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nowości i wydarzenia

Medycyna estetyczna 
w Polsce rośnie w siłę

– „Ae sthe ti ca”: Ju bi le uszo wy XV Mię dzy na ro -
do wy Kon gres Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-
-Aging PT ME iAA, który odbył się w War sza -
wie od 2 do 4 paź dzier ni ka 2015 ro ku, to
jed na z lep szych oka zji do pod su mo wa nia,
co no we go po ja wi ło się w me dy cy nie este -
tycz nej w Pol sce i na świe cie. Co jest dla Pa -
na Dok to ra naj więk szym od kry ciem te go
kon gre su?

– Dr Piotr Sznelewski: Trud no mówić o jed -
nym od kry ciu na na szym kon gre sie. Mię -
dzy na ro do wy Kon gres Me dy cy ny Este -
tycz nej i An ti-Aging PT ME iAA jest naj więk -
szym wy da rze niem, które do ty czy te go
dzia łu me dy cy ny w Eu ro pie Środ ko wej
i rów no cze śnie jed nym z czte rech naj -
więk szych spo tkań na sta rym kon ty nen cie.
Te go rocz ny kon gres w licz bach to: 2 sa le
wy kła do we, 5 sal wor ksho po wych, 20 se -
sji na u ko wych (w których przed sta wio no
136 pre zen ta cji), 8 se sji eks perc kich, 30
po ka zów fir mo wych, 88 wy kła dow ców
z 21 kra jów świa ta oraz 77 wy staw ców.
Za pre zen to wa no bar dzo wie le no wo ści,
mię dzy in ny mi: no we roz wią za nia w za -
kre sie te ra pii opar tych na ma te ria łach au to -
lo gicz nych, ta kich jak ma sa bo ga to płyt ko wa
i tkan ka tłu szczo wa, no wy pre pa rat hy dro -
ksy a pa ty tu wap nia oraz, po wra ca ją cy

w no wej we rsji do me dy cy ny este tycz nej,
in iek cyj ny ko la gen. Pierw szy raz za pre zen -
to wa no w Pol sce la ser frak cjo nu ją cy 
Q-Switch, bę dą ce no wo ścią ostat nie go
ro ku sprzę to we sy ste my re duk cji nad po tli -
wo ści oraz sy stem dia gno stycz ny, po ma ga -
ją cy dia gno zo wać przy czy ny ły sie nia.

– A: Pod czas kon gre su pre zen to wa ne są naj -
now sze urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne w me -
dy cy nie este tycz nej. Czy moż li we jest pro wa -
dze nie prak ty ki me dy cy ny este tycz nej bez
no wych zdo by czy tech ni ki? Czy za a wan so -
wa na tech ni ka nie zmniej sza ro li le ka rza
w ca łym procesie terapeutycznym?

– P.S.: Co raz tru dniej prak ty ko wać me dy cy nę
este tycz ną, uży wa jąc je dy nie igły ze strzy -
kaw ką i pę dzel ka do pe e lin gów. Współ cze -
sna me dy cy na este tycz na po trze bu je roz -
wią zań sprzę to wych, za rów no w za kre sie
dia gno sty ki, jak i te ra pii. Przy kła dem urzą -
dze nia, które w ostat nich la tach wpi sa ło się
na sta łe do ar se na łu te ra pii me dy cy ny este -
tycz nej, jest abla cyj ny la ser frak cjo nu ją cy.
Umoż li wił on wy ko ny wa nie za bie gów, ma -
ją cych na ce lu po pra wę ja ko ści skóry, sku -
tecz nych jak głę bo kie pe e lin gi che micz ne,
lecz z du żo krót szym okre sem go je nia po -
za bie go we go i mniej szą ilo ścią moż li wych

Rozmowa z doktorem Piotrem Sznelewskim, współorganizatorem 
XV Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging



79

po wi kłań. Mu si my jed nak pa mię tać, że na -
wet naj bar dziej za a wan so wa ne urzą dze nia,
słu żą ce do te ra pii, są tyl ko no wo cze śniej szą
we rsją skal pe la chi rur gicz ne go i nie zwal nia -
ją nas od po trze by po sia da nia do głęb nej
wie dzy w za kre sie kwa li fi ka cji, pra wi dło we -
go prze pro wa dze nia za bie gu oraz od po -
wie dniej opie ki po za bie go wej. 

– A: Pan Dok tor jest wio dą cym spe cja li stą
z za kre su la se ro te ra pii w me dy cy nie i fi zjo te -
ra pii. Jest Pan rów nież współ twór cą pierw -
sze go pol skie go la se ra tu lo we go. Ja kie
nadzie je Pan z nim wią że? W czym bę dzie
on lep szy od do stęp nych roz wią zań tech no -
lo gicz nych? Czy mo że my się je szcze
spodzie wać w naj bliż szym cza sie ja kichś
prze ło mo wych wdro żeń w za kre sie la se ro te -
ra pii, np. od kry cia na mia rę te o rii wy biór czej
fo to ter mo li zy?

– P.S.: Je stem człon kiem ze spo łu, w skład
które go wcho dzą na u kow cy z Woj sko wej
Aka de mii Tech nicz nej z War sza wy i Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go we Wro cła wiu
oraz in ży nie ro wie z jed nej z wio dą cych
firm pro du ku ją cych sprzęt me dycz ny
w Pol sce – Me trum Cry o flex. W ra mach
kon sor cjum, które otrzy ma ło grant z NC -
BiR, przy go to wu je my pro jekt chi rur gicz -
ne go la se ra tu lo we go 1940 �m. Dzię ki
uni kal nej dłu go ści fa li ge ne ro wa nej przez
ten la ser, war stwa ko a gu la cji i abla cji tkan ki
bę dzie ogra ni czo na do 100 �m, co umoż -
li wi wy ko ny wa nie bar dzo pre cy zyj nych za -
bie gów w za kre sie wie lu dzie dzin me dy cy -
ny: po czy na jąc od neu ro chi rur gii, po przez
la ryn go lo gię, to ra ko chi rur gię, la pa ro sko pię
ga stro en te ro lo gicz ną, gi ne ko lo gicz ną i uro -
lo gicz ną, koń cząc na chi rur gii pla stycz nej
i na czy nio wej. Urzą dze nie to bę dzie mo -
gło wy ko rzy sty wać do za bie gów ta nie,
ogól nie do stęp ne świa tło wo dy kwar co we,
ale w śre dni cach 10 ra zy mniej szych niż
w ak tu al nie wy ko rzy sty wa nych la se rach

chi rur gicz nych. Bę dzie moż na ope ro wać
przy uży ciu włók na la se ro we go o śre dni cy
25 �m (gru bość ludz kie go wło sa wy no si
od 25 do 80 �m), co prze su nie chi rur gię
ma ło in wa zyj ną, ro bo tycz ną i en do sko po -
wą na no wy etap roz wo ju.

– A: Jed nym z no wych, wio dą cych tren dów
me dy cy ny, jest me dy cy na per so na li zo wa na.
Co Pan Dok tor my śli o roz wo ju me dy cy ny
este tycz nej w tym kie run ku? 

– P.S.: Me dy cy na este tycz na, prak ty ko wa na
w pra wi dło wy spo sób, od za wsze by ła
me dy cy ną per so na li zo wa ną. Po pierw sze,
po win ni śmy prze pro wa dzić ba da nie
przedmio to we i podmio to we pa cjen ta
(włącz nie z ba da nia mi po zio mów hor mo -
nów), na stęp nie do ko nać oce ny de fek tów
este tycz nych (tak że z uży ciem roz wią zań
sprzę to wych, ta kich jak lam pa Lam pa Wo -
o da, wi de o der ma to sko pia, USG wy so kiej
czę sto tli wo ści), za pro po no wać pro gram
pre wen cyj ny i w ostat nim eta pie omówić
stra te gię te ra peu tycz ną. Po je dyn cze za bie -
gi ma ją ni ską sku tecz ność. W przy pad ku
każ de go pa cjen ta po win no za pro po no wać
się, opar tą na pra wi dło wym i do głęb nym
pro ce sie dia gno stycz nym, wie lo e ta po wą
pro ce du rę te ra peu tycz ną, wy ko rzy stu ją cą
efekt sy ner gii ko lej nych za bie gów. Przy kła -
dem tech nik łą czo nych są np. in iek cje z au -
to lo gicz nej ma sy bo ga to płyt ko wej, po łą -
czo ne z za bie giem przy uży ciu abla cyj ne go
la se ra frak cjo nu ją ce go.

– A: Za bie gi me dy cy ny este tycz nej, nie kie dy
na wet sto sun ko wo in wa zyj ne, są czę sto wy -
ko ny wa ne nie przez le ka rzy. Jak od no si się
Pan Dok tor do uszcze góło wie nia pra wa
w tym za kre sie? Jak pro blem ten wy glą da
w Pol sce na tle in nych kra jów eu ro pej skich?
Czy dy plom le ka rza uza sa dnia wy ko ny wa nie
pro ce dur me dy cy ny este tycz nej przez wszy -
st kich, którzy ta ki dy plom po sia da ją? 
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– P.S.: W na szym kra ju ma my do czy nie nia
z prze ce nia niem po ję cia wol no ści go spo -
dar czej. Wie lu oso bom wy da je się, że je -
że li da ne dzia ła nia i usłu gi nie są w bez po -
śre dni spo sób opi sa ne w pra wie z po da -
niem, kto mo że ni mi się zaj mo wać, każ dy
mo że je wy ko ny wać. Jest to błęd ne my śle -
nie, które mu brak waż ne go ele men tu
w po sta ci „wy o bra źni kon se kwen cji”. Ma -
my w Pol sce ca łe po ko le nie ofiar pseu do-
edu ka cji w po sta ci ab sol wen tów pry wat -
nych uczel ni, pro du ku ją cych ma so wo np.
ma gi strów mar ke tin gu i za rzą dza na,
którzy, przy pew nej daw ce szczę ścia, za -
rzą dza ją zmy wa kiem w lon dyń skiej re stau -
ra cji. Nie ste ty, podob nie jest w przy pad ku
edu ka cji do ty czą cej usług ko sme to lo gicz -
nych, gdzie pseu do-szko le niow cy za ra bia ją
na na iw nych, nie mówiąc ani sło wa o „wy -
o bra źni kon se kwen cji”. Wszy st kie oso by,
wy ko nu ją ce usłu gi do ty czą ce ludz kie go cia -
ła, mu sza być świa do me, czym bę dą skut -
ko wa ły błę dy ich dzia łań. Ja, ja ko le karz nie -
bę dą cy neu ro chi rur giem, nie podej mę się
ope ra cji gu za mózgu, choć nie ma prze pi -
sów, które w bez po śre dni spo sób mi te go
za ka zu ją. Prze no sząc tę za sa dę na me dy cy -
nę este tycz ną na le ży stwier dzić, że da na
pro ce du ra mo że być wy ko ny wa na je dy nie
przez oso by, która po tra fią le czyć jej po wi -
kła nia. W przy pad ku świa tło te ra pii wy so ko -
e ner ge tycz nej ty po wym po wi kła niem jest
po pa rze nie ter micz ne. W przy pad ku in iek -
cji z wy peł nia czy ty po wy mi po wi kła nia mi są
in fek cja lub za mknię cie tęt ni cy, skut ku ją ce
mar twi cą tka nek. W każ dym z tych przy -
pad ków le cze nie po wi kłań mu si być wdro -
żo ne w try bie ex tem po re, bez zwło ki.
Spodzie wam się, że w naj bliż szym cza sie
doj dzie do uszcze góło wie nia pra wa w tym
za kre sie – kto mo że wy ko ny wać pro ce du -
ry me dy cy ny este tycz nej. Du ża ilość po -
zwów, do ty czą cych po wi kłań po pro ce du -
rach me dy cy ny este tycz nej wy ko ny wa -
nych przez nie-le ka rzy, które po ja wi ły się

w pol skich są dach, po win na zwięk szyć za -
in te re so wa nie tą te ma ty ką ze stro ny Ko mi -
sji Zdro wia Pol skie go Sej mu oraz Mi ni ster -
stwa Zdro wia. W róż nych kra jach eu ro -
pej skich wy stę pu ją róż ne prze pi sy, ale
prak ty ka po ka zu je, że w sta rych kra jach
Wspól no ty Eu ro pej skiej ist nie je wy so ka
świa do mość „wy o bra źni kon se kwen cji”.
Pro ce du ry in iek cyj ne we wszy st kich kra -
jach eu ro pej skich za re zer wo wa ne są je dy -
nie dla me dy ków: mo gą je wy ko ny wać le -
ka rze lub pie lę gniar ki na po le ce nie le ka rza.
Kil ka lat te mu w Wiel kiej Bry ta nii ko sme to -
lo dzy próbo wa li wy ko ny wać in iek cje z wy -
peł nia czy, tłu ma cząc, że nie są to środ ki
far ma ceu tycz ne. Po se rii po wi kłań po wy -
ko na nych przez nich za bie gach, wła dze za -
ka za ły tych prak tyk. Każ dy le karz, po sia da -
ją cy pra wo wy ko ny wa nia za wo du po 6 la -
tach stu diów i sta żu po dy plo mo wym, po -
sia da wie dzę te o re tycz ną i prak tycz ną,
która roz wi ja w nim pod no szo ną wy żej
wie lo krot nie „wy o bra źnię kon se kwen cji”.
Ta wy o bra źnia po wo du je, że le karz w cza -
sie swo jej prak ty ki cią gle się uczy (obo wią -
zek cią głe go sa mok ształ ce nia). Wy da je się
za sad nym, że le ka rze, chcą cy prak ty ko wać
me dy cy nę este tycz ną, po win ni ukoń czyć
stu dia po dy plo mo we w tej dzie dzi nie. Ak -
tu al nie w kra ju jest 5 ośrod ków, które pro -
wa dzą te go ty pu kształ ce nie.

Re a su mu jąc, le ka rze me dy cy ny este tycz nej
i ko sme to lo dzy to fa chow cy, którzy nie
po win ni ze so bą kon ku ro wać, lecz współ -
pra co wać. Pro ce du ry me dy cy ny este tycz -
nej są wy ko ny wa ne raz na 6-9-12 mie się -
cy. W mię dzy cza sie skóra i cia ło pa cjen ta
po trze bu je pro fe sjo nal nej pie lę gna cji.
W każ dym, zna nym mi, dzia ła ją cym z suk -
ce sem ośrod ku me dy cy ny este tycz nej po -
za le ka rzem pra cu ją wy kwa li fi ko wa ni ko -
sme to lo dzy.

– A: Dzię ku je my za roz mo wę.
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