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medycyna estetyczna

– „Ae sthe ti ca”: W ja kim stop niu ko rzy sta Pan
Dok tor ze zdo by czy naj now szej tech ni ki
w swo jej co dzien nej prak ty ce le kar skiej?

– Dr Andrzej Ignaciuk: Me dy cy na ma to do
sie bie, że z grun tu jest do syć kon ser wa tyw -
na. Aby ja kaś te ra pia czy ja kiś lek we szły do
po wszech ne go użyt ku, po trze ba wie lu lat
i wie lu pro ce dur po twier dza ją cych za le ty
oraz uwi dacz nia ją cych moż li wie jak naj -
mniej sze ob ja wy ubocz ne. W me dy cy nie
este tycz nej uży wa się pre pa ra tów bę dą cych
le ka mi, a więc pod le ga ją cych ry go rom ce -
chu ją cym kla sycz ne spe cjal no ści me dycz ne,
ale w bar dzo zna czą cym pro cen cie sto su je
się pre pa ra ty i urzą dze nia, które nie ma ją tak
trud nej dro gi le gi sla cyj nej. Ten fakt oraz ni -
czym nie u spra wie dli wio ne po czu cie
odbior ców i, nie ste ty, cza sem tak że le ka rzy,
że me dy cy na este tycz na nie mo że zro bić
krzyw dy, po wo du je, że co raz czę st sze jest
my śle nie „ży cze nio we”. Po le ga ono na tym,
że na ba zie cza sa mi słu sznych prze sła nek
wy cią ga się wnio sek, że da ne urzą dze nia
czy sub stan cje ma ją dzia łać. I do pie ro po
pew nym cza sie oka zu je się, że tak nie jest
i do brze, je że li nie doj dzie do po wi kłań czy
ob ja wów ubocz nych. Ten przy dłu gi wy -
wód słu ży te mu, aby od po wie dzieć, że: tak,
ko rzy stam, ale z umia rem, na pew no
w mniej szym stop niu  niż je szcze kil ka czy

kil ka na ście lat te mu. A to dla te go, że w du -
żym pro cen cie no wo ści znacz nie wię cej
obie cu ją, niż są w sta nie do trzy mać. A nie
chcę eks pe ry men to wać na ufa ją cych mi pa -
cjen tach. Za zna czam, że nie do ty czy to
wszy st kich no wo ści. Jed nak że ogól na za sa -
da jest ta ka, że im wię cej pro du cen ci obie -
cu ją, tym trze ba być bar dziej ostroż nym.

– A: Ja kie jest zda nie Pa na Dok to ra w kwe stii
pra wnych re gu la cji usług z za kre su me dy cy ny
este tycz nej? 

– A.I.: Mo im zda niem ak tu al nie obo wią zu ją ce
prze pi sy i re gu la cje pra wne za bez pie cza ją
w pod sta wo wym stop niu bez pie czeń stwo
pa cjen ta i le ka rza. O ile pa mię ta my, że
mówi my o me dy cy nie, a nie o usłu gach
„pięk no ścio wych”, jak chce się to cza sa mi
upro ścić. Wszy st kie tłu ma cze nia sugerujące,
że me dy cy na este tycz na wią że się z este ty -
ką i nie jest toż sa ma z in ny mi dzie dzi na mi
me dy cy ny zaj mu ją cy mi się cho ro ba mi czy
pa to lo gia mi, nie są praw dzi we. Tak jak
w przy pad ku cho rób, tak i w przy pad ku
este ty ki obo wią zu ją te sa me stan dar dy i za -
sa dy po stę po wa nia. Nie które śro do wi ska
nie le kar skie, które chcą i, nie ste ty, by wa, że
wy ko nu ją za bie gi me dycz ne, nie ma jąc do
te go upraw nień, prze ko nu ją, że me dy cy na
este tycz na to coś in ne go niż me dy cy na ja ko
ta ka i że nie jest to le cze nie, więc mo gą to
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ro bić prak tycz nie wszy scy. Sta no wi sko Na -
czel nej Ra dy Le kar skiej po pie ra ją ce punkt
wi dze nia na sze go to wa rzy stwa, a wy ra żo ne
przez dra W. Jan ko wia ka jest te go osta tecz -
nym i nie wy ma ga ją cym dal szych ko men ta -
rzy do wo dem.

– A: Jak Pan Dok tor wi dzi przy szłość me dy cy ny
este tycz nej w Pol sce? 

– A.I.: Me dy cy na este tycz na roz wi ja się nad -
zwy czaj do brze w na szym kra ju. Ak tu al nie
człon ka mi Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy -
ny Este tycz nej i An ti-Aging jest ok. 1180 le -
ka rzy. Ga bi ne tów sze ro ko ro zu mia nej me -
dy cy ny este tycz nej jest ok. (nie ma do kład -
nych da nych) 1500. Me dy cy na este tycz na
jest nie tyl ko do strze ga na przez naj waż niej -
sze orga ny sa mo rzą du le kar skie go, ale też
za pra sza na do ucze st nic twa w licz nych wy -
da rze niach na u ko wo-kon gre so wych, nie
tyl ko w Pol sce. W przy szło ści za pew ne doj -
dzie do bar dziej pre cy zyj ne go umiej sco wie -
nia i okre śle nia me dy cy ny este tycz nej w pa -
no ra mie sze ro ko ro zu mia nej pol skiej me -
dy cy ny.

– A: Które za bie gi bę dą zy ski wa ły na po pu lar -
no ści? 

– A.I.: Mam nadzie ję, że bę dą zy ski wa ły na
po pu lar no ści te dzia ła nia, które po pra wią
stan zdro wia Po la ków, wszcze pią im za sa dy
zdro we go i este tycz ne go funk cjo no wa nia.
Te, które spo wo du ją, że bę dzie się dłu żej
zdro wym, sa mo wy star czal nym i este tycz -
nym, bez eks ce sów wy ra ża ją cych nie moż li -
we do speł nie nia pra gnie nie wiecz nej mło -
do ści.

– A: Czy któreś z no wych za bie gów/pro ce dur
ma ją szan sę zmie nić ry nek me dy cy ny este -
tycz nej tak, jak zro bi ła to to ksy na bo tu li no wa? 

– A.I.: Nie po tra fię po wie dzieć, czy i ja ki to
bę dzie za bieg, ale mam nadzie ję, że bę dzie
to za bieg z za sto so wa niem tka nek au to lo -
gicz nych, tzn. ta kich, które po cho dzą bez -
po śre dnio od pa cjen ta.

– A: Ja kie jest zda nie Pa na Dok to ra w kwe stii
ten den cji sto so wa nia te ra pii łą czo nych (kom -
bi no wa nych)?

– A.I.: Te ra pie łą czo ne, tzn. ta kie, w których
w ce lu osią gnię cia po żą da nych efek tów sto -
su je się kil ka róż nych za bie gów czy kil ka
róż nych sub stan cji, są już od ja kie goś cza su
sto so wa ne i na pew no ma ją przy szłość.
Cho dzi o to, że by zni we lo wać do mi ni -
mum ewen tu al ne ob ja wy ubocz ne, ogra ni -
czyć okres „nie pre zen to wal no ści” i uzy skać
jak naj lep szy i naj bar dziej na tu ral ny efekt.
Wy ma ga to pew nej cier pli wo ści ze stro ny
pa cjen ta oraz le ka rza, a po nad to ze stro ny
te go ostat nie go tak że do brej zna jo mo ści te -
ma tu (kil ka cza sa mi znacz nie róż nią cych się
za bie gów). Po ję cie kom bi no wa nych te ra pii
w żad nym ra zie nie po win no ozna czać ja -
kie go kol wiek łą cze nia, lecz pre cy zyj nie
opra co wa ny, spraw dzo ny plan, o je dy nym
ce lu, ja kim po win no być do bro pa cjen ta.
Od po wia da jąc krót ko na to py ta nie – tak,
na le ży je sto so wać, o ile to słu ży pa cjen to -
wi, a nie – o ile jest to chwyt mar ke tin go wy
lub spo sób na „wy cią gnię cie” pie nię dzy od
pa cjen ta.

– A: Jak wy glą da ry nek me dy cy ny este tycz nej
w Pol sce na tle in nych kra jów eu ro pej skich?

– A.I.: Od po wia da jąc na to py ta nie, trud no
nie roz po cząć od kil ku słów na te mat sy tu -
a cji i dzia łal no ści sa me go To wa rzy stwa Me -
dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging. Obe cnie
w PT ME iA-A ma my 1180 człon ków, le ka -
rzy wszy st kich spe cjal no ści. Po wstał pierw -
szy re gio nal ny od dział na sze go to wa rzy stwa
w Lu bli nie. Orga ni zu je my już XIV Mię dzy -
na ro do wy Kon gres Me dy cy ny Este tycz nej,
w którym bie rze udział co ro ku ok. 800 le -
ka rzy, wy gła sza nych jest po nad 100 pre -
zen ta cji i wy sta wia się kil ka dzie siąt firm pra -
cu ją cych w me dy cy nie este tycz nej. Jest to
naj więk sze te go ty pu wy da rze nie nie tyl ko
w Pol sce, ale w ca łej Eu ro pie. Są mo że dwa
kon gre sy o więk szym za się gu w Eu ro pie.
Po nad to dwa ra zy do ro ku orga ni zu je my
kon fe ren cje dla na szych człon ków. Wy da je -
my rów nież kwar tal nik, który jest do star cza -
ny wszy st kim le ka rzom na le żą cym do na -
szej orga ni za cji. Po nad to wpro wa dzi li śmy
sy stem cer ty fi ka cji le ka rzy me dy cy ny este -
tycz nej słu żą cy pro mo cji tych, którzy nie 



20

tyl ko ma ją przy go to wa nie do wy ko ny wa nia
te go za wo du, ale sta le się do kształ ca ją w tej
ma te rii. Od 12 lat pro wa dzi my pierw szą
w Pol sce Po dy plo mo wą Szko łę Me dy cy ny
Este tycz nej PTL, którą ukoń czy ło już ok.
400 le ka rzy. Wy sto so wa li śmy list – na sze
sta no wi sko w spra wie wy ko ny wa nia za bie -
gów me dy cy ny este tycz nej przez nie le ka -
rzy. Bie rze my udział we wszy st kich ini cja ty -
wach słu żą cych nie tyl ko me dy cy nie este -
tycz nej, ale ca łe mu ryn ko wi este tycz ne mu.
To tyl ko nie które na sze ini cja ty wy i osią -
gnię cia. Na tle in nych kra jów pre zen tu je my
się na praw dę do brze, uwa żam – po czę ści
na pew no stron ni czo – że je ste śmy
w pierw szej trój ce, uży wa jąc ję zy ka spo rto -
we go, a w wie lu „kon ku ren cjach” nie ma my
so bie rów nych.

– A: Czy w Pol sce ist nie je  ja kaś „lo kal na spe cy -
fi ka”?

– A.I.: Pol ska spe cy fi ka po le ga na tym, że je -
ste śmy ru chem na u ko wo-zrze sze nio wym
o bar dzo sze ro kim za się gu i chęt nie współ -
pra cu je my ze wszy st ki mi po waż ny mi orga -
ni za cja mi oraz że kła dzie my du ży na cisk na
aspekt edu ka cyj ny.

– A: W ja kim kie run ku roz wi ja się i bę dzie roz -
wi jać się za sto so wa nie ko mórek ma cie rzy -
stych, ko mór ko wych czyn ni ków wzro stu czy
in nych zdo by czy bio tech no lo gii w za bie gach
z za kre su me dy cy ny este tycz nej?

– A.I.: Za sto so wa nie tka nek au to lo gicz nych
w me dy cy nie ma, mo im zda niem, du żą
przy szłość (o czym już wspo mnia łem
wcze śniej), ale jest wie le pro ble mów,
które nie uła twia ją te go, zwła szcza w od -
nie sie niu do me dy cy ny este tycz nej, która
si łą rze czy nie ma i za pew ne nie bę dzie
mia ła w naj bliż szej przy szło ści zna cze nia
po rów ny wal ne go z kla sycz ny mi dzie dzi na -
mi me dy cy ny. Jest to lo gicz ne, gdyż pań -
stwo ja ko orga ni za cja oraz in sty tu ty ba -
daw cze kon cen tru ją się na le cze niu cho rób
i pa to lo gii, tj. pre wen cją i po pra wia niem ja -
ko ści ży cia. To też me dy cy na este tycz na si -
łą rze czy scho dzi na dru gi plan. Zmia ny
w re gu la cji pra wnej do ty czą ce przy go to -
wa nia i sto so wa nia tka nek au to lo gicz nych

są do syć re stryk cyj ne i nie po ma ga ją w ich
sto so wa niu.

– A: Jak Pan Dok tor wi dzi za sto so wa nie ko mór -
ko wych czyn ni ków wzro stu czy ko mórek ma -
cie rzy stych w ko sme ty kach?

– A.I.: Sto so wa nie ko mór ko wych czyn ni ków
wzro stu i ko mórek ma cie rzy stych – je że li
mówi my o praw dzi wych czyn ni kach i ko -
mór kach ma cie rzy stych – w ko sme ty kach,
mo im zda niem, jest na ra zie wy zwa niem
przy szło ści. Są one bar dzo nie trwa łe, po -
win ny być prze zna czo ne ge ne ral nie dla
osób, od których uzy sku je się te czyn ni ki. Są
też za pew ne dro gie, a spe cy fi ka ich ak tyw -
no ści ma cha rak ter ra czej sty mu lu ją cy i ak ty -
wu ja cy  wie le spe cy ficz nych me cha ni zmów.
Dla mnie „praw dzi we” tkan ki au to lo gicz ne
w ko sme ty kach to na ra zie przy szłość. By ły
próby wpro wa dze nia kre mów za wie ra ją -
cych czyn ni ki wzro stu, przy go to wy wa ne dla
pa cjen ta, ale się nie po wio dły. 

– A: Ja kie no wo ści w me dy cy nie este tycz nej
w 2014 ro ku zwróci ły uwa gę Pa na Dok to ra?

– A.I.: Trze ba so bie po wie dzieć, że ja kichś re -
we la cji, cze goś, co za po wia da „re wo lu cję”
w me dy cy nie este tycz nej czy w este ty ce
chy ba nie by ło. War to wspo mnieć na to -
miast o dwóch no wo ściach. Pierw sza –
w tech ni ce la se ro wej – po le ga na wpro wa -
dza niu urzą dzeń emi tu ją cych róż ne dłu go ści
fal, co po zwa la na pod da wa nie za bie gom
osób po prze dnio z nich wy klu czo nych i co
po pra wia bez pie czeń stwo oraz efek tyw -
ność. Do ty czy to np. de pi la cji la se ro wej
i ko rek cji zmian na czy nio wych. Dru ga no -
wość do ty czy do da wa nia do kla sycz nych
wy peł nia czy na ba zie kwa su hia lu ro no we go
sub stan cji „do dat ko wych”, mo dy fi ku ją cych
in plus efekt sa me go kwa su. Obie cu ją ce są
rów nież pew ne próby – przed się wzię cia
ma ją ce na ce lu po pra wę dłu go ści utrzy my -
wa nia się efek tu po kwa sie hia lu ro no wym.

– A: Czy me dia spo łecz no ścio we, np. Fa ce bo ok,
i ich ro sną ca po pu lar ność ma ją wpływ na me -
dy cy nę este tycz ną?

– A.I.: Sta ra jąc się od po wie dzieć na to py ta nie
w spo sób zwię zły i rze czo wy: ge ne ral nie 
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in ter net i me dia spo łecz no ścio we ma ją nie -
wąt pli wy wpływ na me dy cy nę este tycz ną,
miał bym trud no ści, że by zna leźć ewi dent ne
ko rzy ści, po za ty mi ab so lut nie oczy wi sty mi
(pro mo cja zdro wia, pre wen cja, ła twiej sza
i peł niej sza in for ma cja). Nie miał bym na to -
miast pro ble mu z wy li cze niem de fek tów,
kło po tów czy pro ble mów z te go wy ni ka ją -
cych. In ter net stał się tar go wi skiem próż no -
ści, źródłem dziw nych i nie spraw dzo nych

czę sto in for ma cji, obiet nic i nie moż li wych
do speł nie nia z me dycz ne go punk tu wi dze -
nia de kla ra cji. Osob nym, draż li wym aspek -
tem jest ste ro wal ność, ja kiej mo że pod le gać
„spo nta nicz ność” ocen tak le ka rzy, jak i za -
bie gów. In ny mi sło wy – ostroż nie z me dia -
mi spo łecz no ścio wy mi w me dy cy nie. Mo gą
być uży tecz ne, ale ła two prze kro czyć gra ni -
cę mi ni mal nej po wa gi i praw dy.

– A: Dziękujemy za rozmowę.


