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Oczy po zabiegu się nie zamykają, nawet w nocy. 
Policzki i twarz się zapadły. Pacjenci walczą o odszko-
dowania, ale branża się przed nimi broni.

Martyna Śmigiel

C zterdziestokilkuletnia Alina 
zdecydowała się na wypełnia-
nie zmarszczek twarzy kwasem 
hialuronowym. – Pacjentka 
zgłosiła się do mnie z powikła-

niami – opowiada dermatolożka dr Ewa Ka-
niowska, wiceprezeska Stowarzyszenia Le-
karzy Dermatologów Estetycznych. – Kwas 
zareagował z innymi tkankami. Obrzęk 
u pacjentki był tak duży, że twarz wyglądała 
jak arbuz. Gdy opuchlizna zeszła, zwłóknie-
nia i guzy zostały na twarzy i szyi. Kobieta 
była w szpitalu, przeszła wielomiesięczne 
leczenie. Korzystała z pomocy psychiatry, 
przestała pracować, bo nie chciała spoty-
kać się z ludźmi, skupiła się na leczeniu. Ale 
wciąż nie wiadomo, co przed nią.

To częsty scenariusz: leczenie psychia-
tryczne, gdy zabieg upiększający nie przyniósł 
pożądanych efektów. Zamiast tego oszpecił, 
a nawet wywołał groźne powikłania. – Pa-
cjentka powiększała usta. Po zabiegu usta za-
częły pękać, pojawiło się silne zrogowacenie 
naskórka, po prostu łuski rogowe. Kobieta 
męczy się z tym już od roku, narzeka na ból, 
pieczenie, nie jest w stanie pocałować wła-
snego dziecka. Przestała widywać się z ludź-
mi – wspomina dr Kaniowska.

Inny przykład: kobieta po korekcie nosa 
przez wstrzyknięcie kwasu hialuronowego. 
Jak się okazało, kwas został wprowadzony 
zbyt blisko gałki ocznej. Po zabiegu kobie-
ta przestała widzieć na jedno oko. Do tego 
miała objawy wskazujące na udar. Do dziś 
nie odzyskała wzroku.

– Moja klientka zdecydowała się na nici 
liftingujące, które podciągają i nadają ład-
ny kontur twarzy. Nici haczykowe wprowa-
dzane są pod skórę i naciągają ją. Okazało 
się, że nici zostały wprowadzone zbyt płyt-
ko – opowiada adwokatka Karolina Seidel, 
która specjalizuje się w prawie medycznym. 
– Lekarz, do którego udała się po pomoc, nie 
był już w stanie usunąć nici, bo rozpoczął się 

proces włóknienia wokół nich. Klientka ma 
teraz trwałe zmiany na twarzy. Podobnych 
spraw Seidel prowadzi coraz więcej, bo i co-
raz liczniej wykonuje się zabiegi estetyczne. 

KOSMETOLOG 
CZY LEKARZ?
Czy to możliwe skutki uboczne zabiegów, 
z którymi pacjent musi się liczyć, czy jed-
nak zaniedbanie i błąd medyczny? I czy na 
pewno medyczny, skoro nie wykonuje ich le-
karz? Pacjent czy po prostu klient? Poszko-
dowanych przybywa, ale wciąż brakuje ja-
snych regulacji, kto i które zabiegi powinien 
wykonywać. – W Polsce panuje chaos legisla-
cyjny. Nie ma zapisów ustawowych regulują-
cych, która branża powinna zajmować się in-
wazyjnymi zabiegami estetycznymi: lekarze 
czy kosmetolodzy – mówi Karolina Seidel.

– Wiedza na temat zawodu kosmetolo-
ga w Polsce jest bardzo niska. Wielu leka-
rzy świadomie wprowadza opinię publicz-
ną w błąd i zamiennie używa określenia ko-
smetolog i kosmetyczka – uważa kosmeto-
lożka Justyna Gorlicka-Kruk z zarządu Izby 
Kosmetologów. Podkreśla, że tytuł kosme-
tyczki uzyskuje się po ukończeniu szkoły za-
wodowej, technikum lub szkoły policealnej. 
Kosmetolog to absolwent pięcioletnich stu-
diów, często prowadzonych na uczelniach 
medycznych, choć jak podkreśla Minister-
stwo Zdrowia – nie jest to zawód medyczny.

A skoro kosmetolodzy nie są medykami, 
to w przypadku popełnienia błędów mogą się 
bronić, że nie udzielili świadczenia medycz-
nego, nie mogło więc dojść do błędu medycz-
nego. – Lekarze odpowiadają ponadto z Ko-
deksu Etyki Lekarskiej, kosmetolodzy nie. Ci 
ostatni nie mają też polisy odpowiedzialności 
cywilnej, którą obowiązkowo musi mieć le-
karz. Ale niezależnie od tego, jak nazwiemy 
to świadczenie, jeśli dochodzi do uszczerbku 
na zdrowiu, możliwe jest wymierzenie kary 
z Kodeksu karnego – podkreśla prawniczka 
Karolina Podsiadły.

Takich spraw w sądach przybywa. – Do-
tyczą zarówno kosmetologów, jak i lekarzy 
– mówi Gorlicka-Kruk. – Kosmetolodzy koń-
czą te same kursy, które kończą lekarze me-
dycyny estetycznej. Przecież na studiach me-
dycznych nie ma takiej specjalizacji, jak me-
dycyna estetyczna. To twór marketingowy, 
a środowisko medyczne lobbuje na naszą 
niekorzyść, by zyskać monopol w branży 
– uważa kosmetolożka.

Medycyna estetyczna formalnie nie jest 
specjalizacją, więc chwytają się jej rozmaici 
lekarze: od ginekologów po dentystów. Gło-
śna była sprawa dentystki, która powiększa-
ła pacjentkom piersi metodą aquafillingu. 
U jednej z kobiet zabieg skończył się niepeł-
nosprawnością. – Obwiniona lekarka w pro-
cesie twierdziła, że sąd lekarski nie jest wła-
ściwy do orzekania w tej sprawie, bo zabieg 
powiększania piersi nie mieści się w defini-
cji świadczenia zdrowotnego. Sąd Najwyższy 
nie przyznał jej racji. Zabieg nie miał związ-
ku z ratowaniem życia i zdrowia, ale i tak zo-
stał zakwalifikowany jako działanie medycz-
ne. Lekarka przekroczyła więc swoje upraw-
nienia – komentuje Karolina Seidel.

BO PACJENTKA 
WYRAZIŁA ZGODĘ
Podobnymi sprawami zajmuje się prawnik 
Jarosław Witkowski. – Dotyczą często jedno-
osobowych gabinetów, w którym lekarz jest 
jednocześnie pielęgniarką i jeszcze podaje 
znieczulenie. Nie jest chirurgiem plastycz-
nym, a mimo to podejmuje się takich zabie-
gów, jak liposukcja czy powiększanie piersi. 
Czasem kończy się to np. źle dobranymi im-
plantami. Za dużymi, za ciężkimi. Lekarze 

bronią się, że pacjentka wyraziła zgodę na 
zabieg. Ale przecież nie zgodziła się, że bę-
dzie miała obwisłe piersi, bo implanty wypa-
dły z loży – opowiada Witkowski.

Wspomina sytuację: lekarz zamówił im-
planty, ale przyszły nie takie jak trzeba. Pa-
cjentka była już na stole, anestezjolog umó-
wiony, więc lekarz i tak zaaplikował niewła-
ściwie dobrane implanty. Inna sprawa: ko-
rekta powiek. – Lekarz przyciął je zbyt wy-
soko. Miałem przypadek, w którym kobie-
ta nie mogła zamknąć oczu. Nawet spała 
z otwartymi oczami. Zabieg kosztował ją 
1500 zł. Na dochodzenie swoich praw nie 
miała już wiele pieniędzy. I siły. Zaczęła le-
czyć się psychiatrycznie.

Karolina Seidel ocenia, że wiele takich 
spraw jest do wygrania. Ale mogą ciągnąć się 
latami. – Najpierw wyczerpuję drogą ugodo-
wą. Wielu klientów woli dogadać się z ubez-
pieczycielem i wziąć nawet niższe odszkodo-
wanie, ale szybciej. Te pieniądze przydają się 
potem na opłacenie zabiegów naprawczych 
– mówi Seidel.

Dr Ewa Kaniowska podkreśla: – Branża 
medycyny estetycznej wymaga pilnych re-
gulacji. Staje się coraz bardziej popularna, 
a powikłania zdrowotne – nawet poważne 
– są możliwe. Zabiegi powinny odbywać się 
pod nadzorem lekarza, który w razie kom-
plikacji ma uprawnienia do podjęcia lecze-
nia, wystawienia recepty na leki.

Zdaniem Karoliny Seidel próbą pogodze-
nia interesów lekarzy, kosmetologów i pa-
cjentów może być wprowadzenie obowiąz-
kowego nadzoru lekarskiego w salonach 
kosmetologów. – W takim salonie mógłby 
wówczas być zatrudniony jeden lekarz, któ-
ry byłby gwarancją bezpieczeństwa dla wy-
konywanych tam zabiegów. Wielu kosmeto-
logów wykupuje obecnie polisy ubezpiecze-
niowe, sami zgłaszają się do mnie po pora-
dy prawne, bo zależy im na dobru i zadowo-
leniu klientów. Nie demonizowałabym więc 
tej branży – ocenia Seidel.

A z zadowoleniem klientów różnie bywa. 
Karolina Seidel: – Jest również grupa osób, 
która ma ogromne oczekiwania wobec zabie-
gów medycyny estetycznej. Są roszczeniowi, 
subiektywne niezadowolenie z efektów na-
zywają błędem medycznym. Po prostu ina-
czej wyobrażali sobie siebie po zabiegu. Ale 
to tylko medycyna estetyczna, nie wszystko 
da się nią osiągnąć. +

Lekarze bronią się 
przed uznaniem winy, 

argumentując, że pacjentka 
wyraziła zgodę na zabieg.  

Ale przecież nie zgodziła się 
na to, że po zabiegu będzie 

miała obwisłe piersi

Zabiegi estetyczne

Lifting,  
o którym 
chciałoby się 
zapomnieć


