
20 lat 
medycyny estetycznej 
według dr Zawodnego

Dynamiczny  rozwój medycyny estetycznej i wciąż rosnące zainteresowanie pacjentów zabiegami z jej zakresu skłoniło nas do reflek-
sji. W tym roku mija równo 20 lat kiedy dr Piotr Zawodny rozpoczął swoją przygodę z medycyną estetyczną. Sięgając pamięcią do 
czasów, kiedy stawialiśmy w tej branży pierwsze kroki, postanowiliśmy podzielić się informacjami dotyczącymi transformacji jaką 
przeszła medycyna estetyczna na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.  

Wszelkie oznaki starzenia się można dostrzec w  pierwszej 
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o  szyi, 
dekolcie i  dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona 
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie-

niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają 
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się 
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia. 

– Przebarwienia powstają w  wyniku nadmiernej produkcji melaniny 
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich, 
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia 
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym 
i  hamującym melanogenezę. W  przypadku plam głębiej umiejscowio-
nych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod lase-
rowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. 

W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urzą-
dzeń IPL i  klasycznych laserów. Jednak w  wielu przypadkach uzyskane 
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym 
osiągnięciom w  dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i  szybko 
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekun-
dowa wyznaczyła nową erę w  dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy 
w  sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej 
wiązki laserowej liczonej w  pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył 
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikose-
kundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i me-
lasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja-
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza 
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem 
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy-
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze-
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć  przebarwie-

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na 
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selek-
tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że po-
drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg 
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.

W  celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirur-
gicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na świato-
wym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe. 
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany 
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie 
większe zagęszczenie skóry i  znacznie przyspiesza proces gojenia do 
jednego dnia w  porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej la-
seroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują 
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację 
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabie-
gu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co 
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta 
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.

Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające 
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawil-
żenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z  kwasem hialuronowym, 
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo 
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwa-
su hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłyt-
kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki 
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfi-
kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej, 
wykorzystująca nowatorski i  kilkuetapowy proces przetwarzania krwi 
w  separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości 
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.
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Akcja – jesienne 
odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami  szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia 
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie 
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania 
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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C u t e r a  E n l i g h t e n  I I I  T r i p l e x :

- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda

- redukuje blizny 
- leczy rozstępy

- leczy fotostarzenia skóry
 - głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę 

- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe 

- usuwa makijaże permanentne

Rynek medycyny estetycznej rozwija się w ekspresowym tempie na ca-
łym świecie, jednak mało kto wie, że  tak ogromny wpływ na rozwój tej 
dziedziny w samym Szczecinie i nie tylko, miał doktor Piotr Zawodny. 
Bowiem w 2004 roku został absolwentem Podyplomowej Szkoły Medy-
cyny Estetycznej PTL i tym samym, jako pierwszy w Szczecinie, został 
dyplomowanym lekarzem medycyny estetycznej. Przez długie lata pozo-
stawał jedynym, który posiada takie kwalifikacje. Jego zainteresowanie 
tą dziedziną rozpoczęło się jednak dużo wcześniej, już na trzecim roku 
studiów medycznych na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 
a od pierwszych wykonanych zabiegów z zakresu medycyny estetycz-
nej, fizykalnej i fizykoterapii minęło ponad 20 lat! W 2000 roku posze-
rzył swoje kwalifikacje o kursy z zastosowania kwasu hialuronowego, 
Botoxu, peelingów chemicznych i karboksyterapii, a w latach 2001-2002 
odbył pierwszy w Polsce dwustopniowy kurs medycyny estetycznej 
organizowany przez Polskie Towarzystwo medycyny Estetycznej PTL. 
Omawiając osiągnięcia zawodowe i naukowe dr Zawodnego nie sposób 
nie uwzględnić specjalizacji w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, 
którą uzyskał w jednej z najlepszych klinik w Polsce. Uczestnictwo  
w setkach operacji rekonstrukcyjnych części twarzowej czaszki i tkanek 
miękkich twarzy oraz operacjach plastycznych w obrębie kości twarzy 
do dziś przekłada się w pracy właściciela Kliniki Zawodny, a tym samym 
na zaufanie pacjentów z całej Polski, którzy od lat regularnie oddają się 
w doświadczone ręce doktora.

Pragnienie przedłużenia młodości i atrakcyjności spowodowało,  
że na przełomie ostatnich dwudziestu lat medycyna estetyczna uległa 
ogromnej progresji. Początkowo funkcjonowanie tej gałęzi medycyny 
opierało się na zabiegach, takich jak peelingi chemiczne, mezoterapia 
igłowa oraz iniekcje botoksu i kwasu hialuronowego. Procedury te do 
dziś cieszą się bardzo dużą popularnością, jednak każda z nich uległa  
w mniejszym bądź w większym stopniu  transformacji. Obecnie spek-
trum możliwości jakie daje nam medycyna estetyczna jest istotnie szer-
sze, a ilość wykonywanych przez lekarzy zabiegów wzrosła. Nie sposób 
nie wspomnieć w tym miejscu o laserach, które z całą pewnością zre-
wolucjonizowały rynek. Ich zastosowanie jest tak szerokie, że niemożli-
wym jest opisanie ich wszystkich w krótkim artykule. Warto jednak za-
znaczyć, że również laseroterapia uległa postępowi. Przełomowe było 
wprowadzenie terapii pomostowej w laseroterapii frakcyjnej Encore 
w leczeniu blizn zanikowych, np. potrądzikowych, pourazowych oraz 
głębokiego odmładzania skóry. Różnice dotyczą również czasu trwania 
impulsu – od mierzonych w milisekundach, przez nanosekundy, aż do 
pikosekund. Największymi korzyściami dla pacjentów wynikającymi  
z tej ewolucji są: zminimalizowanie okresu rekonwalescencji po zabie-
gu, ograniczenie odczuć bólowych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpie-
nia powikłań. Zmiany te istotnie wpłynęły m. in. na proces laserowego 
usuwania tatuażu. Początkowo serie zabiegów odbywały się przy uży-
ciu laserów milisekundowych, co niosło za sobą duże ryzyko powikłań. 
Wprowadzenie na rynek laserów o czasie trwania impulsu mierzonym 
w nanosekundach było znaczącym krokiem dla postępu tego rodzaju 

terapii, jednak ukoronowaniem są lasery pikosekundowe, które zmie-
niły oblicze laseroterapii i których posiadaniem może poszczycić się 
nasza Klinika. Dzięki nim skuteczność terapii jest imponująca, a czas 
leczenia uległ znacznemu skróceniu. Zmiany dotyczą także leczenia 
intensywnym światłem pulsacyjnym IPL, którego zakresy długości fal  
w urządzeniach są teraz bardziej precyzyjne, a idealnym przykładem ko-
rzyści płynących z tego postępu jest zadowolenie naszych pacjentów 
z zabiegów z wykorzystaniem lasera Harmony XL Dye-VL. Omawiając 
najnowsze osiągnięcia medycyny estetycznej należy również zaznaczyć 
fakt wprowadzenia na rynek efektywnych metod kształtowania sylwet-
ki z wykorzystaniem lasera śródtkankowego AccuSculpt służącego do 
precyzyjnej lipolizy twarzy, szyi oraz reszty ciała. Dzięki zastosowaniu 
dużej mocy i krótkim czasie wysyłanych impulsów laser ten jest nieza-
przeczalnym liderem wśród urządzeń służących do liposukcji laserowej. 

Na szczególną uwagę zasługuje postęp w zakresie transplantacji wło-
sów, gdzie pierwotnie stosowane metody, niestety wciąż praktykowane 
w niektórych placówkach, polegały na wycięciu paska skóry z włosami, 
który następnie dzielono na pojedyncze cebulki i wszczepiano w miej-
sce pozbawione włosów. Taki proces często skutkował powikłaniami 
w postaci widocznych blizn, a czas rekonwalescencji po zabiegu trwał 
nawet kilka tygodni. Rewolucją okazało się wprowadzenie metody FUE 
(Follicular Unit Extraction – ekstrakcja pojedynczych mieszków włoso-
wych). W wyniku wieloletnich doświadczeń udoskonalono FUE i stwo-
rzono system S.A.F.E.R., którego innowacyjność polega na automatyza-
cji i podciśnieniowej ekstrakcji i implantacji włosów. System S.A.F.E.R. 
charakteryzuje się znikomym ryzykiem uszkodzenia przeszczepianych 
graftów, co z pewnością przekłada się na imponującą ilość wykonywa-
nych w naszej Klinice zabiegów. 
Różnice dotyczą tak naprawdę każdej dziedziny medycyny estetycz-
nej. Do takich należy ewolucja dotycząca modelowania ciała i twarzy 
przy użyciu własnych komórek tłuszczowych. Klinika Zawodny oferuje 
pacjentom wyłącznie najnowocześniejsze rozwiązania. Również w przy-
padku przeszczepu tkanki tłuszczowej nie pozostajemy w tyle i zabiegi 
te wykonujemy przy użyciu innowacyjnego urządzenia Adivive, dzięki 
któremu pobrany materiał poddawany jest separacji. Co istotne, tech-
nologia Adivive, jako pierwszy na świecie system do separacji tkanki 
tłuszczowej, otrzymał amerykański certyfikat FDA.
Kult młodości nie jest już tematem tabu, a z zabiegów medycyny este-
tycznej korzystają nie tylko pacjenci, których pensje znacznie wykracza-
ją poza średnią. Ciekawym zjawiskiem jest, że transformacji uległy nie 
tylko urządzenia i preparaty wykorzystywane do zabiegów z zakresu 
medycyny estetycznej. Zmiany nastąpiły również w aspekcie postrze-
gania ich efektów przez pacjentów. Początkowo, pożądane były efekty 
przejaskrawienia, przerysowania.. dziś natomiast wzrasta wśród pa-
cjentów poczucie estetyki i subtelności, a w naszej Klinice coraz czę-
ściej słyszymy z ust pacjentów „chciałabym/chciałbym osiągnąć natu-
ralne rezultaty”, a my z ogromną radością spełniamy ich oczekiwania.



Panie Doktorze, mam 29 lat i nurtuje mnie pytanie dotyczące wie-
ku, w jakim powinno się zacząć korzystać z zabiegów medycyny 
estetycznej. Czy jest jakaś granica wieku, poniżej której nie należa-
łoby poddawać się takim zabiegom? Pozdrawiam, Justyna.

Pani Justyno, nie wiek wyznacza granicę lecz biologiczne starzenie się 
skóry, które jest bardzo indywidualną sprawą. Przyjmuje się, że skó-
ra człowieka zaczyna się widocznie starzeć już po 25. roku życia. Nie 
oznacza to jednak, że każdy pacjent po przekroczeniu tego wieku bę-
dzie wymagał inwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. 
Należy również pamiętać, że kondycja skóry młodych osób, szczególnie  
w dzisiejszych czasach, kiedy to poziom zanieczyszczeń środowiska 
jest bardzo wysoki, może pozostawiać wiele do życzenia. Przebarwie-
nia, przesuszenie oraz zmarszczki mimiczne, które często obecne są 
u pacjentów w Pani wieku, stanowią już wskazanie do skorzystania  
z mniej inwazyjnych zabiegów. Warto więc działać w myśl zasady „lepiej 
zapobiegać niż leczyć” i wprowadzić profilaktykę przeciwstarzeniową 
w formie odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej, aktywności fizycz-
nej i odpowiednio dobranych zabiegów np. peelingów, mezoterapii, 
botoksu czy też osocza bogatopłytkowego już w okresie ok. 30 roku 
życia. Odpowiednie będą również zabiegi laserowe, których dobór,  
w zależności od problemu z jakim boryka się pacjent, odbywa się pod-
czas konsultacji medycznych i kosmetologicznych w Klinice Zawodny. 
Pozdrawiam serdecznie.

Dzień dobry. W kolorowej prasie pojawiają się różne hasła reklamo-
we dotyczące termoliftingu skóry. Chciałabym się dowiedzieć jaki 
wpływ mają te zabiegi na skórę. Na jakiej podstawie kwalifikuje się 
Pacjenta do tych zabiegów oraz czy wiążą się z długim czasem re-
konwalescencji.  Czy w Państwa ofercie znajdę tego typu zabiegi? 

Pod hasłem termolifting mieści się wiele rozmaitych terapii, które 
sprowadzają się do wprowadzenia energii termicznej do tkanek i wy-
korzystują pozytywny wpływ wysokiej temperatury na skórę i tkankę 
podskórną.  W skutek procesu starzenia ilość włókien kolagenowych 
w skórze spada. Skóra traci jędrność, elastyczność i sprężystość. Jest 
to  skutek ubytku włókien strukturalnych skóry oraz ich nadmierne 
rozciąganie. Zabiegi z wykorzystaniem wysokiej temperatury powodu-
ją obkurczenie włókien kolagenowych (jest to efekt natychmiastowy, 
widoczny bezpośrednio po zabiegu) oraz produkcję nowych włókien 
kolagenowych poprzez drażniący wpływ na fibroblasty - komórki pro-
dukujące m.in. włókna kolagenowe (efekt ten postępuje nawet do 3 mie-
sięcy po zabiegu). W naszej ofercie znajdzie Pani technologię wysokiej 
podczerwieni Zaffiro, fal radiowych - Pelleve lub Accent Prime, HIFU - 
czyli skoncentrowanych ultradźwięków i oczywiście pełen zakres tech-
nologii laserowych mili-nano-pikosekundowych. Dedykowane są dla 
różnych grup wiekowych.  Wykonuje się je w serii, ale również doskona-
le sprawdzają się jako pojedyncze zabiegi bankietowe.  Zapraszamy na 
konsultację - nasi lekarze lub kosmetologdzy pomogą w wyborze odpo-
wiedniego zabiegu i odpowiedzą na wszystkie pytania. 

Specjalista chirurgii szczękowo - 
twarzowej, certyfikowany lekarz 
medycyny estetycznej 

dr n. med. Piotr Zawodny
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