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medycyna estetyczna

Ja ki jest pa cjent, cze go ocze ku je, z ja ki mi
pro ble ma mi się zgła sza, ja ki jest je go po ziom
świa do mo ści? Kim jest le karz i czy jest w sta -
nie roz po znać oraz za spo ko ić ocze ki wa nia
pa cjen ta? Jak bę dzie wy glą dać przy szłość ga -
bi ne tów, które zaj mu ją się der ma to lo gią,
der ma to lo gią este tycz ną i me dy cy ną prze -
ciw sta rze nio wą? Na te i in ne py ta nia od po -
wie dzą nam wy bit ni spe cja li ści z der ma to -
chi rur gii la se ro wej i este tycz nej – lek. med.
Kin ga Ni cer oraz lek. med. Ar ka diusz Ni cer.

– Ae sthe ti ca: Ja ka jest świa do mość pa cjen ta
chcą ce go po pra wić nie do sko na ło ści uro dy,
który zgła sza się do Pań stwa kli ni ki?

– Kin ga Ni cer: Na dzi siaj wy glą da to kiep -
sko. Pa cjent czę sto za pod sta wo wą, rze -
tel ną i naj czę ściej je dy ną in for ma cję  uwa -
ża re kla mę. Bar dzo czę sto pa cjen ci są ze -
stre so wa ni, go nią za pie niędz mi, nie jed -
no krot nie są oty li, nie wy dol ni fi zycz nie,
z licz ny mi cho ro ba mi prze wle kły mi
i z pro ble mem sta rze nia.

– A: Czy ro la le ka rza me dy cy ny este tycz nej
jest podob na do ról le ka rzy in nych spe cjal -
no ści?

– Ar ka diusz Ni cer: Z przy kro ścią mu szę
stwier dzić, że le ka rze prze kształ ci li się w bi -
zne sme nów – ofe ru ją me to dy dro gie i bar -
dzo dro gie. Więk szość le ka rzy re kla mu je,
że le czy naj le piej, naj no wo cze śniej i ho li -
stycz nie przy po mo cy naj lep sze go sprzę tu.
A jest to to tal ną nie praw dą. W ga bi ne tach
odmła dza ją głów nie twarz, czy li to co wi -
dać, re szta jest mniej lub zu peł nie nie waż -
na. Pa cjent stał się klien tem. Wy da je się, że
daw ną wia rę za stą pio no no wą, zwa ną ma -
te ria li zmem na u ko wym. Czło wie ka zre du -
ko wa no do bio ma szy ny, która nie my śli,
a re a gu je. Re kla ma ma zaś wy zwa lać nie -
po ha mo wa ne pra gnie nia zu peł nie nie re al -
ne, czę sto nie po trzeb ne, ode rwa ne od
rze czy wi sto ści. Ja uwa żam czło wie ka – za
He ra kli tem – za mia rę wszech rze czy. Każ -
dy czło wiek jest nie po wta rzal ny i wy jąt ko -
wy, i za słu gu je na le ka rza z otwar tą gło wą.
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– A: Czy moż li we jest za spo ko je nie ocze ki wań
wszy st kich pa cjen tów?

– K.N.: Aby za spo ko ić ocze ki wa nia pa cjen ta,
przede wszy st kim na le ży mieć w so bie
wie le em pa tii. Czę sto wi zy ta koń czy się na
kon sul ta cji i po ka za niu dróg, które bym
obra ła, bę dąc w skórze pa cjen ta. In na gru -
pą są pa cjen ci, którzy ma ją pro blem z cia -
łem, czę sto my ślą, że wy star czą za bie gi
„su per urzą dze niem” i już; nie ste ty tak nie
jest. Oczy wi ście jest bar dzo wie le sku tecz -
nych te ra pii, ale bez od po wie dniej die ty,
bez usta le nia nie to le ran cji po kar mo wych,
bez for my ru chu, zmia ny spo so bu my śle nia
- suk ce su nie bę dzie i na le ży pa cjen to wi to
uświa do mić i od po wie dnio go po kie ro wać.
Ko lej na gru pą są pa cjen ci „este tycz ni”,
którym pro po nu ję za bie gi, w które wie rzę
i sa ma się im pod da ję od wie lu lat. Nie wy -
ko nu ję w na szym ga bi ne cie żad nych za bie -
gów, nie po da ję żad nych sub stan cji,
których bym so bie nie po da ła. Bez pie czeń -
stwo pa cjen ta jest ab so lut nie na pierw szym
miej scu, po za tym je śli pa cjent jest bez -
piecz ny, to i my je ste śmy bez piecz ni.

– A: Czy pol scy pa cjen ci są za moż ni? 

– A.N.: Za bie gi sta ra my się do sto so wać do
moż li wo ści fi nan so wych pa cjen ta.
W związ ku z tym każ dy znaj dzie coś do pa -
so wa ne go do za sob no ści swo je go po rt fe la. 

– A: Cze go oczku je pa cjent po już wy ko na nym
za bie gu? 

– K.N.: Część mo ich pa cjen tów ży czy so -
bie peł nej ca ło rocz nej opie ki, usta le nia
do kład ne go pla nu te ra peu tycz ne go
i przy po mi na nia te le fo nicz ne go o ter mi -
nie ko lej nej wi zy ty. Cześć jed nak wręcz
prze ciw nie – ode bra ła by ta kie za cho wa -
nie ja ko na chal ne. 
I je szcze kwe stia: jak wy glą da ją na si pa cjen -
ci po na szych za bie gach? Mo im ce lem jest
utrzy ma nie na tu ral ne go, świe że go wy glą -
du, przy wróce nie utra co nych ob ję to ści,
re kon struk cja po wy pad kach i ura zach. Ta -

kie sta no wi sko od lat sze rzy Sto wa rzy sze -
nie Le ka rzy Der ma to lo gów Este tycz nych.
My ślę, że w te go ty pu ga bi ne tach spraw -
dza się po wie dze nie „ja ki le karz, ta ki pa -
cjent”.

– A: Czy le karz me dy cy ny este tycz nej mo że
odmówić za bie gu pa cjen to wi, który nie po -
tra fi „za cho wać umia ru” w ko rek cji swo je go
wy glą du? 

– A.N.: Oglą da jąc roż ne go ro dza ju ga ze ty,
wy da je się, że wie lu le ka rzy kie ru je się za -
sa dą „im wię cej, tym le piej”. Nie mniej jed -
nak za wsze sta ra my się prze ko nać pa cjen -
ta do za cho wa nia zdro we go roz sąd ku. Ko -
rzy sta jąc z au to ry te tu „bia łe go far tu cha”
oraz do świad cze nia za wo do we go po par -
te go wie lo let nią prak ty ką, je ste śmy w sta -
nie zjed nać so bie za u fa nie pa cjen ta i prze -
ko nać go do swo ich ra cji. 

– A: Jak bę dzie wy glą dać przy szłość ga bi ne -
tów, które zaj mu ją się der ma to lo gią, der ma -
to lo gią este tycz ną i me dy cy ną prze ciw sta -
rze nio wą?

– A.N.: Wy da je się, że przy szłość bę dzie na -
le żeć do le ka rzy, którzy po sta wią na au ten -
tycz ny sa mo ro zwój i bę dą po tra fi li od po -
wie dzieć na pod sta wo we eg zy sten cjal ne
pro ble my pa cjen tów. Uwa żam, że wą skie
spe cja li za cje są za gro że niem dla pa cjen ta.
Bez piecz ny le karz to ten, który zgłę bił wie -
dzę na po zio mie pod sta wo wym z róż nych
dzie dzin i ro zu mie, że sło wa nie tyl ko na -
zy wa ją, ale nada ją zna cze nie. W przy pad -
kach pa cjen tów z ob sza ru psy cho der ma -
to lo gii (np. pa cjen ci z trą dzi kiem z wy dra -
pa nia, au to u szko dze nia i in ne) rów nie
waż na jest roz mo wa, psy cho te ra pia, co le -
cze nie far ma ko lo gicz ne. Wie rzę, że przy
uży ciu od po wie dnich słów w przy szło ści
bę dzie moż na le czyć. Są na u kow cy, którzy
twier dzą, że to śro do wi sko, a więc przede
wszy st kim sło wa ma ją wpływ na na sze
DNA.

– A: Ser decz nie dzię ku jemy za roz mo wę.


