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Jed no cze śnie nie zwy kle szyb ki roz -
wój tech nik fo to gra fii cy fro wej umoż li wia
wy ko ny wa nie do sko na łych zdjęć nie tyl -
ko dla ce lów fo to gra fii do ku men ta cyj nej,
ale rów nież dia gno stycz nej. Dzię ki me -
to dom ana li zy i prze twa rza nia obra zów
moż li we sta je się ilo ścio we okre śle nie
cech skóry ta kich jak m.in. zmar szcz ki,
za mia ny barw ni ko we czy ru mień. 

Po co ro bić zdję cia
do ku men ta cyj ne?

Przede wszy st kim po zwa la ją one na
okre śle nie sku tecz no ści pro ce dur ko s -

me tycz nych i este tycz nych. Po zwa la ją
rów nież oce nić po ten cjal ne dzia ła nia nie -
po żą da ne, co mo że mieć zna cze nie np.
w przy pad ku ro szczeń pa cjen ta. 

Do ku men ta cja fo to gra ficz na speł nia
rów nież nie o ce nio ną ro lę w roz wo ju na u -
ko wym i do sko na le niu za wo do wym.
Umoż li wia oce nę sku tecz no ści po szcze -
gól nych pro ce dur oraz ich pa ra me trów
w spo sób nie tyl ko ja ko ścio wy, ale – przy
za sto so wa niu me tod ana li zy obra zów –
rów nież ilo ścio wy. Jed no cze śnie fo to gra -
fia do ku men ta cyj na jest nie o ce nio nym
na rzę dziem mar ke tin go wym. Po zwa la
za pre zen to wać pa cjen to wi sku tecz ność
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Ryc. 1. Zdjęcie skóry wykonane w świetle UV i świetle widzialnym. 
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pro ce dur ko sme tycz nych jak rów nież
wska zać kie run ki do dat ko wych moż li wo -
ści za bie go wych. Da je tak że moż li wość
pre zen ta cji sku tecz no ści war szta tu za bie -
go we go na stro nie in ter ne to wej, w li te -
ra tu rze na u ko wej czy pod czas kon fe ren -
cji na u ko wych. 

Od po wie dnio wy ko na na do ku men -
ta cja fo to gra ficz na po zwa la na mo ni to ro -
wa nie pa cjen tów o podwyż szo nym ry -
zy ku, np. z czer nia kiem. Dzię ki se rii
zdjęć zro bio nych w okre ślo nym
przedzia le cza so wym moż na m.in. ob -
ser wo wać dy na mi kę zmian roz mia ru
zna mion barw ni ko wych skóry.

Jak wy brać apa rat fo to gra ficz ny?

Współ cze sne apa ra ty fo to gra ficz ne,
nie tyl ko te pro fe sjo nal ne, po zwa la ją na
akwi zy cję, zna ko mi te go pod każ dym
wzglę dem, zdję cia. Ja ki więc wy brać apa -
rat fo to gra ficz ny do fo to gra fii kli nicz nej
skóry? Ide al nym roz wią za niem by ła by lu -
strzan ka. Rów nież apa rat kom pak to wy
mo że być w tym ce lu wy ko rzy sta ny. Po -

wi nien jed nak ce cho wać się na stę pu ją cy -
mi ce cha mi: da wać kon tro lę nad pod sta -
wo wy mi pa ra me tra mi zdję cia (przy sło na,
czas na świe tla nia, czu łość ISO), umoż li -
wiać za pis zdję cia w for ma cie bez strat -
nym (RAW) oraz po zwa lać pre cy zyj nie,
po wta rzal nie usta wić ogni sko wą obiek ty -
wu. Wszy st kie te ce chy speł nia więk -
szość lu strza nek, stąd są one naj lep szą
opcją przy wy bo rze apa ra tu do fo to gra fii
kli nicz nej skóry. Nie zbęd ny jest oczy wi -
ście sta tyw, zdjęć do ku men ta cyj nych nig -
dy nie wy ko nu je się „z rę ki”. 

Jak pra wi dło wo zro bić zdję cie 
do ku men ta cyj ne?

Aby po rów nać sku tecz ność i bez pie -
czeń stwo za bie gów czy ko sme ty ków,
zdję cia mu szą być wy ko na ne do kła dnie
w ta kich sa mych wa run kach. Do wa run -
ków tych za li cza się: pa ra me try re je stra -
cji zdję cia (przy sło na, czas na świe tla nia,
czu łość ISO), wa run ki oświe tle nia oraz
kom po zy cji ka dru (uję cie). Aby wa run ki
re je stra cji zdję cia by ły po wta rzal ne, na le ży

Ryc. 2. Zmiany naczyniowe. Zdjęcia wykonane techniką standardową 
(a) i z wykorzystaniem technologii polaryzacji krzyżowej przy pomocy 
systemu fotomedicus (elfo) (b). 
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za sto so wać sztucz ne oświe tle nie. Świa -
tło, np. wpa da ją ce przez okno bę dzie
zmie nia ło się w za leż no ści od po ry dnia
i ro ku. Pa cjen ta fo to gra fu je my na jed no li -
tym tle, które nie bę dzie zbyt sil nie odbi -
ja ło świa tła. Aby mieć peł ną kon tro lę nad
pa ra me tra mi zdję cia, nie moż na ich wy -
ko ny wać w try bie „peł ne go au to ma tu”,
naj le piej spraw dza się tryb pre se lek cji
przy sło ny. 

Ja kie ce chy po win no mieć ide al ne
zdję cie do ku men ta cyj ne? 

Jed nym z klu czo wych czyn ni ków jest
for mat za pi su zdję cia. Po win no być ono
za pi sa ne w for ma cie RAW. For mat RAW
cha rak te ry zu je się bra kiem kom pre sji
strat nej, co zna czy, że jest to naj czę ściej
bez po śre dni za pis da nych z ma try cy
świa tło czu łej, nie pod da ny żad nej obrób -
ce. Wa dą ta kiej for my za pi su jest ko -
niecz ność po sia da nia spe cjal nych pro gra -

mów ob słu gu ją cych ta kie pli ki oraz ich
więk szy roz miar (naj czę ściej kil ku krot nie
więk szy w sto sun ku do naj po pu lar niej -
sze go for ma tu JPG). Na to miast re je stru -
jąc zdję cie w for ma cie RAW, po zo sta -
wia my so bie moż li wość wpły wa nia na
je go pa ra me try bez utra ty ja ko ści – mo -
że my np. zmie nić ba lans bie li, sko ry go -
wać zdję cia prze świe tlo ne lub nie do -
świe tlo ne, wy o strzyć zdję cie. Po nad to
for mat RAW jest ni czym „od cisk pal ca”
ma try cy, a więc w przy pad ku ro szcze nia
pa cjen ta ma ją ce go fi nał w są dzie, zdję cie
w RAW-ie sta je się nie podwa żal nym do -
wo dem. 

Czy za wsze mo że my zro bić 
zdję cie pa cjen to wi?

Zgo dnie z za sa da mi pra wa, ale rów -
nież ety ki, pa cjent mu si wy ra zić pi sem ną
zgo dę na wy ko na nie do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej. Osob nej, do dat ko wej zgo dy

Ryc. 3. Zdjęcia wykonane techniką standardową (a) i z wykorzystaniem technologii
polaryzacji krzyżowej przy pomocy systemu fotomedicus (elfo) (b).
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wy ma ga pre zen ta cja wi ze run ku pa cjen ta,
np. na stro nie in ter ne to wej czy kon fe -
ren cji na u ko wej. Jest to szcze gól nie istot -
ne w kon tek ście zdjęć, które po zwa la ją
okre ślić toż sa mość pa cjen ta.

Go to we sy ste my do akwi zy cji
obra zów skóry

Je że li nie czu je my się na si łach, aby
wy ko nać zdję cie do ku men ta cyj ne, mo -
że my sko rzy stać z go to wych sy ste mów
po zwa la ją cych na re je stra cję do sko na łej
ja ko ści zdjęć o wy so kiej po wta rzal no ści.
Urzą dze nia ta kie skła da ją się naj czę ściej
z apa ra tu fo to gra ficz ne go zin te gro wa ne -
go z sy ste mem oświe tle nia, ukła du fil -
trów, sy ste mu po zy cjo no wa nia pa cjen ta.
Go to we sy ste my re je stra cji zdjęć do ku -
men ta cyj nych po zwa la ją rów nież za rzą -
dzać za re je stro wa ny mi zdję cia mi, ko re -
lo wać je z da ny mi re je stra cyj ny mi pa -
cjen ta itp. 

Po nad to go to we sy ste my do wy ko -
ny wa nia do ku men ta cji fo to gra ficz nej po -
sia da ją naj czę ściej do dat ko we funk cje, ta -
kie jak np. moż li wość pla no wa nia za bie -
gów czy ana li zy kon kret nych przy pad ków. 

Rów nież sa ma tech ni ka akwi zy cji
obra zu w przy pad ku go to wych sy ste -

mów da je prze wa gę nad do ku men ta cją
fo to gra ficz ną wy ko ny wa ną, np. „lu strzan -
ką”. Sy ste my te wy po sa żo ne są w fil try
po la ry za cyj ne (np. po la ry za cji krzy żo -
wej), które po zwa la ją na do sko nal sze
obra zo wa nie wy bra nych cech skóry. 

Go to we sy ste my do akwi zy cji zdjęć
mo gą być zin te gro wa ne z pro gra ma mi,
które po sia da ją na rzę dzia do po rów ny -
wa nia wy ko na nych zdjęć, a tak że umoż -
li wia ją eks port in nych obra zów po zy ska -
nych, np. z der ma to sko pu. 

Ter mo wi zja i akwi zy cja obra zów
skóry w świe tle UV 

Aby uwi docz nić nie które ce chy
skóry, cza sem wy ko nu je się zdję cia,
oświe tla jąc skórę in nym świa tłem niż
świa tłem bia łym lub re je stru je in ny za -
kres pro mie nio wa nia niż pro me no wa nie
wi dzial ne. Przy kła dem mo że być re je -
stro wa nie obra zów skóry oświe tla nych
pro mie nio wa niem UV o dłu go ści fa li
oko ło 365 nm. Przy tej dłu go ści fa li skóra
ule ga ma ksy mal nej flu o re scen cji. Ob ser -
wo wa nie tego zja wi ska po zwa la przede
wszy st kim na okre śle nie roz mie szcze nia
me la ni ny i me la no tycz nych zmian barw -
ni ko wych. Fo to gra fia w świe tle UV po -

Ryc. 4. Zdjęcie skóry wykonane w świetle UV i świetle widzialnym. 
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zwa la m.in. na okre śle nie, ja ki cha rak ter
ma zna mię barw ni ko we – po wierzch -
nio we, skór no-na skór ko we, skór ne, co
z ko lei jest istot nym czyn ni kiem de ter mi -
nu ją cym wy bór pro ce du ry do je go usu -
wa nia. 

Do obra zo wej dia gno sty ki po -
wierzch ni skóry moż na rów nież wy ko -
rzy stać ter mo gra fię – oce niać roz kład
tem pe ra tu ry skóry. Do nie daw na na
prze szko dzie sze ro kie go wy ko rzy sta nia
tej tech ni ki sta ła bar dzo wy so ka ce na ka -
mer ter mo wi zyj nych. Obe cnie ce na
pod sta wo wej ka me ry ter mo wi zyj nej jest
po rów ny wal na do nie złej lu strzan ki.
Dzię ki ter mo gra fii mo że my re je stro wać
tem pe ra tu rę skóry, a więc oce niać sto -
pień jej roz grze wa nia w prze bie gu za bie -
gów ta kich jak za bie gi la se ro we/IPL,
z wy ko rzy sta niem fal ra dio wych czy
z wy ko rzy sta niem sub stan cji roz grze wa -
ją cych (ka psa i cy na, nie które olej ki ete -
rycz ne). Ka me ra ter mo wi zyj na po zwa la

rów nież za re je stro wać wy daj ność sy ste -
mów chło dze nia skóry, np. w za bie gach
la se ro wych. 

Pod su mo wa nie

Nie zwy kle szyb ki roz wój fo to gra fii
cy fro wej stwa rza ogrom ne moż li wo ści
dla obra zo wa nia skóry i jej przy dat ków.
Nie mniej jed nak, aby po praw nie wy ko -
nać do ku men ta cję fo to gra ficz ną, na le ży
sto so wać się do kil ku pro stych za sad opi -
sa nych po wy żej. Je że li na to miast ma my
wąt pli wo ści, czy w ogóle wy ko nać zdję -
cie, na wet da le kie od ide a łu, od po wiedź
mo że być tyl ko jed na – za wsze war to je
zro bić. Al ter na ty wą dla apa ra tu fo to gra -
ficz ne go są go to we sy ste my do akwi zy cji
zdjęć, które dzię ki wspar ciu pro gra mo -
we mu da ją ogrom ne moż li wo ści ana li zy
i prze twa rza nia obra zów skóry, a jed no -
cze śnie gwa ran tu ją do sko na łą ja kość
i po wta rzal ność zdjęć. 
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