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Magdalena Błaszczak: Wybrał Pan nietypowy 
zawód lekarza wojskowego. Dlaczego zdecy-
dował się Pan związać z wojskiem?

Bartosz Pawlikowski: Mój tata był żołnierzem, 
wychowywałem się więc w  rodzinie wojsko-
wej. Mieszkaliśmy obok jednostki, więc jako 
dziecko chodziłem do lekarza i  stomatologa, 
którzy opiekowali się żołnierzami. Odnosiłem 
wtedy wrażenie, że Ci lekarze wyglądali lepiej 
i  byli zdecydowanie bardziej pewni siebie niż 
medycy cywilni. Wtedy, gdy byłem chłopcem, 
imponowali mi tym, że byli wysocy, bardzo za-
dbani i  zawsze niezwykle kompetentni. Podo-
bało mi się to, stwierdziłem więc, że chcę być 
właśnie taki i  że będę zdawał do Wojskowej 
Akademii Medycznej. Wybór ten wynikał też 
częściowo z  tego, że tata był żołnierzem. Pa-
miętam, że byłem w  piątej klasie, kiedy zabrał 
mnie na trzy miesiące do Ustki, na poligon 
dla żołnierzy rezerwy. Jechaliśmy tam pocią-
giem towarowym z  Krakowa przez aż pięć 

dni. Na miejscu mieszkaliśmy pod namiotami.  
Już wtedy bardzo spodobało mi się żołnierskie 
życie. Wyjazdy na poligon wyglądały tak samo, 
również gdy skończyłem medycynę. Kolejny 
powód, dla którego wybrałem akademię woj-
skową, był bardzo prozaiczny. Mieszkałem koło 
Zgierza, 50 kilometrów od Łodzi. Moja mama 
była księgową w  przedszkolu, więc rodziców 
nie było stać na to, żeby utrzymywać mnie na 
studiach. Z drugiej strony byli na tyle zamożni, 
że nie mogłem liczyć na to, że akademik będzie 
mi sponsorowało państwo. W  Wojskowej Aka-
demii Medycznej miałem zapewniony i  akade-
mik, i żołd, który wynosił na początku sto parę 
złotych, a  pod koniec studiów  – pamiętam  – 
wzrósł do kilkuset złotych miesięcznie. Żołd 
na studiach zależał od wyników w  nauce i  od 
stopnia wojskowego. Państwo zapewniało mi 
niemal wszystko – od mundurów i fartuchów po 
jedzenie. Oprócz zajęć medycznych mieliśmy 
też te typowo żołnierskie, np.  zajęcia z  topo-
grafii, ćwiczenia na poligonach. To był dla mnie 

Materiał promocyjny
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bardzo pracowity czas, bo nawet jeśli zdałem wszystkie 
egzaminy w  terminie, miałem maksymalnie trzy tygo-
dnie wakacji. Latem odbywały się dodatkowe zajęcia, 
w  tym na poligonie  – ich było najwięcej, a  pierwszego 
września przyjeżdżałem już z powrotem na uczelnię.

M.B.: Jest Pan zawodowym żołnierzem?

B.P.: W czasach, gdy studiowałem, ukończenie akademii 
oznaczało, że dostaje się przydział do jednostki wojsko-
wej gdzieś w Polsce. Po skończonych studiach wszyscy 
absolwenci jechali do Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia w Warszawie, żeby dostać przydział do pracy. 
Byli tam przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbroj-
nych. Wchodziliśmy jeden po drugim, w kolejności „we-
dług ocen”, prymusi mieli więc pierwszeństwo i wybie-
rali sobie miejsce przyszłej pracy. Im gorsze oceny, tym 
gorsze lokalizacje  – na koniec najczęściej pozostawały 
małe miasteczka. Po odbyciu służby wojskowej każdy 
dążył do tego, żeby przenieść się do szpitala wojskowe-
go na etat. Zawsze najwięcej lekarzy brakowało w jed-
nostkach wojskowych. Dostałem przydział do Orzysza, 
do jednostki Bemowo Piskie, która była odpowiedzial-
na za opiekę nad terenem poligonu. Ta jednostka na co 
dzień nie była zamieszkała, dopóki wojsko nie przyjeż-
dżało na poligon. Wtedy żołnierze zajmowali się całymi 
dniami ćwiczeniami – te polegały głównie  na strzelaniu 
i  różnych formach aktywności fizycznej. Pracowałem 
na izbie chorych i  leczyłem głównie przyjezdnych żoł-
nierzy. Nie podobało mi się tam jednak, bo w  tzw. zie-
lonych jednostkach zawsze było dużo alkoholu  – nie 
w  pracy, ale po pracy. Stwierdziłem, że to nie miejsce 
dla mnie, zwłaszcza że już wtedy marzyłem o tym, żeby 
zrobić specjalizację  z  dermatologii i  rozwijać się w  tej 
dziedzinie. Żeby się stamtąd wyrwać, napisałem wnio-
sek o wyjazd do Iraku i spędziłem tam osiem miesięcy. 
Wróciłem na pół roku i  znowu wyjechałem na siedem 
miesięcy. Po powrocie przeniosłem się do Tomaszowa 
Mazowieckiego, do jednostki specjalnej brygady kawa-
lerii powietrznej, gdzie służyłem do grudnia 2019 roku. 
Odsłużyłem 25 lat i odszedłem z wojska.

M.B.: Jak wyglądała Pana służba w Iraku?

B.P.: Za pierwszym razem byłem w bazie, która była sie-
dzibą dowództwa wielonarodowej dywizji. Irak dzielił 

się wtedy na dwie części, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 
Północna część kraju była bardzo niebezpieczna. Tam 
stacjonowali głównie Amerykanie, którzy mają inny 
od naszego styl działań wojennych, bardziej agresyw-
ny. Żartowaliśmy czasem, że najpierw strzelają, potem 
się pytają. Południe Iraku zajmowała międzynarodowa 
dywizja, czyli żołnierze z całej reszty świata – Gruzini, 
Ukraińcy, Kanadyjczycy, Australijczycy, wielu Wło-
chów i  Niemców. Podczas pierwszego pobytu praco-
wałem na izbie chorych i  udzielałem pierwszej pomo-
cy. Najczęściej zdarzały się skaleczenia  i  zwichnięcia, 
a ponieważ żołnierze, nieprzyzwyczajeni do tamtejsze-
go klimatu, szybko się odwadniali, również omdlenia. 
Wyjeżdżałem też w  konwojach jako zabezpieczenie 
medyczne. Za drugim razem wyjechałem do Bagdadu, 
do szpitala wojskowego. To była dużo bezpieczniejsza 
praca. Były oddziały, do których trafiali żołnierze, wy-
magający wysokospecjalistycznej pomocy. Tam byłem 
oficerem łącznikowym, odpowiedzialnym za zbieranie 
informacji o tym, co dzieje się z żołnierzem z wielona-
rodowej dywizji, i  przekazywaniem ich do dowódcy 
wojskowej służby zdrowia w  obrębie wielonarodowej 
dywizji. Moim bezpośrednim przełożonym była osoba, 
która opowiadała o tym wszystkim bezpośrednio gene-
rałowi na odprawie. Informowałem o  stanie rannego 
żołnierza, przeprowadzonych zabiegach  i  operacjach, 
o tym, czy będzie mógł dalej służyć w wojsku, czy jed-
nak będzie musiał wrócić do domu. Współpracowałem 
wtedy z  lekarzami, komendantem szpitala, często tłu-
maczyłem z  rosyjskiego. Przyjmowałem też czasem 
z amerykańskim dermatologiem. To była bardzo cieka-
wa praca, bo miałem do czynienia z  osobami różnych 
ras – Mulatami, Metysami, Czarnymi, Azjatami, którzy 
mają różne rodzaje skóry. Leczyłem głównie grzybice, 
egzemy, uczulenia, choroby pasożytnicze.

M.B.: Czy w Iraku bywało bardzo niebezpiecznie?

B.P.: Walka z  talibami była jak walka z  partyzantami. 
Wyglądało to tak, że ludzie ubrani w  cywilne ubrania 
jeździli pick-upami, na które w  niespodziewanym mo-
mencie wystawiali moździerz, żeby ostrzelać bazę. 
Przemieszczali się szybko, a  strzały padały co kilka-
dziesiąt metrów, więc ciężko było ich zlokalizować. 
W takich sytuacjach wszyscy z kontenerów musieli się 
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przenieść do schronów, dopóki nie ustał ostrzał. Osoby 
odpowiedzialne za zlokalizowanie takiego pick-upa, 
starały się to zrobić jak najszybciej, ale bywało to cza-
sem niemal niemożliwe. Najgorszym irackim doświad-
czeniem były dla mnie wyjazdy konwojami. Dwa razy 
zdarzyło się, że w  mojej obecności został wysadzony 
jeden z  pojazdów. Nikt nie ocalał. Procedura w  takim 
wypadku wygląda następująco: konwój się zatrzymu-
je, żołnierze otaczają samochody tzw. pierścieniem, ja 
jako lekarz sprawdzam, czy ktoś przeżył, zbieram jak 
najprędzej szczątki ciał do worków, pakuję je do karetki 
i odjeżdżamy tak szybko, jak to jest możliwe. Na koniec 
żołnierze wysadzają pojazd, żeby nie można było nic 
z niego wynieść. Duże wrażenie zrobiły na mnie ostrza-
ły. Przez pierwsze dwa miesiące pobytu w Iraku bardzo 
się bałem, zwłaszcza gdy wyjeżdżałem z konwojem. Nie 
mogłem jednak udawać, że źle się czuję, albo przyznać 
się do strachu i  oznajmić, że nie mogę jechać z  resztą. 
Poza tym nie da się przez dwa miesiące bez przerwy co-
dziennie bać się o swoje życie, więc po pewnym czasie 
zakładałem już po prostu kamizelkę i hełm i wsiadałem 
do karetki, licząc na szczęście.

M.B.: Jak na Pana pobyt w Iraku reagowała rodzina?

B.P.: Byłem wtedy żonaty, martwili się o mnie również 
rodzice. Chociaż mój tata, jako wojskowy, nie przeżywał 
tego wyjazdu tak samo jak ojcowie-cywile. Miałem moż-
liwość dzwonienia do domu przy użyciu wojskowych 
telefonów, oczywiście w wyznaczonych dniach i godzi-
nach. A  do żony telefonowałem za pomocą amerykań-
skiej sieci łączności. Kupowałem kartę magnetyczną  – 
pamiętam, że 15 minut rozmowy kosztowało wtedy 30 
dolarów. Nie opowiadałem jednak wszystkiego, co się 
działo na miejscu, bo wiedziałem, że może to wywołać 
co najwyżej niepotrzebny lęk. Poza tym wygadywanie 
się przez telefon daje niewielką ulgę. Bardziej pomagała 
rozmowa z psychologiem tam na miejscu i tutaj po po-
wrocie do kraju.

M.B.: Żeby zostać dermatologiem, poświęcił się Pan 
i  pojechał do Iraku. Skąd ta pasja do leczenia chorób 
skóry?

B.P.: Dermatologiem chciałem być już na studiach, 
z  bardzo prozaicznych powodów. Podobało mi się to, 

że na skórze uwidacznia się wiele innych schorzeń. 
Bo człowiek cierpiący na choroby skórne może na nie 
chorować na przykład przez chorobę jelit, osłabienie 
układu immunologicznego. To było dla mnie bardzo 
interesujące. Nie znalazłem specjalizacji, która pod 
tym względem byłaby równie ciekawa. Onkologia była 
przygnębiająca, interna oznaczała głównie pracę ze 
starszymi ludźmi –to zupełnie nie dla mnie. Chirurgia, 
ze względu na mój wysoki wzrost i konieczność pochy-
lania się nad łóżkiem operacyjnym, też była dla mnie nie 
do przejścia. Pamiętam, jak w Wojskowej Akademii Me-
dycznej, w trakcie operacji, w nienaturalnie zgiętej po-
zycji, nie mogłem się poruszyć przez wiele godzin. Gdy 
tylko zrobiłem choćby minimalny ruch, dostawałem 
wielki ochrzan od profesora. Wciskał mnie w  ziemię. 
W  ogóle w  szpitalu wojskowym, my, studenci, począt-
kujący lekarze, spotykaliśmy się z tzw. falą wojskową.

M.B.: Trudno było to wytrzymać?

B.P.: Atmosfera na studiach i w szpitalu wojskowym jest 
specyficzna. Zdarzały się szowinistyczne żarty – wiem, 
że to nie brzmi dobrze, ale naprawdę miało to miejsce. 
Gdy się studiuje z  pięćdziesięcioma innymi mężczy-
znami, w akademikach dzieją się różne rzeczy. Nie ma 
żadnej kobiety, która rozładowałaby napięcie, choćby 
samą swoją obecnością. Wieczorami prowadziliśmy 
walki na rękawice i  na gołe pięści. Do tego nie mogli-
śmy wychodzić z akademika – przez pierwsze dwa lata 
nauki musieliśmy ciągle przebywać na terenie uczelni. 
Gdy chciałem gdzieś wyjść, musiałem albo przeskoczyć 
nielegalnie przez płot, albo zdobyć przepustkę. A prze-
pustki można było otrzymać wyłącznie za dobre wyniki 
w  nauce. Moim przełożonym był dowódca roku, który 
nie miał wykształcenia medycznego, pełnił tylko rolę 
opiekuna. Miał dostęp do ocen i  gdy dostałem trójkę 
z kolokwium, nie pozwalał mi wyjechać na weekend do 
domu, a tym, którzy dostali czwórki i piątki, już tak. Mu-
siałem zostać w akademiku, żeby poprawić ocenę.

M.B.: Świat medycyny wojskowej diametralnie różni 
się od świata medycyny estetycznej, którą zajmuje się 
Pan teraz.

B.P.: Tak, jednak moje zainteresowanie medycyną este-
tyczną wynika z tego, że to dermatologia jest moją  pasją 
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od wielu lat. Praktycznie cały staż dermatologiczny 
spędziłem u profesora Kaszuby. To był 2006 rok, cza-
sy, gdy medycyna estetyczna w  Polsce raczkowała. 
Kiedy rozmawiam z  lekarzami będącymi pionierami 
tej dziedziny, opowiadają niesamowite historie. Na 
przykład, że kupowali kwas hialuronowy w  jakimś 
biurze, płacili gotówką, wynosili go w  torbie i  wieźli 
do gabinetu, gdzie wstrzykiwali swoim pacjentkom. 
Dzisiaj śmiejemy się, że wyglądało to jak dilerka. To 
właśnie kilkanaście lat temu profesor Kaszuba zainte-
resował mnie medycyną estetyczną. Prowadził łódz-
ką klinikę Dermed, jako jeden z  nielicznych lekarzy 
w  Polsce miał dwa lasery. Pamiętam, że powiedział 
wtedy: „Słuchaj, Bartek, zobaczysz, że za parę lat lu-
dzie oszaleją na punkcie laseroterapii, botoksu i kwasu 
hialuronowego”. I miał rację. Na początku przeszedłem 
szkolenie z prostych zabiegów: botoksu, laseroterapii, 
skleroterapii. Potem brałem udział w  coraz bardziej 
skomplikowanych szkoleniach. Uważam, że medycy-
na estetyczna jest dla lekarza dermatologa naturalną 
drogą rozwoju.

M.B.: Kiedy zdecydował się Pan na założenie własnej 
kliniki?

B.P.: Był czas, kiedy jednocześnie pracowałem u profe-
sora Kaszuby, jeździłem do Warszawy i do Włocławka, 
a dodatkowo pracowałem jeszcze w dwóch miejscach 
w  Łodzi. Żona przekonywała mnie wtedy, że skoro 
mam tylu pacjentów i mnóstwo pracy, dam sobie radę, 
jeśli założę własną klinikę. Po kilku miesiącach zasta-
nawiania się i  obaw, zdecydowałam się na to. Moja 
pierwsza klinika mieściła się w centrum Łodzi, miała 
powierzchnię 110 metrów kwadratowych, składała się 
czterech gabinetów. Niedługo potem poszerzyłem ją 
o kolejne 40 metrów kwadratowych. Stopniowo kupo-
wałem sprzęt: pierwszy był laser wielogłowicowy, dru-
gi – laser naczyniowy, potem zaopatrzyłem się w laser 
CO2. Sukcesywnie rozbudowywałem to miejsce tak, 
żeby móc wykonywać w nim wszystkie zabiegi medy-
cyny  estetycznej.

M.B.: Ile osób zatrudnia Pan dzisiaj?

B.P.: Pięć osób w rejestracji na umowę o pracę i dzie-
sięciu lekarzy na umowę o współpracę.

M.B.: Jakich zabiegów wykonuje Pan dzisiaj w  swojej 
klinice najwięcej?

B.P.: Najczęściej wykonywane są bardziej skompliko-
wane i zaawansowane procedury z zakresu medycyny 
estetycznej, między innymi bardziej rozbudowane za-
biegi wolumetryczne. Przyjmuję dużo pacjentek z asy-
metriami. Powodzeniem cieszą się też zabiegi na włosy: 
zwłaszcza diagnostyka i  leczenie łysienia. Jednak naj-
więcej chyba wykonuję zabiegów autologicznych oraz 
tych związanych z  przeszczepem tłuszczu, z  fibryną 
i  osoczem bogatopłytkowym. Dużą popularnością cie-
szy się podcinanie blizn z użyciem kilku laserów. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że jako doświadczony lekarz mam 
wiedzę pozwalającą na wdrażenie procedur, których 
obawiają się inni lekarze. W swojej klinice proste zabie-
gi, takie jak botoks czy powiększanie ust, kieruję do le-
karzy, z którymi pracuję. Wiadomo jednak, że pacjenci 
chcą, żebym to ja wykonywał zabieg. Zazwyczaj ulegam 
tym prośbom. Coraz więcej przeprowadzam też pro-
cedur chirurgicznych, bardziej inwazyjnych, ale wciąż 
mieszczących się w zakresie medycyny estetycznej.

M.B.: Czy często przychodzą do Pana pacjentki, które 
chcą wyglądać przesadnie młodo?

B.P.: Tak, jednak mam obserwację, że przesadnie młodo 
chce wyglądać określona grupa pań. Jeśli ktoś czuje się 
ze sobą dobrze, zarówno pod względem psychicznym, 
jak i fizycznym, to dba o to, żeby na co dzień wyglądać 
dobrze, ale nie przesadzić. Natomiast osoby, które mają 
kompleksy, są niedowartościowane w życiu osobistym, 
czują się nieatrakcyjne, również psychicznie, leczą czę-
sto stany obniżonego nastroju zabiegami medycyny 
estetycznej. To są osoby, które jeśli chodzi o zabiegi nie 
zatrzymują się nigdy i stosują coraz poważniejsze pro-
cedury. Wciąż im mało, szukają w sobie kolejnych nie-
doskonałości, pretekstów do zmiany. Mam na przykład 
pacjentkę, która przychodzi do mojej kliniki co dwa 
tygodnie i  oczekuje, że jej coś wstrzyknę. Oczywiście 
muszę nad takimi pacjentami zapanować, bo oni po-
jawiają się cyklicznie. Gdy pracowałem kiedyś w  POZ 
jako dermatolog, przychodzili do mnie regularnie, co 
dwa tygodnie. Nie cierpieli na żadną przewlekłą der-
matologiczną chorobę. Chociaż zostali już wyleczeni, to 
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dalej do mnie przychodzili, siadali i opowiadali o swoich 
problemach – pojawiali się tylko po to, żeby się wygadać. 
Wychodzili z gabinetu i od razu zapisywali się na kolej-
ną wizytę za dwa tygodnie. Dzisiaj w moich gabinetach 
medycyny estetycznej jest bardzo podobnie  – po kilku 
latach pacjentów zna się dobrze. Przykładem może tu 
być pacjentka sprzed dwóch tygodni, która przyszła 
na usuwanie blizn laserem. Wiedziałam, że te blizny 
zrobiła sobie sama. To był trądzik z  zadrapania. Wyci-
nała sobie pryszcze cążkami do paznokci, bo sądziła, 
że coś w tych pryszczach jest. Część z nich się zagoiła, 
a  część nie. Kiedy zapytałem ostrożnie, nie oceniając, 
o  jej chorobę, odpowiedziała mi, że zaczęło się to dwa 
lata temu. Chodziła do specjalistów, miała robione wy-
mazy, szczegółowe badania. Zapytałem, co się wtedy 
wydarzyło w jej życiu: czy wyjechała na wakacje, może 
do tropików, i  to, z  czym przychodzi, to początek cho-
roby tropikalnej. A  może w  tym czasie ktoś jej zmarł, 
może się rozwodziła…? Odpowiedziała, że początek 
choroby przypadł na koniec rozwodu – ona była wtedy 
wykończona psychicznie i  to mogło osłabić jej układ 
immunologiczny. Siedząc po drugiej stronie biurka, od 
razu wiedziałem, że ta kobieta nie dała sobie rady psy-
chicznie i zaczęła się samookaleczać. W takiej sytuacji 
od razu kieruję pacjentkę do psychologa lub psychiatry, 
a  wcześniej często przepisuje delikatne leki poprawia-
jące nastrój. Pacjenci różnie reagują na takie zalecenia. 
Jedni się obrażają i wychodzą, innym udaje się skutecz-
nie pomóc. Jest też grupa osób, która nie ma aż tak du-
żych problemów, ale leczy swoje niedowartościowanie 
i kompleksy zabiegami medycyny estetycznej. W takich 
przypadkach wykonuję zabieg, który pacjentowi nie za-
szkodzi. Zamiast wypełniaczy podaję na przykład oso-
cze bogatopłytkowe, które nie zmienia rysów twarzy.

M.B.: O ile lat według Pana zabiegi medycyny estetycz-
nej potrafią odmłodzić człowieka?

B.P.: Medycyna estetyczna nie odmładza, a  spowalnia 
procesy starzenia. Pozwala zyskać najlepszy możliwy 
wygląd dla danego wieku biologicznego. U  pięćdzie-
sięcioletniej kobiety możemy wykonać zabiegi, dzięki 
którym będzie ona wyglądała jak fantastycznie prezen-
tująca się pięćdziesięciolatka, o skórze doskonałej jako-
ści i ładnych proporcjach twarzy. Nie jesteśmy w stanie 

cofnąć czasu. Bardzo dobrym tego przykładem jest 
moja managerka, osoba w  moim wieku. Kiedy się spo-
tkaliśmy, zrobiłem jej zdjęcia i  zaproponowałem kilka 
małoinwazyjnych zabiegów. Dwa lata później wygląda 
rewelacyjnie. Na zdjęciach „przed” prezentuje się jak 
wychudzona starsza pani, czterdziestolatka po przej-
ściach, a  teraz jest to promieniejąca, bardzo ładna ko-
bieta. Zmieniła się w bardzo naturalny sposób.

M.B.: Z jakich zabiegów medycyny estetycznej korzy-
sta Pan osobiście?

B.P.: Pierwszy zabieg miałem wykonany podczas szko-
lenia w 2010 roku – był to zabieg laserem CO2. Od czasu 
do czasu stosuję iniekcję toksyną botulinową, ale robię 
to nieregularnie. Natomiast jedynym poważnym zabie-
giem, któremu się poddałem, była wolumetria z  uży-
ciem kwasu hialuronowego. Pani doktor, która u  mnie 
pracowała i z którą się spotykałem, kończyła międzyna-
rodowy program szkoleniowy dla lekarzy z zakresu po-
dawania kwasu hialuronowego i  toksyny botulinowej. 
Na koniec cyklu szkoleniowego trzeba było wykonać 
kompleksowy zabieg wolumetryczny w obrębie twarzy. 
Ja byłem modelem. Podano mi w twarz aż 33 ml kwasu 
hialuronowego. To bardzo dużo, bo zwykle podczas jed-
nej sesji podaje się od 3 do 6 ml, głównie ze względów 
bezpieczeństwa, ale też z uwagi na cenę. W tym przy-
padku nie było ograniczeń produktowych  – duża ilość 
substancji została mi podana w wielu miejscach: na skro-
nie, w żuchwę, czoło, okolice oka, policzki, brodę, kąt żu-
chwy. To był mój najpoważniejszy zabieg z zakresu me-
dycyny estetycznej. Gorączkowałem po nim przez dwa 
dni, ale spodziewałem się tego. Wysoka temperatura to 
naturalna reakcja organizmu, który potraktował zabieg 
jako uraz. Część osiągniętego wtedy efektu utrzymuje 
się do dzisiaj. Przyznaję, że korzystam z toksyny botu-
linowej w  taki sposób, żeby nadal się marszczyć. Nie 
mógłbym stać się idealnie wygładzonym mężczyzną – to 
zupełnie nie w moim stylu. Jeśli chodzi o laseroterapię, 
pięć lat temu przeszedłem zabieg laserem ablacyjnym, 
żeby podgrzać skórę i zastymulować ją do przebudowy. 
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad wykonaniem 
blefaroplastyki górnej powieki, bo kiedy patrzę na swo-
jego ojca, widzę, że będę miał ten sam problem co on. 
M.B.: Jak Pan sądzi: co będzie przyszłością medycyny 
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estetycznej w Polsce?

B.P.: Sporo jeżdżę po świecie, jestem ciekaw nowości 
w  branży. Na ostatnim kongresie międzynarodowym 
w Monte Carlo brałem udział w sesjach tematycznych, 
a  wczoraj wieczorem wróciłem z  Włoch, gdzie poje-
chałem na zaproszenie producenta włoskich urządzeń. 
Wspominam o  tym, ponieważ na kongresach między-
narodowych można zauważyć pewien trend. Jest nim 
wykazywanie dużej ostożności, jeśli chodzi o  inwesto-
wanie w sprzęt. Oczywiście spore znaczenie mają tutaj 
kwestie ekonomiczne  – te urządzenia nie są tanie. Na-
tomiast jeśli chodzi o  trendy, które moim zdaniem za-
władną niebawem światem medycyny estetycznej, to są 
to na pewno urządzenia laserowe i te do modelowania 
sylwetki. Wczoraj oglądałem urządzenie, które dzia-
ła na zasadzie połączenia stymulującego prądu  (EMS) 
z  laserem i które służy do redukcji tkanki tłuszczowej. 
Popularność takich metod wynika z faktu, że robimy się 
leniwi, więc kiedy dowiadujemy się, że tłuszcz można 
odessać lub roztopić, wolimy położyć się na łóżku u le-
karza medycyny estetycznej i  nic nie robić niż wyle-
wać siódme poty na siłowni. Drugi trend w medycynie 
estetycznej, który niebawem stanie się bardzo modny, 
to lasery wykorzystujące dwie, a nawet trzy różne wiąz-
ki laserowe, czyli trzy różne długości fali, emitowa-
ne w  różnym czasie. Wszystko to po to, żeby osiągnąć 
maksimum efektu przy niskich parametrach, bo to za-
pewnia nam wysokie bezpieczeństwo zabiegu i krótką 
rekonwalescencję. Skracanie czasu trwania impulsu 
okazuje się bardzo ważne, bo im krócej on trwa, tym 
lepsze zapewnia efekty i  tym większe bezpieczeństwo 
gwarantuje. Obecnie stosowane są lasery pikosekundo-
we, ale już trwają pracę nad laserami femtosekundowy-
mi, które dają tak krótki impuls, że oko ludzkie nie jest 
w  stanie zarejestrować błysku lasera. To jeśli chodzi 
o  laseroterapię. Natomiast co do substancji do wstrzy-
kiwania przełomowym odkryciem, które zyskuje na 
popularności od jakiegoś czasu, jest kwas hialuronowy 
sieciowany glikolem polietylenowym. Wszystkie inne 
kwasy są sieciowane za pomocą BDDE, a ta substancja 
okazała się dużo mniej bezpieczna niż kwas polietyle-
nowy. Ten drugi nie powoduje  powstawania odczynów 
alergicznych i ziarniniaków. Trendem w zakresie medy-

cyny estetycznej będzie też rozwój tej dziedziny w kie-
runku bezpiecznych biostymulatorów tkankowych, 
takich jak hydroksyapatyt wapnia, kwas D-L-polimle-
kowy, kwas L-polimlekowy czy polikaprolakton. Bardzo 
dynamicznie rozwijającym się trendem są autologiczne 
preparaty tkankowe. To najbezpieczniejsze zabiegi, ja-
kimi obecnie dysponujemy, również dlatego, że ta ga-
łąź medycyny estetycznej jest coraz lepiej poznawana. 
Okazuje się, że z  tkanek naszego ciała można „wyci-
snąć” bardzo duże możliwości regeneracyjne.

M.B.: Jakie są Pana plany na przyszłe lata?

B.P.: Chcę rozwijać swoją klinikę i  ciągle doskona-
lić się w  tym, co robię. Uważam, że lekarz powinien 
nieustannie podnosić swoje kompetencje i  doskona-
lić umiejętności. Musi pogłębiać swoją wiedzę przez 
całe życie. To dotyczy również medycyny estetycznej, 
która jest uważana za tzw. łagodną specjalność, po-
nieważ nie jest specjalizacją. Jeśli chodzi o  pacjentów, 
powinni mądrze wybierać miejsca, w  których zamie-
rzają poddać się zabiegom medycyny estetycznej, 
i  starać się spojrzeć z  dystansu na to, czego oczekują.  
Wciąż bardzo duży nacisk kładę na jak najlepszą eduka-
cję lekarzy. Moim priorytetem jest też to, żeby pacjenci 
byli zadowoleni, a  wykonywane zabiegi  – bezpieczne. 
Dlatego w  swojej klinice zapewniam pacjentom ho-
listyczną opiekę. Na miejscu można wykonać bada-
nia laboratoryjne, a  ja jestem w stanie leczyć nie tylko 
schorzenia dermatologiczne  – potrafię także łączyć 
wiedzę kliniczną z  zabiegami medycyny estetycznej, 
co ma istotne znaczenie. Jeżeli chodzi o  mój rozwój, 
chcę korzystać tylko z  najlepszych urządzeń, które 
wykorzystują najlepsze technologie, bo to one gwa-
rantują bezpieczeństwo i  skuteczność. Kładę coraz 
większy nacisk na wykonywanie terapii preparatami 
autoimmunologicznymi. Oczywiście cały czas poda-
ję kwas hialuronowy, ale jeśli mam jakiekolwiek wąt-
pliwości, korzystam z  preparatów autologicznych, 
ponieważ wszystkie badania pokazują, że stosując 
je, można osiągnąć bardzo dobre efekty, w  dodatku 
z  maksymalnym poczuciem bezpieczeństwa. Mam 
też nadzieję, że centrum szkoleniowe, które prowadzę 
w  klinice, będzie się nadal tak fantastycznie rozwijać.  
M.B.: Dziękuję za rozmowę.


