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medycyna estetyczna

Co zrobić po nieudanym 
zabiegu medycyny estetycznej?

Ro sną ca po pu lar ność me dy cy ny este -
tycz nej spra wia, że na ryn ku po ja wia się co -
raz wię cej kli nik i sa lo nów ofe ru ją cych moż li -
wość po pra wie nia wy glą du. Nie ste ty ma to
też swo je ciem ne stro ny. Wśród pro fe sjo nal -
nych ga bi ne tów po ja wia ją się co raz czę ściej
miej sca, w których pra cu ją le ka rze bez od po -
wie dnie go przy go to wa nia „spe cja li stycz ne -
go”. Kon se kwen cje złe go wy bo ru spe cja li sty
by wa ją opła ka ne – cza sem jest to tyl ko roz -
cza ro wa nie z po wo du sła be go efek tu mi mo
wy da nia nie ma łych pie nię dzy, a cza sem oka -
zu je się, że po wi kła nia po za bie gu wy ko na -
nym przez nie kom pe tent ną oso bę sta ją się
po waż nym pro ble mem, który wpły wa na
dal sze ży cie.

Na co zwrócić uwa gę?

Aby mieć pew ność, że od da je my się
w rę ce pro fe sjo na li sty, war to po szu kać
o nim in for ma cji. Trze ba przy tym pa mię tać,
że tyl ko le karz mo że wy ko ny wać za bie gi
z za kre su me dy cy ny este tycz nej, w których,
np. za po mo cą igły, na ru sza na jest ba rie ra
skór na, np. po pu lar ną me zo te ra pię.

Osób prak ty ku ją cych me dy cy nę este tycz ną
jest wie le, jed nak nie każ de go moż na na zwać

eks per tem. Na ryn ku jest mnóstwo kil ku go dzin -
nych kur sów, po których oso by bez do świad cze -
nia wy ko nu ją za bie gi w tym za kre sie. Im oso ba
mniej wy kształ co na i mniej roz waż na, tym moż -
li wość po wi kłań jest więk sza – ostrze ga dr Wal -
de mar Jan ko wiak, wi ce pre zes Pol skie go To -
wa rzy stwa Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging.

Wy bie ra jąc spe cja li stę, do brze do wie -
dzieć się, czy jest on ubez pie czo ny. Za kres
obo wiąz ko we go ubez pie cze nia le ka rzy nie
obej mu je szkód bę dą cych na stęp stwem za -
bie gów chi rur gii pla stycz nej lub me dy cy ny
este tycz nej, dla te go po wi nien on mieć do -
bro wol ne ubez pie cze nie OC zwią za ne ze
świad cze niem usług z te go za kre su – uła twi
to ewen tu al ne do cho dze nia od szko do wa nia.
War to upew nić się, że le karz przyj mu je w ga -
bi ne cie za re je stro wa nym w Izbie Le kar skiej.

Gdy za wi nił le karz

Co zro bić, gdy po za bie gu efek ty nie są ta -
kie jak po win ny? Naj le piej za cząć od roz mo wy
z le ka rzem, który wy ko nał za bieg. Je śli jed nak
nie uda nam się dojść do po ro zu mie nia, war -
to zwrócić się do Okrę go wej Izby Le kar skiej,
która w swo ich struk tu rach ma spe cjal ną ko mi -
sję ds. orze ka nia o błę dach me dycz nych.

W czasach pogoni za wieczną młodością, gdy w pracy wygląd bywa niemal
równie ważny jak kompetencje zawodowe, coraz więcej osób decyduje
się na wizytę w gabinecie medycyny estetycznej. Niestety nie zawsze taka
decyzja okazuje się słuszna. Co zrobić, gdy zabieg medycyny estetycznej
się nie powiedzie?
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To dro ga szyb sza, ale mniej sku tecz na
i re kom pen su ją ca krzyw dy mniej ko rzy st nie fi -
nan so wo – wy ja śnia ad wo kat Eli za Ku na. Po -
stę po wa nie jest krót sze, ale od szko do wa nia
nie są wy so kie, wy no szą kil ka-kil ka na ście ty -
się cy zło tych – do da je. Na to miast je śli szko -
da jest po waż na, moż na skie ro wać spra wę
do są du cy wil ne go i po zwać pla ców kę me -
dycz ną, która by ła świad cze nio daw cą. 

Trze ba się jed nak przy go to wać, że przed
są dem, peł no moc ni ka mi, bie gły mi, ubez pie -
czy cie lem po zy wa nej pla ców ki trze ba bę dzie
opo wie dzieć o wszy st kich aspek tach zwią za -
nych z nie u da nym za bie giem – pod kre śla
Eli za Ku na.

Gdy za bie gu nie wy ko ny wał le karz

Błę dy po peł nia ne przez oso bę nie po sia -
da ją cą wy kształ ce nia me dycz ne go nie są re -
gu lo wa ne tak jak w przy pad ku błę dów le kar -
skich. W sy tu a cji, w której za bieg wy ko ny -
wa ny jest przez oso bę nie bę dą cą le ka rzem,
moż li we są trzy dro gi. Z jed nej stro ny oso ba
po szko do wa na mo że zło żyć za wia do mie nie
o po peł nie niu prze stęp stwa na ra że nia na
utra tę zdro wia bądź ży cia. Z dru giej stro ny
moż li wa jest rów nież od po wie dzial ność cy -
wil na, gdzie prze słan ką do uzy ska nia od szko -
do wa nia jest udo wo dnie nie, że za bieg był
nie wła ści wie wy ko na ny. Trze cia moż li wość
uzy ska nia za do śću czy nie nia wy ni ka z prze pi -
sów do ty czą cych tzw. od po wie dzial no ści
de lik to wej, na mo cy której oso ba po szko do -

wa na mo że żą dać za do śću czy nie nia za
uszczer bek na zdro wiu.

O czym pa mię tać?

Bez wzglę du na to, czy nie u da ny za bieg
był wy ko na ny przez le ka rza czy oso bę nie u -
praw nio ną, de cy zja o pod ję ciu kro ków pra -
wnych bę dzie wy ma ga ła od po wie dnie go
przy go to wa nia. W przy pad ku wy bra nia dro -
gi są do wej na le ży ze brać jak naj wię cej do -
wo dów na udo wo dnie nie swo ich ra cji. Przy -
da dzą się do ku men ty me dycz ne, umo wa
z oso bą wy ko nu ją cą za bieg, opi nie bie głych,
in nych le ka rzy czy ze zna nia świad ków. Pa -
mię taj my też, że za wsze mo że my zwrócić
się o po moc do Pol skie go To wa rzy stwa Me -
dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging. De kla ru je
ono w pew nym za kre sie wspar cie oso bom
po szko do wa nym na sku tek za bie gów me dy -
cy ny este tycz nej, co po twier dza dr An drzej
Igna ciuk, pre zes To wa rzy stwa.

Do bre ra dy

• Wy bierz spraw dzo ne go spe cja li stę,
o do brej opi nii, z udo ku men to wa nym
do świad cze niem.

• Do wiedz się, ja ki sprzęt i ja kie pre pa ra ty
zo sta ną uży te pod czas za bie gu.

• Nie ufaj „wy jąt ko wym” oka zjom i pro -
mo cjom.

• Przy go tuj się od po wie dnio – prze strze -
gaj za le ceń le ka rza przed i po za bie gu.
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