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KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA SŁUCHU
NOWORODKÓW, DZIECI I DOROSŁYCH
A audiometria tonalna i słowna

...po

A otoemisja akustyczna

magamy lepiej słyszeć

A tympanometria
A ABR (Bera)

NOWOŚĆ !
Modele ładowalne, bezprzewodowa
łączność ze smartfonami
oraz innymi urządzeniami

A bezpłatne testowanie aparatów słuchowych

BATERIE
do aparatów słuchowych

1 zł/szt.

ŁÓDŹ:
ul. Łagiewnicka 53 \ 501 430 530
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„Park maszynowy”, gdzie leczą skórę
Ciągły, systematyczny i dynamiczny rozwój różnych technologii pozwala na skuteczną pomoc pacjentom na skalę dotąd niespotykaną
– mówi dr Bartosz Pawlikowski, dermatolog, założyciel Kliniki Pawlikowski, w rozmowie z Aleksandrą Biernacką
weryfikacji wstępnej, niekorzystnej
diagnozy. Na szczęście większość
osób po pobraniu wycinka zmiany skórnej i badaniu histopatologicznym otrzymywała informację,
że zmiana ma charakter łagodny.
Osobiście ubolewam nad faktem,
że koronawirus wywrócił medyczną rzeczywistość do góry nogami,
a pacjenci zderzyli się z niespotykaną dotąd skalą trudności w kontakcie ze specjalistami i dostępie
do zaawansowanego leczenia.

Ostatnie tygodnie były dla Pana
bardzo męczące…
To prawda, miałem mnóstwo pacjentów, a ciężko mi zrezygnować
z którejkolwiek z moich licznych
pasji, np. kulturystyki, więc tego
czasu zrobiło się za mało (śmiech).
W trakcie pierwszego lockdownu Pana klinika, jako jedna z niewielu w Polsce, była dostępna
dla pacjentów. Mogli wybrać
kontakt osobisty lub online. Nie
obawiał się Pan ani przez chwilę
tak ryzykownej decyzji?
Jako lekarz wojskowy i uczestnik
misji w Iraku zdaję sobie sprawę
z niebezpieczeństwa, jakie wiąże
się z działaniem kliniki w warunkach
zagrożenia epidemicznego. Ale nie
wyobrażałem sobie innego rozwiązania. Wielu moich pacjentów cierpi
na choroby przewlekłe, takie jak:
AZS, łuszczyca, trądzik pospolity,
choroby autoimmunologiczne i wiele
innych. Wymagają systematycznego
i bezpośredniego kontaktu ze mną.
Czy mimo tego pacjenci często
korzystali z konsultacji online?
Ograniczenia i restrykcje w związku
z koronawirusem zmusiły właścicieli firm z różnych gałęzi biznesu
do zmiany podejścia. W moim
przypadku było to wymuszenie
kontaktu z pacjentem przez internet. Na szczęście w dermatologii
możliwa jest skuteczna konsultacja

online, ponieważ zawsze można
obejrzeć zmiany na skórze przy
pomocy kamery internetowej lub
w telefonie. Były wśród pacjentów
osoby z grupy ryzyka, które w ogóle nie opuszczały domu oraz przebywające na kwarantannie. Ten system przetrwał do chwili powrotu
do normalnego funkcjonowania
pomiędzy pierwszym i drugim
lockdownem. Pacjenci, szczególnie ci z dalszych rejonów Polski,
chętnie korzystają z tej możliwości
także w czasie, kiedy nie jest to już
koniecznością. Bywa też zabawnie, bo w czasie takich konsultacji
online często wykonują ekwilibrystyczne figury w celu pokazania
mi zmiany, np. na stopie, kierując
ją do kamery laptopa stojącego
na wysokim stole (śmiech).
Statystyki na temat diagnostyki
nowotworów w Polsce w czasie pandemii są alarmujące. Ich
wykrywalność spadła o jedną
trzecią. Zdarzały się Panu w tym
okresie trudne przypadki, np.
rak skóry lub inne wymagające
pilnej interwencji? Czy zdarzyło
się, że po konsultacji online wezwał Pan pilnie pacjenta na badanie?
Oczywiście, że tak. Ale tych nowotworów nie było dużo. Pomimo
konsultacji online czasem musiałem wzywać pacjentów do osobistego stawienia się w klinice celem

Czy w związku z noszeniem maseczek pogorszył się stan skóry
twarzy u pacjentów z trądzikiem, ŁZS, AZS, grzybicami?
Tak, maseczki i przyłbice pogorszyły stan skóry u tych osób. Dotyczy
to również pacjentów z łuszczycą
czy alergią. Zaczęły się też pojawiać zmiany na skórze u osób zdrowych: wyprysk kontaktowy, okołoustne zapalenie skóry o etiologii
mieszanej, choroby trądzikopodobne, często ze zmianami ropnymi. We wszystkich tych przypadkach stosuję u moich pacjentów
miejscowe, agresywniejsze niż dotychczas leczenie oraz rekomenduję im wzmożoną pielęgnację skóry
twarzy, czyli natłuszczanie i nawilżanie dermokosmetykami. Zalecam też noszenie jednorazowych,
wysokiej jakości maseczek i stosowanie aerozoli zawierających jony
srebra oraz substancje czynne, jak
kwas salicylowy czy glikolowy, które napyla się na maseczkę od strony twarzy.
Czego nauczyła Pana pandemia?
Tego, że nic w życiu nie jest pewne i zawsze należy być przygotowanym na najgorsze oraz być
elastycznym w działaniu. Ale w zasadzie tych rzeczy nauczyłem się
jeszcze wcześniej jako lekarz wojskowy uczestniczący w misjach.
Więc tak naprawdę pandemia tylko
mnie w tym umocniła.
Jest Pan znany z tego, że w terapiach stosuje nowatorskie rozwiązania. Motto kliniki to „nowy

wymiar leczenia”. Czy jakieś
nowe metody zrobiły ostatnio
furorę w dermatologii? Czy defekty takie jak trądzik, blizny
albo nieudane tatuaże udaje się
zlikwidować szybciej i w większym stopniu niż np. 5-10 lat
temu?
W dermatologii, medycynie estetycznej i regeneracyjnej dokonał
się prawdziwy przełom związany
z zastosowaniem nowoczesnych
technologii laserowych oraz preparatów autologicznych, takich
jak: tłuszcz, komórki macierzyste,
osocze bogatopłytkowe i fibryna.
To wszystko znacząco zwiększyło
efektywność leczenia wielu dolegliwości. Na przykład do usuwania
blizn potrądzikowych, pourazowych
i pooparzeniowych stosujemy dziś
techniki kombinowane: lasery picosekundowy i tulowy w połączeniu
z preparatami pozyskiwanymi z krwi
oraz tłuszczu pacjenta. Stymulacja
termiczna laserem oraz dostarczenie
do tkanki czynników wzrostu i komórek macierzystych dają nieosiągalne jeszcze kilka lat temu efekty
przebudowy skóry. Nastąpił też duży
postęp w usuwaniu barwników ze
skóry, czyli makijażu permanentnego i tatuaży. Efekty są lepsze, a samo
leczenie trwa krócej. Skok technologiczny obserwujemy również w leczeniu łysienia. W zależności od jego
rodzaju stosujemy obecnie odpowiednie leczenie oparte na właściwościach osocza bogatopłytkowego
i komórek macierzystych. Te ostatnie
są najbardziej aktywne biologicznie w naszym własnym tłuszczu.
Umiejętne przygotowanie preparatu
pozwala na wykorzystanie ich potencjału do regeneracji cebulek włosowych i odrostu włosów. Efekty są
na poziomie 70 proc. odzyskanych
włosów, jeśli pacjent zgłosi się odpowiednio wcześnie. Jeśli nie, możemy
mu zaoferować przeszczep włosów.
Wiem, że Pana marzeniem było
stworzenie w Łodzi „parku maszynowego”, w którym lekarze
pragnący skutecznie leczyć,
mieliby do wyboru najnowocześniejsze, bardzo różne urządzenia, w tym lasery. Myśli Pan,
że uda się to zrealizować?
Współcześnie cała medycyna, niezależnie od specjalności, jest oparta nie tylko na umiejętnościach
lekarzy, ale też na możliwościach,
jakie dają technologie. Inwestowanie w sprzęt i w umiejętności
to priorytet. Obecnie posiadam
w klinice urządzenia laserowe, które zaliczają się do ścisłej technologicznej czołówki na świecie.
Posiadanie w klinice wielu nowoczesnych urządzeń daje mi możliwość swobodnego poruszania się
pomiędzy technologiami w celu
uzyskania najlepszego efektu.
Marzenie o „parku maszynowym”
częściowo udało mi się więc już
spełnić, bo w klinice pracuje 15
laserów najwyższej klasy. Ciągły,
systematyczny i dynamiczny roz-

wój różnych technologii, w tym
laserowych, pozwala na skuteczną
pomoc pacjentom na skalę dotąd
niespotykaną.
Zbudował Pan w klinice interdyscyplinarny zespół ekspertów.
Są nie tylko dermatolodzy, ale
również urolog, trycholog, ginekolog, alergolog, chirurg ogólny
i plastyczny. Jakie zabiegi wykonują ci specjaliści?
Urolog wykonuje np. zabiegi w ramach leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu czy poprawiające
sprawność seksualną u mężczyzn.
Chirurg plastyczny zajmuje się
plastyką okolicy oka, uszu czy zabiegami chirurgicznymi na tkance
tłuszczowej, jak liposukcja, lipotransfer i lipofilling, ale również np.
labioplastyką, czyli plastyką okolic
intymnych. Interdyscyplinarny zespół lekarzy pozwala skuteczniej
zająć się danym problemem klinicznym, zwracając uwagę na każdy aspekt terapii.
Wspominał Pan już o dużej
skuteczności zabiegów z zastosowaniem własnego materiału biologicznego, np. krwi lub
tłuszczu. Jakie problemy możemy rozwiązywać dzięki takim
zabiegom?
Bardzo różne: blizny każdego rodzaju – pourazowe, potrądzikowe,
pooparzeniowe, każdego rodzaju
łysienie, problem nietrzymania
moczu, obniżona sprawność seksualna. Oczywiście wchodzą tu w grę
również zabiegi z zakresu estetyki,
lifting i głęboka regeneracja skóry.
Co cieszy się obecnie największą popularnością na rynku
estetycznym?
Zabiegi odmładzające oparte
na technologiach łączonych, z wykorzystaniem tkanki autologicznej, czyli własnej. Ale coraz więcej
zgłasza się też do nas pacjentów
z obszaru ginekologii oraz urologii
estetycznej, a także w celu wykonania liposukcji.
Czy w podejściu do odmładzania
coś się na przestrzeni ostatnich
lat zmieniło? Jak to wpłynęło
na popularność dostępnych metod?

Podejście lekarzy do zabiegów
medycyny estetycznej jest zawsze
odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania pacjentów. Niezmienną
potrzebą pacjenta są zabiegi,
które nie bolą, są bardzo skuteczne, bezpieczne i dają widoczne
efekty, a czas rekonwalescencji
nie przekracza 5-7 dni. W związku z tym medycyna estetyczna
w coraz większym stopniu opiera
się na stosowaniu nowoczesnych
urządzeń w połączeniu z preparatami autologicznymi minimalizującymi ryzyko powikłań. Stąd też
na topie są obecnie takie zabiegi,
jak: eyepico, liftpico, mezoterapia
osoczem, lipofilling, lipotransfer
czy odmładzanie fibryną.
Kiedyś po zabiegu odmładzania
trzeba się było zamknąć na miesiąc w domu, żeby dojść do siebie. W dodatku te zabiegi często
koszmarnie bolały…
To już historia. Jeszcze 3 lata temu
trwało to 14-28 dni. Dziś średni
czas rekonwalescencji to 5-7 dni,
a są też i takie metody, które umożliwiają powrót do normalnej aktywności w ciągu doby.
Klinika Pawlikowski jest zarazem
centrum szkoleniowym dla lekarzy z całej Polski. W jakich obszarach przeprowadza szkolenia i jak
to wpływa na rozwój Kliniki?
Działalność szkoleniową rozpoczęliśmy w 2016 roku. Obecnie robimy
szkolenia z dziedziny laseroterapii,
zabiegów z wykorzystaniem tkanki
tłuszczowej, liposukcji i przeszczepu włosów. Dzięki szkoleniom lekarze mają dostęp do najnowszych
doniesień naukowych. U lekarzy
biorących w tym udział wzrasta
świadomość konieczności wykorzystywania nie tylko igły i strzykawki, ale też najnowszych technologii, szczególnie tych laserowych.
Czego życzyłby Pan swoim pacjentom w 2021 roku?
Oczywiście zdrowia, a także możliwości swobodnego życia w nowej
rzeczywistości, pomimo trudnych
warunków. I jeszcze tego, żeby nadal darzyli mnie takim zaufaniem
jak do tej pory.
Dziękuję za rozmowę
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KLINIKA
PAWLIKOWSKI
W CZYM POMAGAMY:
• DERMATOLOGIA KLINICZNA
• DERMATOLOGIA DZIECIĘCA
• UROLOGIA ESTETYCZNA
• GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
• DERMATOCHIRURGIA
• CHIRURGIA PLASTYCZNA
• MEDYCYNA ESTETYCZNA
• LASEROTERAPIA
• TRYCHOLOGIA
• KOSMETOLOGIA

ZABIEGI ESTETYCZNE:
• BLEFAROPLASTYKA
• LIFTING LASEROWY TWARZY i CIAŁA
• WIODĄCE ZABIEGI AUTOLOGICZNE
(osocze, tłuszcz, ﬁbryna)
• KOREKCJA USZU
• LIPOSUKCJA
• MODELOWANIE TWARZY i CIAŁA (LIPOTRANSFER)
• PRZESZCZEP WŁOSÓW
• PODCINANIE BLIZN
• USUWANIE TATUAŻY i inne.

ZABIEGI KLINICZNE:
• LASEROWA TERAPIA TRĄDZIKU
(pospolity, młodzieńczy, różowaty);
• CHIRURGICZNE i LASEROWE USUWANIE
ZNAMION
• SKLEROTERAPIA
• ELEKTROKOAGULACJA
• KRIOTERAPIA,
• FOTOTERAPIA LED,
• WAZEKTOMIA i inne.

Klinika Pawlikowski, ul.Radwańska 26, Łódź
tel. +48 668 793 039
www.klinikapawlikowski.pl, rejestracja@klinikapawlikowski.pl

