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Nie milk ną echa nie u da ne go za bie gu wy ko na ne go przez nie le gal ne go
in jec to ra, które go ofia ra wciąż prze cho dzi le cze nie. Po szko do wa na pa -
cjent ka opo wie dzia ła swo ją hi sto rię w trak cie otwar cia XVI II Mię dzy na -
ro do we go Kon gre su Me dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging.

Poszkodowana pacjentka na otwarciu
XVIII Międzynarodowego Kongresu
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

Pa cjent ka, sku szo na po zy tyw ny mi opi nia mi
i zdję cia mi w ser wi sach spo łecz no ścio wych,
zde cy do wa ła się na in iek cję kwa su hia lu ro no -
we go u oso by bez upraw nień le kar skich. Nie -
pro fe sjo nal ne i zbyt dłu gie wy peł nia nie tzw.
lwiej zmar szcz ki do pro wa dzi ło jed nak do po -
waż nych po wi kłań. Za bieg skoń czył się mar -
twi cą skóry, której skut ki pa cjent ka bę dzie od -
czu wać je szcze przez dłu gi czas. O tym, jak
wy glą da ła in iek cja i później szy kon takt z in jec -
tor ką, opo wie dzia ła pod czas wrze śnio we go
XVI II Mię dzy na ro do we go Kon gre su Me dy cy -
ny Este tycz nej i An ti-Aging.

Po zo sta wio na bez po mo cy

O spra wie pa ni Mar ty zro bi ło się gło śno
la tem br. Oka za ło się, że pod da nie się za -
bie go wi u tzw. in jec tor ki-ce le bryt ki do pro -
wa dzi ło do po waż nej mar twi cy. Po szko do -
wa na z klient ki sta ła się pa cjent ką, po trze bu ją -
cą szyb kiej i przede wszy st kim pro fe sjo nal nej
po mo cy, której udzie lo no jej w Kli ni ce Der -
ma to lo gii Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go
MSWiA. Te raz, po kil ku mie sią cach, pa ni
Mar ta zde cy do wa ła się opo wie dzieć szcze -
góły ca łe go zda rze nia pod czas kon fe ren cji,

ja ka mia ła miej sce w ra mach otwar cia kon -
gre su.

- Pod czas wy peł nia nia po ja wił się si niak,
o którym nie wie dzia łam, pa ni wbi ła igłę
i bar dzo moc no uci ska ła, jak le ża łam na ko -
zet ce, to nie wie dzia łam, co się dzie je, po
pół to rej mi nu ty stwier dzi ła, że le ci mi krew
i po wie dzia ła, że bym przy trzy ma ła so bie wa -
cik – opo wie dzia ła ze bra nym na sa li pa cjent -
ka. Później, kie dy pa ni Mar ta sa ma za u wa ży -
ła, jak bar dzo roz la ny jest si niak i za py ta ła, co
ma ro bić, usły sza ła, że po win na za tu szo wać
to flu i dem.

Ko lej ne dni nie przy no si ły po pra wy,
a wręcz prze ciw nie – znacz ne po gor sze nie.
Po cząt ko wo wy stę pu ją cy ból gło wy skło nił
pa cjent kę do kon tak to wa nia się z in jec tor ką,
która za miast jej po móc, sta ra ła się ją uspo -
ko ić i na kła nia ła do za ży wa nia ta ble tek prze -
ciw bólo wych. Pa ni Mar ta po sta no wi ła po -
szu kać po mo cy gdzie in dziej, jak się oka zu je,
cał kiem słu sznie, po nie waż po wi kła nia, które
się u niej po ja wi ły, mo gą do pro wa dzić na wet
do utra ty wzro ku. 

- Trze cie go dnia ra no, jak wsta łam, bar -
dzo źle się czu łam, po ja wi ły się mdło ści, brak
ape ty tu, o pią tej ra no obu dzi łam się z bólem
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nie do wy trzy ma nia. Po now nie na pi sa łam do
pa ni, która wy ko na ła za bieg i wy sła łam ko lej -
ne zdję cia. Do ra dzi ła mi, abym przy kła da ła
so bie do te go lód. W koń cu za czę łam szu kać
po mo cy w in ter ne cie – kon ty nu o wa ła swo ją
hi sto rię pa cjent ka. Kie dy na pi sa ła in jec tor ce,
że to mo że być mar twi ca, zo sta ła wy śmia na.

- Usły sza łam, że po win nam pójść spać
i się uspo ko ić, wziąć Ibu prom Max. Twier -
dzi ła, że pa ni ku ję i że wi dzia ła już coś ta kie go
– wspo mi na ła. Za pew nie nia oso by wy ko nu -
ją cej za bieg uspo ko i ły ją tyl ko na chwi lę. Pa ni
Mar ta osta tecz nie tra fi ła do szpi ta la,
w którym prze pro wa dzo no u niej kon sul ta -
cję oku li stycz ną i neu ro lo gicz ną.

Le cze nie w to ku

Pod czas kon fe ren cji w za ga dnie nie wpro -
wa dził ze bra nych dok tor Piotr Szne lew ski, le -
karz z Kli ni ki Der ma to lo gii CSK MSWiA, wi ce -
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny
Este tycz nej i An ti-Aging, pod które go opie kę
tra fi ła pa ni Mar ta. 

- Już pod czas za bie gu pa cjent ka zgła sza ła,
że czu je ból. Na stęp nie ten ból na ra stał, po ja -
wił się obrzęk, czy li ob jaw mar twi cy. Pa cjent ka
w ko lej nych dniach zgła sza ła tak że bóle gło wy,
jed nak oso ba wy ko nu ją ca za bieg fał szy wie ją
uspo ka ja ła, że by nie po szła do le ka rza – mówił
dr Piotr Szne lew ski. Pa ni Mar ta tra fi ła do le ka -

rza do pie ro po trze ciej do bie. W kli ni ce wy ka -
za no re ka na li zu ją cą się za krze pi cę, szyb ko
wdro żo no więc od po wie dnie le cze nie.

Skąd aż ta kie pro ble my po prze pro wa dze -
niu, zda wa ło by się, pro ste go za bie gu? Kwas
hia lu ro no wy zo stał wpro wa dzo ny w ob sza rze
czo ła, w oko li cach dwóch bar dzo waż nych tęt -
nic: ocznej i nado czo do ło wej. Jak pod kre ślał dr
Piotr Szne lew ski, wie dząc, jak nie bez piecz ny
jest to re jon, omi ja ją go na wet le ka rze. 
- W przy pad ku pa ni Mar ty w nie których frag -
men tach do szło do nie od wra cal ne go uszko -
dze nia tkan ki pod skór nej. Co wię cej, in jec tor ka
wy two rzy ła obraz ły sie nia plac ko wa te go, który
ma my nadzie ję się wy co fa – do dał spe cja li sta.

- Na szczę ście uda ło się wdro żyć bar dzo
no wo cze sną te ra pię re o lo gicz ną le kiem wy ko -
rzy sty wa nym w sy tu a cjach, kie dy za bu rzo ne
jest krą że nie ob wo do we, w twar dzi nie ukła -
do wej w for mie Re i na. Uży li śmy te go le ku
w bar dzo du żych daw kach, włą czy li śmy le do -
te ra pię i osta tecz nie idzie to w bar dzo do brym
kie run ku – tłu ma czył dr Piotr Szne lew ski.

To po wi nien być za wsze pa cjent

Jak pod kre ślał dr Piotr Szne lew ski, u pa ni
Mar ty nie by ło po trze by este tycz nej wy ko ny -
wa nia ta kie go za bie gu. - My ja ko le ka rze me -
dy cy ny este tycz nej przede wszy st kim nie ro -
bi my rze czy nie po trzeb nych – za zna czył. 

Ryc. 1-3. Powikłania po zabiegu wykonanym przez osobę nieuprawnioną oraz etapy uzyskanej pomocy.
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Hi sto ria, ja ka przy da rzy ła się po szko do -
wa nej pa cjent ce, wy ra źnie po ka zu je, jak
nie bez piecz ne jest pod da wa nie się za bie -
gom u osób bez upraw nień. - To po wi nien
być za wsze pa cjent, to nie po wi nien być
klient. Re ak cja po win na po ja wić się już
w mo men cie, kie dy pa cjent ka skar ży ła się
na ból gło wy. Każ dy le karz wie, że je śli tra fi
w na czy nie, mu si za bieg prze rwać – po -
wta rzał dr Piotr Szne lew ski. 

Nie ste ty, nie le gal ni in jec to rzy nie mo gą
wpro wa dzić na tych mia sto we go le cze nia, do
cze go z ko lei zo bo wią za ni są le ka rze. Jak tłu -
ma czył spe cja li sta z Kli ni ki Der ma to lo gii CSK
MSWiA, gdy by by ła to hi sto ria opi su ją ca le ka -
rza, pa ni Mar ta mia ła by peł ne pra wo, że by
zgło sić to do Izby Le kar skiej oraz do Rzecz -
ni ka Praw Pa cjen ta.

Sy tu a cja pra wna po szko do wa nych przez
ga bi ne ty, w których za bie gi wy ko nu ją oso by
bez upraw nień le kar skich, nie jest ta ka pro -
sta. - Urząd zaj mu ją cy się kwe stią ro szczeń
wzglę dem le ka rzy ma pro blem, po nie waż
ofia ry ta kich dzia łań zgła sza ją się, a ten urząd
mówi: „pro szę pań stwa, ale pań stwo nie są

pa cjen ta mi, bo to nie był le karz”– mówił
pod czas otwar cia kon gre su.

Cho ciaż le ka rze ma ją nadzie ję na zmia nę
pol skie go pra wa i ze zwo le nie na wy ko na nie
ta kich in iek cji je dy nie le ka rzom me dy cy ny este -
tycz nej, dr Piotr Szne lew ski prze ko nu je, że nie
ma żad nej lu ki pra wnej. - Pro ce du ra in jek cyj na,
gdzie wpro wa dza my kwas hia lu ro no wy, a nie
ma my upraw nie nia, by na tych miast wdro żyć
le cze nie hia lu ro ni da zą, ste ry da mi, ad re na li ną,
an ty bio ty ka mi, to ła ma nie art. 160. Ko de ksu
Kar ne go, za to, że igra my ze zdro wiem i ży -
ciem kon su men tów – wy ja śnił.

Wie le wska zu je na to, że spra wa znaj dzie
swój fi nał w są dzie, ale zdro wia pa cjent ce nikt
nie zwróci. War to jed nak pa mię tać, że po -
szko do wa ni pa cjen ci nie są po zo sta wie ni sa mi
so bie. - Mo ją ideą jest stwo rze nie ośrod ka
szyb kiej dia gno sty ki, gdzie każ dy bę dzie mógł
się zgło sić. Ja ko To wa rzy stwo de kla ru je my
po moc ta kim oso bom, jak pa ni Mar ta, choć
oczy wi ście mam nadzie ję, że me dy cy na este -
tycz na się pro fe sjo na li zu je – do dał dr An drzej
Igna ciuk, pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me -
dy cy ny Este tycz nej i An ti-Aging.

Ryc. 4. Przemówienie lek. Piotra Sznelewskiego, członka zarządu PTMEIA, podczas XVIII
Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.
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