, które umo˝liwia stworzenie programowanych
biomatryc. Pobudza w∏aÊciwoÊci naturalnego kolagenu znajdujàcego si´ w skórze.
Zaawansowany proces produkcji Evolence usuwa antygenowà cz´Êç moleku∏y kolagenu 
– telepeptydy – dajàc preparat, który jest wysoko kompatybilny do ludzkiego kolagenu.

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.

�Voluma
Nowy implant stworzony na bazie kwasu hialuronowego, który wykorzystuje opatentowany
przez francuskie Laboratorium CORNEAL® proces stabilizacji kwasu hialuronowego – Matrix 3D.
Uzyskany w tym procesie ˝el jest o wiele bardziej spójny, co pozwala na precyzyjne nadanie
obj´toÊci rysom twarzy i sprawia, ˝e efekt utrzymuje si´ znacznie d∏u˝ej. Voluma pozwala 
na popraw´ j´drnoÊci skóry i odzyskanie m∏odzieƒczej obj´toÊci w wyglàdzie rysów twarzy
(które z wiekiem ulegajà wyostrzeniu). Dzi´ki Voluma mo˝emy tak˝e uzyskaç tzw. wyglàd
„s∏owiaƒski”, czyli pi´knie podkreÊlone koÊci policzkowe. Efekt estetyczny zabiegu jest
natychmiastowy, bardzo naturalny i utrzymuje si´ ok. 18 miesi´cy.

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o.

2. PREPARAT DO PEELINGU:

�GlyKoPeel
GlyKoPeel to peeling dermatologiczny zwalczajàcy efekty procesu starzenia si´ skóry. 
W jego sk∏ad wchodzà: silny czynnik z∏uszczajàcy (kwas glikolowy), czynniki depigmen-
tujàce (kwas kojowy i ekstrakt z màcznicy lekarskiej), ∏agodzàcy podra˝nienia ekstrakt 
z morwy bia∏ej oraz witaminy: A, C i E, które optymalizujà dzia∏anie peelingu. GlyKoPeel
mo˝e byç stosowany przez ca∏y rok.

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.

�Mandelac
Kwas migda∏owy otrzymywany z hydrolizy ekstraktu z gorzkich migda∏ów znany równie˝ jako
kwas fenoksyglikolowy. Ma wi´kszà czàsteczk´ ni˝ kwas glikolowy, pH 1,5. Polecany dla
wra˝liwej skóry, nietolerujàcej AHA o ni˝szej masie czàsteczkowej, które mogà penetrowaç
g∏´biej w skór´ i bardziej podra˝niaç. Mandelac mo˝e byç stosowany przez ca∏y rok.

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.

�Salipeel
Roztwór chemiczny zawierajàcy 25% kwasu salicylowego. Zawiera rozpuszczalnik alkoholowy.
Nie zawiera konserwantów i perfum, pH 2,0. Kwas salicylowy indukuje znaczne ∏uszczenie 
i odnow´ naskórka. W tràdziku pomaga oczyszczaç pory, usuwaç zaskórniki i blizny, zmniejsza
∏ojotok skóry, rozjaÊnia plamy barwnikowe, zwi´ksza napi´cie skóry, redukuje zmarszczki.

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.

Prezentacja nominowanych produktów
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3. PREPARAT DO MEZOTERAPII:

�Conjonctyl
Preparat do mezoterapii estetycznej. Zawiera sterylny roztwór biodost´pnej krzemionki
organicznej. Krzem jest naturalnym sk∏adnikiem tkanki ∏àcznej. Tworzy specjalne wiàzania
(mostki siloksanowe) mi´dzy w∏óknami kolagenu, elastyny i GAG (glikozaminoglikanami),
dzi´ki temu przywraca ich uporzàdkowanà struktur´ przestrzennà – efektem optycznym jest
zmniejszenie zmarszczek, wyg∏adzenie nierównoÊci, poprawa j´drnoÊci i spoistoÊci skóry. 

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.

�Surgilift Plus
Preparat do mesoliftingu skóry. Zapewnia rewitalizacj´ skóry suchej, zm´czonej;
aktywnie, trwale i g∏´boko nawil˝a naskórek, zwalcza oznaki starzenia si´ skóry,
zwi´ksza elastycznoÊç skóry i tworzy pow∏ok´ chroniàcà przed wolnymi rodnikami.

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o.

4. PREPARAT DO WYPE¸NIANIA ZMARSZCZEK:

�Esthelis Basic
Nowy produkt w niedawno wprowadzonej do Polski linii preparatów wype∏niajàcych
zmarszczki o nazwie Esthelis. Esthelis jest zupe∏nie nowà gamà jednofazowych, wielokrotnie
zag´szczonych implantów wype∏niajàcych tkanki. Jest to bezpieczny produkt wyprodu-
kowany z kwasu hialuronowego, uzyskanego poprzez biofermentacj´. Esthelis Basic jest
wyprodukowany w technologii CPM, zapewniajàcej innà reologi´, opóênionà biodegradacj´
aplikowanego produktu, ∏atwiejszà i szybszà iniekcj´, niewymagajàcà dodatkowej korekty.
Doskona∏y produkt do leczenia zwi´kszajàcego obj´toÊç. Produkt ∏àczy si´ z otaczajàcà
skórà dajàc natychmiastowy efekt liftingu.

Croma-Pharma Polska Sp. z o.o.

�Surgiderm 24 XP
Produkt stabilizowanego kwasu hialuronowego pochodzenia syntetycznego do wype∏-
niania zmarszczek. Wyró˝nia go nowa technologia, polegajàca na bardziej efektywnym
procesie stabilizacji (cross-linking). Surgiderm 24 XP to wiskoelastyczny, przezroczysty
˝el kwasu hialuronowego o st´˝eniu 24mg/g. Przeznaczony do korekcji Êrednich fa∏d
na skórze. Mo˝e byç równie˝ u˝ywany do podkreÊlenia konturu warg.

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o.

II. KATEGORIA: NAJLEPSZY PREPARAT WSPOMAGAJÑCY
REWITALIZACJ¢ SKÓRY PO ZABIEGACH DERMATOLOGII
ESTETYCZNEJ

�Cicaplast
Preparat, który ∏àczy w sobie sk∏adniki o dzia∏aniu niezb´dnym do prawid∏owego gojenia si´
uszkodzonej skóry: opatentowany przez La Roche-Posay Madekasozyd, sprzyja prawid∏owej
organizacji komórek odbudowywujàcego si´ naskórka. Kompleks minera∏ów: cynku, miedzi 
i manganu przyspiesza syntez´ nowych komórek oraz dzia∏a przeciwbakteryjnie. Natomiast
silikony majà dzia∏anie ochronne i stwarzajà optymalne Êrodowisko dla gojenia si´ ran. 

La Roche-Posay

�Serum Flavo-C
Preparat zawiera lewoskr´tnà, stabilnà postaç witaminy C. Naprawcze dzia∏anie kwasu 
L-askorbinowego w stosunku do fotouszkodzeƒ skóry, stymulacji syntezy kolagenu 
i elastyny oraz stabilnoÊç witaminy C sà bardzo dobrze udokumentowane w badaniach
naukowych. Stworzono unikalnà receptur´ o wyjàtkowych w∏aÊciwoÊciach. Serum Flavo-C
zawiera najwy˝sze st´˝enie witaminy C (8%) spoÊród preparatów kosmetycznych
dost´pnych w aptekach. Dodatkowo receptur´ wzbogacono o wyciàg z Ginkgo biloba, bogaty
we flawonoidy. Dzi´ki temu uzyskano dodatkowy efekt stymulujàcy syntez´ kolagenu 
i elastyny oraz pozytywny wp∏yw na wzmocnienie Êcian naczyƒ w∏osowatych.

Bio-Profil Polska Sp. z o.o.
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�Natragel
Unikatowy system hydro˝elowy, który ∏agodzi, ch∏odzi, koi, nawil˝a i od˝ywia skór´ 
po inwazyjnych zabiegach dermatologicznych. 
Unikatowy system posiada nast´pujàce zalety: • zwi´ksza poziom nawil˝enia skóry o 67%
• zatrzymuje substancje od˝ywcze przez 24 godziny • zmniejsza temperatur´ skóry o 10%
w mniej ni˝ jednà minut´ • zapewnia ulg´ przy drobnych oparzeniach • wyg∏adza drobne
linie i zmarszczki.

Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o.

III. KATEGORIA: NAJLEPSZY DERMOKOSMETYK
1. NOWOÂå ROKU:

�Dermablend Kosmetyka Korekcyjna
Wyjàtkowa propozycja dla pacjentów z widocznymi zmianami skórnymi: bielactwem,
naczyniakami, zaburzeniami pigmentacji, bliznami i innymi.
Innowacja Dermablend to wyjàtkowa technologia, ∏àczàca dwa produkty:
1. KOREKTA SKÓRY – Intensywnie kryjàcy podk∏ad korygujàcy
2. UTRWALENIE – Puder utrwalajàcy

Vichy Laboratoires

�Eluage Koncentrat Przeciwzmarszczkowy Intensywnie Odbudowujàcy
Receptura preparatu opiera si´ na opatentowanym po∏àczeniu Retinaldehydu
i wyselekcjonowanych frakcji kwasu hialuronowego (HAF). Eluage stymuluje wytwarzanie
naturalnego kwasu hialuronowego w skórze, zmniejszajàc objawy starzenia si´, redukuje
zmarszczki i bruzdy, poprawia j´drnoÊç skóry, modeluje owal twarzy.

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.

�Hydrabio Legere
Lekki krem nawil˝ajàcy do skóry odwodnionej, którego receptura opiera si´ na uni-
kalnym kompleksie Aquagenium®, opatentowanym przez Bioderma. Dzi´ki jego obec-
noÊci, preparat skutecznie zatrzymuje wod´ w naskórku poprzez uszczelnienie jego
warstwy rogowej oraz usprawnia krà˝enie wody w g∏´bszych warstwach skóry,
zwi´kszajàc jej nawil˝enie. 

Laboratoire Dermatologique Bioderma

2. PREPARAT DO PIEL¢GNACJI SKÓRY WRA˚LIWEJ:

�REDERMIC z wodà termalnà z La Roche-Posay 
– przeciwzmarszczkowy krem uj´drniajàcy
Innowacyjny preparat przeciwzmarszczkowy, którego formu∏a jest oparta na trzech sk∏adnikach,
o potwierdzonej naukowo skutecznoÊci przeciwstarzeniowej: opatentowany przez La Roche-
-Posay Madekasozyd, który zwi´ksza syntez´ kolagenów skóry w∏aÊciwej – wype∏nia g∏´bokie
zmarszczki, czysta witamina C – stymuluje do syntezy kolageny po∏àczenia skórno-
naskórkowego, i w efekcie wzmacnia struktur´ podporowà skóry, oraz kwas hialuronowy, który
zatrzymujàc wod´ w naskórku – wyg∏adza mikrobruzdy na jego powierzchni. Emulsja nowej
generacji woda w silikonie, zapewnia d∏ugotrwa∏e nawil˝enie, bez wra˝enia t∏ustej skóry.

La Roche-Posay

�Eau Thermale Avene
Woda termalna w aerozolu to naturalnie kojàca woda dla skóry wra˝liwej. Woda ze êród∏a Avene
jest jedynà wodà pobieranà ze êród∏a w warunkach sterylnych, w nowoczesnym zak∏adzie
produkcyjnym. Dzi´ki temu, woda termalna z Avene, zachowuje w ca∏oÊci w∏aÊciwoÊci êród∏a
termalnego: kojàce, ∏agodzàce podra˝nienia, dzia∏ajàce przeciw wolnym rodnikom.

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.

�Lotion micellaire
P∏yn micelarny do oczyszczania i demakija˝u skóry wra˝liwej, sk∏onnej do zaczerwieƒ.
Doskonale oczyszcza, koi i ∏agodzi podra˝nienia. 

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
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�Physiogel krem
Jest to jedyny na rynku krem o warstwowej strukturze Derma Membran Struktur (DMS). DMS to
opatentowana struktura, która zbudowana jest jak warstwa lipidowa naskórka. Dzi´ki niej
sk∏adniki kremu, takie jak lipidy i ceramidy, sà transportowane do g∏´bszych warstw skóry 
i nie ulegajà efektowi wymywania. W wyniku tego dochodzi do odbudowy bariery ochronnej
skóry i jej d∏ugotrwa∏ej regeneracji. Skóra staje si´ dobrze nawil˝ona, g∏adka i elastyczna.

Stiefel Polska Sp. z o.o.

3. PIEL¢GNACJA W¸OSÓW:

�KERIUM Przeciw∏upie˝owy szampon – Intensywna Kuracja z LHA™
Produkt o dzia∏aniu mikroz∏uszczajàcym, przeznaczony jest do leczenia uporczywego ∏upie˝u
i stosowania w ∏ojotokowym zapaleniu skóry. Sk∏adniki KERIUM Intensywna Kuracja dzia∏ajà
przeciwgrzybiczo, keratolitycznie, przeciwzapalnie i nawil˝ajàco, zwalczajàc uporczywy ∏upie˝
oraz objawy ∏ojotokowego zapalenia skóry, piel´gnujàc jednoczeÊnie skór´. SkutecznoÊç
kliniczna oraz doskona∏a tolerancja szamponu zosta∏a potwierdzona w badaniach klinicznych.
Dodatkowo doskona∏e w∏aÊciwoÊci kosmetyczne KERIUM Intensywna Kuracja powodujà, 
˝e w∏osy sà mi´kkie, b∏yszczàce i ∏atwo si´ rozczesujà.

La Roche-Posay

�Physiogel Plus szampon
Hipoalergiczny szampon z od˝ywkà do regularnej piel´gnacji w∏osów delikatnych lub
zniszczonych. Physiogel Szampon Plus sprawia, ˝e w∏osy stajà si´ lÊniàce, elastyczne
i wytrzyma∏e. Sà ∏atwe do rozczesania i dobrze si´ uk∏adajà. Physiogel Szampon Plus
nie zawiera substancji alergizujàcych, dlatego mo˝e byç u˝ywany nawet przez osoby 
o bardzo wra˝liwej skórze. W jego sk∏ad wchodzi tylko 10 sk∏adników i od˝ywka.
Od˝ywka zawarta w tym szamponie wykazuje korzystny wp∏yw na stopieƒ hydratacji
w∏osów i skóry g∏owy. Wp∏ywa na pogrubienie w∏osów, zapobiega rozdwajaniu si´
koƒcówek i nadaje w∏osom zdrowy wyglàd.

Stiefel Polska Sp. z o.o.

�Revalid szampon i balsam
Szampon do codziennej piel´gnacji, przeznaczony szczególnie do w∏osów suchych 
i zniszczonych. Specjalnie dobrany kompleks sk∏adników od˝ywia i w delikatny sposób
oczyszcza powierzchni´ w∏osa. Dzi´ki naturalnym proteinom w∏osy nabierajà zdrowego 
i naturalnego wyglàdu, sà bardziej mi´kkie i podatne na uk∏adanie. Balsam przeznaczony 
do cz´stego stosowania wraz z szamponem, w celu piel´gnacji w∏osów suchych i zniszczonych.
Spowalnia proces wypadania w∏osów, przyspieszajàc jednoczeÊnie ich regeneracj´.

Ewopharma AG

IV. KATEGORIA: NAJLEPSZY SUPLEMENT

� Inneov s∏oƒce
Wzmacnia naturalny system ochrony skóry, aby jej jakoÊç by∏a jak najlepsza, chroni
przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie UV.
Innowacja: Skin-Probiotic, pierwszy probiotyk o klinicznie udowodnionej skutecznoÊci
dzia∏ania na skór´, eksponowanà na promieniowanie UV.
Wyjàtkowe dowody naukowe: 5 badaƒ klinicznych, w tym 4 wobec placebo.

Inneov Nutricosmetics

�Revalid® kapsu∏ki
Kapsu∏ki Revalid® zawierajà sk∏adniki, które odbudowujà p∏ytk´ rogowà i wzmacniajà struk-
tur´ w∏osów oraz paznokci. Zastosowanie formu∏y chelatowej (po∏àczenie aminokwasów 
z oligoelementami), zapewnia zwi´kszonà efektywnoÊç dzia∏ania kuracji. Dzi´ki temu
procesowi preparat wch∏ania si´ w 80% (w porównaniu do 1-60% w przypadku zwyk∏ych
produktów tego typu), co Êwiadczy o wyjàtkowo du˝ej skutecznoÊci. Chelaty majà równie˝
dodatkowe, istotne znaczenie – dzi´ki nim zoboj´tniane sà niektóre substancje toksyczne.

Ewopharma AG



To by∏a bardzo udana konferencja – dopisali zarówno uczestnicy, znakomici wyk∏adowcy 
jak i firmy, które wystawi∏y stoiska. Dobra organizacja sprawi∏a, ˝e pomimo t∏umu, jaki panowa∏
przez dwa dni w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Gromada, konferencja przebiega∏a bardzo
sprawnie i zosta∏a wysoko oceniona przez uczestników. Poni˝ej przedstawiamy relacje 
z konferencji przygotowane dla nas przez moderatorów poszczególnych sesji

dr Marcin Ambroziak

Sprawozdanie z sesji poÊwi´conej toksynie
botulinowej i substancjom wype∏niajàcym

Sesja poÊwi´cona zastosowaniu toksyny botulinowej i sub-
stancji wype∏niajàcych, czyli podstawowych technik derma-
tologii estetycznej, dzi´ki Êwietnie u∏o˝onemu programowi
wydaje si´ byç jednym z najciekawszych elementów Konfe-
rencji SLDE. Spotkanie rozpocz´∏o si´ prezentacjà doktora
Michela Tordjmana z Francji, który przedstawi∏ mo˝liwoÊci
nowego preparatu wype∏niajàcego na bazie kolagenu.
Wyk∏ad uznano za bardzo ciekawy. Po zakoƒczeniu na sali
rozgorza∏a dyskusja nad zasadnoÊcià stosowania prepa-
ratów kolagenowych w dobie stabilizowanego kwasu hialu-
ronowego. Kolejnym wyk∏adowcà by∏ dr Marcin Ambroziak,
który zaprezentowa∏ zupe∏nie nowà form´ kwasu hialuro-
noweg,o przeznaczonà do powi´kszania okolic koÊci
jarzmowych i korekcji owalu twarzy (Voluma®). Prezentacja
zakoƒczona zosta∏a krótkim filmem na temat techniki
podawania preparatu. Wyjàtkowo ciekawy wyk∏ad dotyczàcy
utrzymywania si´ autologicznych przeszczepów tkanki
t∏uszczowej zosta∏ przedstawiony przez znanà osobistoÊç
dermatologii estetycznej – prof. Eckarta Haneke z Niemiec.
Prof. Haneke w sposób dydaktyczny pokaza∏ zalety i wady
przeszczepów t∏uszczowych, sposoby przechowywania
tkanki oraz krótko- i d∏ugoterminowe efekty zabiegów.

Dr Andrzej Sankowski zaprezentowa∏ mo˝liwoÊci i ograni-
czenia, a tak˝e najnowsze trendy w chirurgii plastycznej, 
ze szczególnym uwzgl´dnieniem operacji liftingu twarzy.
Bardzo wa˝nym, z punktu widzenia dematologów, elemen-
tem tego wyk∏adu by∏o wyraêne okreÊlenie wskazaƒ do wyko-
nania zabiegu. Wyjàtkowo istotnà ze wzgl´du na bezpie-
czeƒstwo pacjenta i lekarza by∏a prezentacja prof. Romualda
Olszaƒskiego na temat powik∏aƒ stosowania substancji
wype∏niajàcych. Omówiono nie tylko problemy zwiàzane 
z nieprawid∏owà technikà podawania ale równie˝ doborem
w∏aÊciwego preparatu wype∏niajàcego. Dr Urszula Koz∏owska
w swoim wyk∏adzie na temat najnowszych trendów w kos-
metologii przedstawi∏a efekty dzia∏ania skojarzonego
miejscowych i wewn´trznych substancji nawil˝ajàcych. 
Na zakoƒczenie sesji mieliÊmy przyjemnoÊç wys∏uchaç 
dr Herve Raspaldo z Francji oraz podejrzeç (w formie prezen-
tacji oraz pokazu bezpoÊredniego) jego techniki ∏àczenia
substancji wype∏niajàcych i toksyny botulinowej. Prezentacja,
a zw∏aszcza pokaz „na ˝ywo” cieszy∏ si´ ogromnym zaintere-
sowaniem. Dr Raspaldo zaprezentowa∏ mi´dzy innymi
alternatywne techniki uwydatniania koÊci policzkowych oraz
tzw. krzy˝owe wype∏nienia fa∏dów nosowo-wargowych. �

Sprawozdania z V Jubileuszowej
Konferencji Stowarzyszenia Lekarzy

Dermatologów Estetycznych
w Warszawie w dniach 31.03-02.04.06
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Sesja, której tematem by∏a rewitalizacja skóry, mia∏a miejsce
w sobot´ 01.04.2006 r., w drugiej po∏owie dnia obrad. Temat
ten jest jednym z podstawowych zagadnieƒ w codziennej
praktyce dermatologa zajmujàcego si´ aspektami estetyczny-
mi. Ka˝dy pacjent, zarówno ten z tràdzikiem, z rosacea, jak 
i z objawami starzenia jest zainteresowania poprawà stanu
skóry. Lekarz, opierajàc si´ na swojej wiedzy i doÊwiadczeniu,
powinien zaproponowaç odpowiednià piel´gnacj´ kosme-
tycznà oraz zabiegi medyczne. ˚eby przybli˝yç i przedstawiç
jak najszerzej wachlarz mo˝liwoÊci rewitalizacji skóry, pod-
czas sesji by∏y przedstawione wyk∏ady dotyczàce roli suple-
mentów, preparatów kosmetycznych i zabiegów medycznych. 
Rewitalizacja skóry od wewnàtrz – nutrikosmetyki, nowy 
gest w piel´gnacji urody to wyk∏ad dr Anny Go∏´biowskiej,
który przybli˝y∏ s∏uchaczom preparat Inneov-J´drnoÊç.
Suplementy sà dzisiaj nie tylko modnym dodatkiem i tema-
tem, ale równie˝ dobrym uzupe∏nieniem technik zabiegowych. 

Wyk∏ad dr Hany Zalenkovej (S∏owacja) podkreÊla∏ rol´
glikanów – stosowanych zarówno w terapii zewn´trznej jak 
i doustnej w terapii anty-aging. 

Dr Maria Noszczyk zaprezentowa∏a (mimo choroby, za co
dzi´kujemy) niezwykle interesujàcy wyk∏ad, dotyczàcy
zastosowania nowych sk∏adników, g∏ównie peptydów i protein 
w preparatach kosmetycznych przeciwzmarszczkowych i rege-
nerujàcych. Ta wiedza jest bardzo wa˝na dla nas, lekarzy.
Ka˝da pacjentka stosuje i b´dzie stosowa∏a produkty kosme-
tyczne: kremy, ˝ele, itp. A naszym zadaniem jest dobranie
odpowiednich preparatów do wymogów skóry, opierajàc si´
na rzeczywiÊcie udokumentowanej wiedzy medycznej. 

Wyk∏ad dr Artura Markowskiego: Rewitalizacja skóry 
w aspekcie kosmetologicznym i medycznym (Synergistyczne
oddzia∏ywanie dermokosmetyków, naturalnej indukcji
syntezy kolagenu oraz sono- i jonoforezy) podkreÊla∏ znacze-
nie doboru odpowiednich dermokosmetyków z zabiegami
sono- i jonoforezy z u˝yciem preparatów na bazie witamin A
i C w odpowiednich st´˝eniach i postaciach chemicznych. 
To synergistyczne dzia∏anie pobudza indukcj´ kolagenu. Sà to
zabiegi nieinwazyjne, powtarzalne, ∏atwe technicznie, wi´c
powinny znaleêç swoje miejsce w naszych praktykach. 
Dr Markowski przedstawi∏ równie˝ zabieg indukcji kolagenu 
z u˝yciem Roll-cit, który daje efekty porównywalne 
z zabiegami chirurgii plastycznej – face-lifting. 

Sesja o rewitalizacji skóry nie mog∏a odbyç si´ bez wyk∏a-
dów o peelingach. Z∏o˝one formu∏y peelingów medycznych
– to wyk∏ad zaprezentowany przez dr El˝biet´ Kowalskà-
-Ol´dzkà, która omówi∏a nowe rodzaje peelingów oparte 
na kwasie migda∏owym, pirogronowym czy mlekowym. Po-
dzieli∏a si´ te˝ swojà wiedà o formu∏ach z∏o˝onych: alfa i beta
hydroksykwasach, ketokwasach, pochodnych witaminy A i C.
Prelegentka zwróci∏a uwag´ m. in. na dzia∏ania niepo˝àdane,
krótki okres gojenia, powtarzalnoÊç i przewidywalnoÊç terapii
w celu osiàgni´cia dobrych efektów estetycznych w leczeniu
tràdzika zwyk∏ego, przebarwieƒ i fotostarzenia skóry. 

Dr Philippe Deprez (Hiszpania) jest uznanym na ca∏ym
Êwiecie specjalistà i twórcà peelingów. MieliÊmy przyjemnoÊç
wys∏uchaç wyk∏adu o Zastosowaniu formu∏y fenolu. Fenol,
jako substancja s∏u˝àca do uzyskania martwicy rozp∏ywanej
naskórka i regeneracji skóry, jest dyskusyjny. Dr Deprez
omówi∏ peeling na bazie fenolu do stosowania na bardzo ma∏e
powierzchnie: okolice powieki górnej, dolnej, nad górnà
wargà, bez koniecznoÊci znieczulenia, ze stosunkowo ma∏à
inwazyjnoÊcià. Daje on doskona∏e efekty terapeutyczne 
– likwiduje zmarszczki i wiotkoÊç skóry. Metoda ta jest
alternatywà do zabiegów chirurgii plastycznej. 

Dr Barbara Walkiewicz-Cyraƒska przedstawi∏a: Ma∏oinwa-
zyjne techniki ∏àczone w rewitalizacji skóry. Techniki ∏àczone
zastosowane w trakcie jednego zabiegu to np. po∏àczenie 
mikrodermabrazji lub peelingu kawitacyjnego albo peelingu
medycznego z mezoterapià bàdê ultradêwi´kami czy krio-
terapià. Zabieg taki powoduje usuni´cie warstwy rogowej
naskórka, nawil˝enie (niestabilizowany kwas hialuronowy) 
i wprowadzenie substancji aktywnych w g∏àb naskórka i skóry. 

Moderatorem sesji: Rewitalizacja skóry by∏a dr Barbara
Walkiewicz-Cyraƒska i dr Michel Tordjman (Francja). Lekarz 
z ogromnym doÊwiadczeniem i wiedzà. To zaszczyt, ˝e
mogliÊmy wys∏uchaç wyk∏adu Pana doktora o Rewitalizacji
skóry technikà ∏àczonà, opartà na peelingach medycznych 
i mezoterapii. Dr Tordjman stosuje tà metod´ na skór´ twarzy,
szyi, dekoltu, ràk. W I etapie jest to po∏o˝enie Gliko-peelu,
a nast´pnie (technikà mezoterapii) wstrzykni´cie niestabili-
zowanego kwasu hialuronowego i/lub NCTF. Uzupe∏nia te
zabiegi krioterapia z u˝yciem urzàdzenia Cryoliftu. Wideopre-
zentacja tych zabiegów z dok∏adnym omówieniem i przedsta-
wieniem szczegó∏ów metody zakoƒczy∏y sesj´. �

dr Barbara Walkiewicz Cyraƒska

Rewitalizacja skóry

Na zdj´ciu: dr M. Noszczyk Na zdj´ciu: dr P. Deprez Na zdj´ciu: dr H. Raspaldo Na zdj´ciu: dr M. Tordjman Na zdj´ciu: dr H. Zelenkowa
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dr Joanna Buchowicz

Problemy estetyczne w chorobach skóry

Prof. Jacek Szepietowski jest jednym z pierwszych lekarzy 
w Polsce, który zajà∏ si´ niezwykle wa˝nym problemem,
jakim jest psychologia w dermatologii. Przedstawi∏ 
w bardzo interesujàcy sposób podzia∏ pierwotnych
zaburzeƒ psychicznych dotyczàcych chorób skóry, pod-
kreÊlajàc szczególnie fakt braku akceptacji w∏asnego
wyglàdu. Wa˝noÊç problemów psychologicznych i psy-
chiatrycznych w patologii skóry podkreÊla fakt istnienia
dwóch towarzystw naukowych zajmujàcych si´ wy∏àcznie
zagadnieniami szeroko poj´tej psychodermatologii. Sà to
European Society for
Dermatology and
Psychiatry w Euro-
pie oraz Assotiation
of Psychocutaneous
Medicine of North
America w USA. Dr
Ercin Özüntürk jest
prezesem Tureckiego
Stowarzyszenia Der-
matologii Estetycz-
nej. Omówi∏ standar-
dy lecznicze opra-
cowane przez Net-
work – Lypolysis dla
iniekcji rozpuszcza-
jàcych tkank´ t∏usz-
czowà. PodkreÊli∏,
˝e ca∏y czas trwajà
badania naukowe
nad zoptymalizowa-
niem zasad terapii,
jak równie˝ poprawy
bezpieczeƒstwa sto-
sowania produktów fasfatydylocholiny.

Dr Joanna Buchowicz podsumowa∏a mo˝liwoÊci zas-
tosowania peelingów chemicznych w celu usuni´cia
defektów estetycznych po przebytych chorobach skóry.
PodkreÊli∏a, ˝e o wyborze metody decyduje lekarz, 
a d∏ugoletnia praktyka i doÊwiadczenie pozwalajà 
na uzyskanie optymalnego efektu zadowalajàcego
pacjenta. Prof. dr hab. Adam W∏odarkiewicz pracuje 
w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

AM w Gdaƒsku. Prowadzi tam oddzia∏ dermatochirurgii.
Profesor omówi∏ nowe mo˝liwoÊci leczenia powierz-
chownych ran skórnych. Zwróci∏ uwag´ na dobre w∏aÊ-
ciwoÊci przyspieszajàce regeneracj´ naskórka preparatu
Cicaplast firmy La Roche-Posay. Prof. Romuald D´bski,
ginekolog po∏o˝nik przybli˝y∏ metody nowoczesnej anty-
koncepcji, jej wp∏yw na organizm kobiety i mo˝liwoÊci
powik∏aƒ, w tym powstawania defektów estetycznych
takich jak przebarwienia. Prof. Andrzej Langner poda∏
wytyczne dotyczàce post´powania w tràdziku. PoÊwi´ci∏

du˝o miejsca etio-
patogenezie i lecze-
niu. Zwróci∏ naszà
uwag´ na najcz´-
Êciej pope∏niane
b∏´dy w jego terapii
i wskaza∏ jak si´ ich
ustrzec. Dr Hana
Zelenkowa od lat
zajmuje si´ derma-
tologià estetycznà,
mykologià i ∏usz-
czycà. Przekaza∏a
nam swoje doÊ-
wiadczenia w zas-
tosowaniu kwasu
lukrecjowego w le-
czeniu tràdziku zwy-
k∏ego podkreÊlajàc
jego silne w∏aÊ-
ciwoÊci przeciw-
zapalne. Preparat 
o nazwie Granex
uzyska∏ wÊród sto-

sujàcych go pacjentów ocen´ zadowalajàcà. Pani doktor
podkreÊli∏a, ˝e preparat ten nale˝y do nowej, skutecznej
grupy alternatywnych Êrodków leczniczych. Ostatni wy-
k∏ad pierwszej cz´Êci sesji dotyczàcej problemów
estetycznych w chorobach skóry nale˝a∏ do dr Lidii
Ruszkowskiej. Omówi∏a ona zastosowanie dermokos-
metyków Noviderm w terapii wspomagajàcej leczenie
farmakologiczne skóry sk∏onnej do ∏ojotoku, prze-
barwieƒ i problemów naczyniowych.�

Drugi dzieƒ V Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych
podzielony by∏a na dwie sesje dotyczàce problemów estetycznych w chorobach skóry. Jako
pierwsza wystàpi∏a Pani Dagmara Ignatowicz – manager odpowiedzialna za szkolenia marki
Clinique w Polsce i krajach ba∏tyckich. Przedstawi∏a strategi´ firmy oraz jej produkty 
do piel´gnacji i spróbowa∏a odpowiedzieç na pytanie: czy mo˝na stworzyç pi´knà skór´?

Na zdj´ciu: prof. A. Langner, dr J. Buchowicz, prof. A. W∏odarkiewicz, 
dr B. Walkiewicz-Cyraƒska, dr H. Zelenkova, dr E. Özüntürk, prof. J. Szepietowski.



Kolejna sesja zatytu∏owana: Problemy estetyczne w choro-
bach skóry cz´Êç II by∏a prowadzona przez dr Ew´ Kaniowskà
i dr Philippe Deprez. Nowe aspekty leczenia suchej skóry
przedstawi∏a dr Beata Kociemba. Nast´pnie wystàpi∏ prof.
Eckert Haneke, omawiajàc Estetyczne aspekty dermato-
chirurgicznego usuwania nowotworów z okolicy twarzy. Prof.
Haneke jest osobà ∏àczàcà najlepsze cechy chirurga i znako-
mitego dermatologa. Z efektami jego wspania∏ej techniki ope-
racyjnej mieliÊmy mo˝liwoÊç zapoznania si´ ju˝ wielokrotnie
podczas wyk∏adów prof. Haneke na Êwiatowych kongresach,
a tak˝e podczas jego wystàpieƒ w Polsce. Profesor podkreÊ-
la∏, ˝e dermatochirurdzy wykorzystujà prawie wszystkie
techniki zabiegowe znane od 200 lat. Techniki te stosowali
dermatolodzy jeszcze przed narodzeniem chirurgii plastycz-
nej. Zaprezentowane efekty zabiegów operacyjnych by∏y impo-
nujàce i stanowi∏y potwierdzenie tezy profesora, ˝e derma-
tochirurg obecnie „staje si´ dla pacjenta partnerem z wyboru,
poniewa˝ jest ekspertem w ustalaniu odpowiedniej diagnozy 
i proponowaniu najlepszych rozwiàzaƒ leczniczych”. 

Trzeci wyk∏ad zatytu∏owany: Diagnostyczne i tera-
peutyczne zastosowanie kwasu lewulinowego wyg∏osi∏ 
dr Artur Markowski, szeroko omawiajàc metod´ ma∏oinwa-
zyjnej terapii fotodynamicznej (PDT), pozwalajàcej na
selektywne niszczenie tkanki nowotworowej bez zb´dnych
uszkodzeƒ zdrowych tkanek. W∏asnoÊci fotofizyczne sto-
sowanych w PDT barwników pozwalajà na zastosowanie tej
metody równie˝ do diagnostyki fotodynamicznej (PDD).
Mo˝na wi´c dok∏adnie okreÊliç granice nowotworu przed
leczeniem fotodynamicznym lub zabiegiem chirurgicznym,
wyznaczyç miejsca do kontrolnej biopsji i umo˝liwiç mo-
nitorowanie skutecznoÊci terapii. 

Nast´pnie dr Julita Zaczyƒska-Janeczko szeroko omówi∏a
temat zwiàzany z rodzajami blizn i mo˝liwoÊciami leczenia.
Przedstawione ró˝norodne metody terapeutyczne, a tak˝e
wskazanie na niejednokrotnà koniecznoÊç ∏àczenia ró˝nych
metod, stanowi∏y niezwykle cenne uwagi dla lekarzy
praktyków. Wyk∏adowi towarzyszy∏a prezentacja przyk∏adów
zabiegów wykonywanych przez dr Janeczko. 

Dr Philippe Deprez – Honorowy Prezes Meksykaƒskiego
Narodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej i profesor
– wyk∏adowca Université de Paris poÊwi´ci∏ swoje wystàpie-

nie zastosowaniu peelingów medycznych w leczeniu rozst´-
pów. Zaprezentowa∏ autorskà metod´ usuwania rozst´pów,
którà stosuje ju˝ od wielu lat. Wspania∏a dokumentacja foto-
graficzna efektów terapeutycznych w pe∏ni potwierdzi∏a dos-
kona∏oÊç tej metody, rzucajàc nowe Êwiat∏o na mo˝liwoÊç nie-
chirurgicznego usuwania rozst´pów. Kolejnym prelegentem
by∏a dr Ewa Kaniowska, która przedstawi∏a ró˝norodne meto-
dy leczenia rozst´pów opisywane w Êwiatowej literaturze
fachowej, zaczynajàc od tretinoiny stosowanej miejscowo,
mikrodermabrazji, peelingów chemicznych, mezoterapii,
laseroterapii oraz u˝ycia IPL i êróde∏ imitujàcych fale UVB, 
a koƒczàc na naturalnej metodzie wzbudzania syntezy kolage-
nu poprzez nak∏uwanie. Autorka wyk∏adu podkreÊli∏a istotnà
roĺ  ∏àczenia ró˝nych metod celem uzyskania najlepszych efe-
któw leczniczych. Wyk∏ad poparty by∏ dokumentacjà zdj́ ciowà 
z w∏asnych doÊwiadczeƒ dr Kaniowskiej w leczeniu rozst´pów.  

Dr Claudio Coscia z USA w wyk∏adzie pt. Thermage 
– innowacyjna metoda uj´drniania cia∏a przedstawi∏ nowà
nieablacyjnà koncepcj´ uj´drniania skóry z wykorzystaniem
radiofrekwencji. Metoda ta polega na dostarczaniu ciep∏a 
w g∏àb skóry bez uszkodzenia naskórka. Medyczna aparatura
(o nazwie ThermaCool TC) wytwarza ciep∏o poprzez radio-
frekwencj´ z jednoczesnym sch∏adzaniem na ka˝dym
etapie zabiegu (przed, w trakcie i po zabiegu). Dzi´ki tej
nieablacyjnej metodzie uzyskujemy efekt remodelowania 
i Êciàgni´cia skóry. 

Z kolei dr n. med. Jacques Otto z Wielkiej Brytanii wyg∏osi∏
wyk∏ad: Nieinwazyjne, ultradêwi´kowe usuwanie komórek
t∏uszczowych. Zaprezentowana metoda stanowi alternatyw´
do szeroko stosowanej obecnie metody chirurgicznej,
obarczonej jednak licznymi niedogodnoÊciami dla pacjentów
oraz mo˝liwoÊcià powik∏aƒ, zwanà liposukcjà. Ta nieinwazyj-
na metoda niszczy komórki t∏uszczowe za pomocà zognisko-
wanych ultradêwi´ków.

Na zakoƒczenie sesji wystàpi∏ dr n. med. Rafa∏ Czajkowski,
przedstawiajàc leczenie chirurgiczne bielactwa nabytego.
Zaprezentowa∏ techniki chirurgiczne, które sà wykorzystywane
w przypadku leczenia s∏abo repigmentujàcych zmian.
Zdaniem autora „najlepsze efekty kosmetyczne uzyskuje si´
po wykonaniu bezpoÊrednich przeszczepów naskórka oraz
przeszczepów autologicznych melanocytów hodowlanych”. �
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dr Ewa Kaniowska

Problemy estetyczne w chorobach skóry

Na zdj´ciu: dr J. Zaczyƒska-Janeczko Na zdj´ciu: dr Claudio Coscia Na zdj´ciu: dr Artur Markowski



dr Ma∏gorzata Bag∏aj

Sprawozdanie z sympozjum
Dermatoskopii

Otwierajàcy sympozjum wyk∏ad na temat znamion barwni-
kowych wrodzonych i nabytych wyglosi∏ prof. Adam W∏odar-
kiewicz. Pan Profesor omówi∏ nie tylko psychologiczny 
i kosmetyczny aspekt wrodzonych zmian barwnikowych, 
ale przede wszystkim ich znaczenie z onkologicznego punktu
widzenia. Powinno si´ sk∏aniaç lekarzy do wczesnego leczenia
dzieci ze znamionami wrodzonymi. Równie˝ cz´Êç znamion
nabytych, a zw∏aszcza tych uwa˝anych za dysplastyczne,
powinna byç usuwane chirurgicznie. Zmiana powinna byç
wyci´ta w ca∏oÊci, a materia∏ powinien byç oceniony histo-
patologicznie. Prof. W∏odarkiewicz podkreÊli∏, i˝ niedozwolone
jest pobieranie wycinków ze znamion barwnikowych. 

W drugiej cz´Êci sesji naukowej zaj´cia praktyczne popro-
wadzi∏a dr Joanna Holm, kierownik ds. medycznych Kliniki
Dermatologii w Uddevalla oraz od 15 lat kierownik Regionalnej
Poradni Specjalistycznej DNS (Szwecja). W wyk∏adzie poprze-
dzajàcym cz´Êç szczegó∏owà dr Holm przedstawi∏a nowoÊci
dotyczàce diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia czerniaka,
które prezentowane by∏y podczas konferencji AAD w marcu br.
w San Francisco. W cz´Êci praktycznej dr Holm omówi∏a posz-
czególne elementy obrazu dermatoskopowego oraz zapoz-
na∏a uczestników z zasadami analizy dermatoskopowej 
wed∏ug skali 3 i 7-pkt. oraz algorytmu ABCD.

W drugim dniu obrad prof. W∏odarkiewicz przedstawi∏
wyk∏ad Spektrum kliniczne znamion wrodzonych i nabytych.
W swojej interesujàcej prezentacji zwróci∏ on szczególnà
uwag´ na mo˝liwoÊç leczenia chirurgicznego du˝ych znamion
wrodzonych, omawiajàc równie˝ kontrowersyjne metody, takie
jak np. dermabrazja. Prof. W∏odarkiewicz przedstawi∏ równie˝
trudne zagadnienie diagnostyki klinicznej i dermatoskopowej
zmian barwnikowych pod p∏ytkami paznokciowymi. W cz´Êci
teoretycznej drugi wyk∏ad wyg∏osi∏ dr Roman Czarnecki,
specjalista chirurgii onkologicznej, omawiajàc aspekty

kliniczne i diagnostyczne czerniaka z∏oÊliwego, nowotworu
charakteryzujàcego si´ jednym z najwy˝szych wzrostów
liczby nowych zachorowaƒ. Dr Czarnecki zapozna∏ uczestni-
ków konferencji z nowymi metodami diagnostycznymi,
obejmujàcym oznaczanie bia∏ka S100 B i reakcje polimerazy
z odwrotnà transkryptazà, a tak˝e omówi∏ szczegó∏owo czyn-
niki prognostyczne i zasady leczenie czerniaka. Przekaza∏
równie˝ najnowsze wytyczne dotyczàce diagnostyki prze-
rzutów do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych (rola „w´z∏a war-
towniczego” i technika jego pobrania) ustalone na zjeêdzie
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, który zakoƒczy∏ si´
dzieƒ wczeÊniej w ¸odzi.

Uczestnicy sympozjum mogli równie˝ wys∏uchaç bardzo
ciekawego wyk∏adu dr hab. n. med. Marioli Pawlaczyk doty-
czàcego starzenia si´ skóry indukowanego promieniowaniem
ultrafioletowym. Poruszone w nim by∏y bardzo szczegó∏owo
biochemiczne i immunologiczne zjawiska zachodzàce 
w skórze pod wp∏ywem promieni s∏onecznych oraz mo˝liwoÊci
ochrony przeciws∏onecznej, a tak˝e informacje jak mo˝na
zminimalizowaç szkody powsta∏e po napromienieniu skóry.

CzeÊç praktycznà, tym razem dla zaawansowanych, popro-
wadzi∏a dr Joanna Holm, analizujàc wnikliwie prezentowanie
przypadki kliniczne. Ka˝dy z uczestników móg∏ sprawdziç
swoje umiej´tnoÊci, porównujàc postawionà diagnoz´ zmian
barwnikowych z diagnozà postawionà przez specjalistów 
z zakresu dermatoskopii. 

Bardzo mi∏à atmosfer´ w trakcie calego sympozjum 
oraz jego sprawnà organizacj´ zawdzi´czamy dr Ewie
Kaniowskiej. Dr Kaniowska obieca∏a, i˝ w przysz∏ym roku
podejmie si´ organizacji dalszego szkolenia z zakresu
dermatoskopii, wprowadzajàc pewne zmiany zgodnie z su-
gestiami uczestników, którzy w ankietach bardzo wysoko
ocenili wartoÊç merytorycznà konferencji. �

Jak co roku, w maju odby∏a si´ we Wroc∏awiu konferencja SLDE. Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ̋ e w∏aÊnie majowe
spotkania dermatologow poÊwi´cone sà zagadnieniom dermatoskopii i jej zastosowaniu w praktyce
dermatologicznej. Tegoroczna konferencja by∏a ju˝ piàta z kolei, a jej organizotorem i moderatorem by∏a
dr E. Kaniowska. Obrady odbywa∏y si´ w hotelu Radisson Sas w dniach 20-21.05.06. 
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dr Katarzyna Kwarecka ZajàcW skrócie o...
Sympozjum naukowym w Madrycie
W dniach 8-9 kwietnia 2006 roku w Madrycie odby∏a si´
Konferencja Naukowa poÊwi´cona zastosowaniu Botoxu 
w medycynie estetycznej. Spotkanie zorganizowa∏a firma
Allergan. Program sobotniego spotkania ∏àczy∏ teoretyczne 
i praktyczne zagadnienia zwiàzane ze stosowaniem toksyny
botulinowej. Nie zabrak∏o sesji plenarnej, interaktywnej
dyskusji lekarzy z wyk∏adowcami oraz transmitowanej na ˝ywo 

demonstracji zabiegów wykonywanych w klinice dr Miguela
Sancheza Viera w Madrycie przez dr Phillipa Levy i dr Mauricio
de Maio. W niedziel´ sesje prowadzili legendarni wyk∏adowcy,
pionierzy zastosowania Botoxu w estetyce dr Jean oraz Alistair
Carruthers. Sesja mia∏a charakter interaktywny, umo˝liwi∏a
bogatà wymian´ doÊwiadczeƒ pomi´dzy lekarzami z ca∏ego
Êwiata. Organizatorzy zaprosili jednych z najbardziej doÊwiad-
czonych lekarzy, Êwietnie znanych z niezliczonych publikacji 
i wystàpieƒ, stàd nie dziwi bardzo wysoki poziom merytoryczny 
i praktyczny tego kongresu. �
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dr El˝bieta Goliat

Sprawozdanie z Rzymu 
W dniach 5-7 maja 2006 r. w Centrum Kongresowym Cavalieri Hilton w Rzymie odby∏ si´ XXVII
Kongres W∏oskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej (SIME) i I Kongres W∏oskiej Akademii
Medycyny Anti-Aging pod przewodnictwem prof. C.A. Bartolettiego, prekursora i za∏o˝yciela
UIME – Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej. 

Ponad 90 wystawców przedstawi∏o swoje oferty dotyczàce
materia∏ów i sprz´tu medycznego, s∏u˝àcego do zatrzymania
lub cofni´cia oznak starzenia si´ organizmu. Wyk∏ady i zaj´cia
praktyczne odbywa∏y si´ równoczeÊnie w pi´ciu salach i doty-
czy∏y zw∏aszcza: technik korekcyjnych w medycynie estetycz-
nej, równie˝ chirurgii plastycznej, terapii anti-aging z uwzgl´-
dnieniem endokrynologii, ginekologii, nutrikosmetyków 
– fitokosmetyków, toksyny botulinowej, wype∏niaczy, soft
peelingów, nowoÊci medycyny estetycznej i kosmetologii.

W czasie workshopów mo˝na by∏o zapoznaç si´ z techni-
kami dotyczàcymi: wype∏niaczy (Phormae – Redephine, 
Resty-lane – Q-Med, Surgiderm – Corneal, Evolan C – Colbar,
Bio-Alcamid – Mediform ), peelingów lekarskich (Turnover
Peel System – Mastelli, Yellow Peel – M&M System, Mandel
Peel – W.D.R., Pyruvic Peel – Perfarma D.P. ), toksyny
botulinowej (Vistabex – Allergan), karboksyterapii,
laseroterapii, mezoterapii (Ial System ACP –à Fidia, Plinest 
– Mastelli, Skin B, Skin R – Italfarmacia).

Na uwag  ́zas∏ugujà nowoÊci: toksyna botulinowa (Vistabex)
dost´pna we W∏oszech w nowej obj´toÊci – 50 jednostek. Jak
zwykle ciekawy wyk∏ad i pokazy praktyczne dotyczàce korekcji
zmarszczek mimicznych przedstawi∏ Maurizio de Maio z Brazylii.
Interesujàce efekty estetyczne, g∏ównie w obr´bie Êrodkowej 
i dolnej cz´Êci twarzy (m.in. podniesienie opadajàcych kàci-
ków ust, usuni´cie tzw. „zmarszczek palacza” sp∏ycenie bruzd
nosowo-wargowych, poprawa owalu twarzy, wyg∏adzenie
zmarszczek szyi i dekoltu), mo˝na uzyskaç, stosujàc mniejsze
dawki toksyny botulinowej (0,5-2 MU). E. Bartoletti przedsta-
wi∏ dwuletnie doÊwiadczenie po oficjalnym zarejestrowaniu
toksyny botulinowej stosowanej do celów estetycznych we
W∏oszech. PodkreÊli∏ efektywnoÊç mniejszych dawek toksyny
botulinowej stosowanej w obr´bie Êrodkowej i dolnej cz´Êci
twarzy. Nadal preferowane sà wype∏niacze ul´gajàce biode-
gradacji, ich wy˝szoÊç nad preparatami permanentnymi jest
bezdyskusyjna, a zwiàzana przede wszystkim z bezpieczeƒ-
stwem preparatu. Najwi´kszà popularnoÊcià nadal cieszy si´
kwas hialuronowy. Na kongresie zaprezentowano nowoÊç
szwajcarskiego laboratorium Redephine – wype∏niacz Phormae.
Jest to wielokrotnie usieciowany wysoko kompatybilny
produkt oparty na kwasu hialuronowego o pochodzeniu 
niezwierz´cym do korekcji zmarszczek Êrednich i Êrednio-
g∏´bokich. 1,5 roczne w∏oskie doÊwiadczenia w stosowaniu
tego preparatu podkreÊlajà jego plastycznoÊç, biokompa-
tybilnoÊç, trwa∏oÊç efektu (do 12 miesi´cy). Ciekawà propo-
zycjà wÊród peeligów jest Turnover Peel System (Mastelli). 

Jest to peeling powierzchowny, oparty na po∏àczeniu kwasu
salicylowego, pirogronowego i retinowego, zalecany w celu po-
prawy jakoÊci skóry z cechami chrono- i fotostarzenia, w terapii
przebarwieƒ, leczenia tràdziku, terapii blizn i rozst´pów. Peeling
powoduje ∏agodnà reakcj´ skóry. Jest skuteczny równie˝ 
w terapiach ∏àczonych z mikrodermabrazjà i mezoterapià.

Nadal nies∏abnàcym zainteresowaniem cieszy si´ mezo-
terapia, która przez ponad 50 lat jest udoskonalana i w chwili
obecnej zajmuje bardzo wa˝ne miejsce wÊród technik biore-
witalizacji i biorestrukturalizacji skóry. We W∏oszech popu-
larne sà preparaty oparte na koktajlach z∏o˝onych z substancji
biostymulujacych, po∏àczonych z witaminami i mikroelemen-
tami, preparaty kwasu hialuronowego – uwag´ zwraca nowa
formu∏a kwasu hialuronowego produkcji koncernu Fidia, gdzie
zastosowano zmodyfikowanà formu∏´ stabilizacji HA (auto
crosslinked polymer), dzi´ki czemu poprawi∏a si´ trwa∏oÊç
produktu i efektywnoÊç zabiegu. W mezoterapii zastosowanie
znajdujà równie˝ polideoksyrybonukleotydy (Plinest, Placentex),
których dzia∏anie polega g∏ównie na stymulacji fibroblastów 
do podzia∏u i produkcji w∏ókien podporowych skóry.

Coraz wi´cej uwagi przyk∏ada si´ do poprawy jakoÊci skóry
i profilaktyki defektów estetycznych poprzez endomodulacj´
komórki, czyli przyjmowanie doustne proporcjonalnych iloÊci
prekursorów, które optymalizujà komponenty strukturalne 
i funkcjonalne komórki. Zagadnienie suplementacji diety
specyficznymi nutrikosmetykami by∏o szeroko poruszane 
w ramach I Kongresu W∏oskiej Akademii Medycyny Anti-Aging.
Wskazuje si´ obecnie na du˝à skutecznoÊç ∏àczenia mezo-
terapii, peelingów chemicznych czy domowej kuracji dermo-
kosmetykami z przyjmowaniem nutrikosmetyków. Interesu-
jàcym sk∏adem charakteryzujà si´ dwa preparaty, które zw∏asz-
cza w kontekÊcie zalecanej ochrony przeciws∏onecznej, mogà
stanowiç uzupe∏nienie powszechnie propagowanych filtrów
UV. W okresie letnim mogà okazaç si´ doskona∏à metodà 
na przeciwdzia∏anie negatywnym skutkom promieniowania
UV. Sà to Endoskin (witamina C, nikotynamid, pirydoksyna,
cynk, magnez i aminokwasy) i Endotanning (pirydoksyna,
witamina C, witamina A, witamina E, cynk i miedê z dodatkiem
aminokwasów). Oba preparaty w po∏àczeniu z odpowiednimi
dermokosmetykami pozwalajà uzyskaç ∏adnà opalenizn´ bez
uszkodzenia skóry. Pierwszy z nich wp∏ywa na prawid∏owà
morfologi´ i fizjologi´ skóry, drugi z nich m.in. optymalizuje
procesy melanogenezy skóry. 

Poziom naukowy i sympatyczna atmosfera kuluarów za-
ch´ca do udzia∏u w przysz∏orocznej XXVIII edycji kongresu. �




