Image not found or type unknown

Propozycja definicji medycyny estetycznej

STANOWISKO Nr 1 /21/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia definicji medycyny estetycznej
Mając

na

względzie

bezpieczeństwo

pacjentów

oraz

ich

ochronę

przed

ewentualnymi

następstwami zabiegów medycyny estetycznej, wykonywanych przez osoby nieposiadające
odpowiednich kwalifikacji, a także obowiązek ochrony odpowiedzialności zawodowej lekarzy i
lekarzy dentystów wykonujących takie zabiegi, Naczelna Rada Lekarska zauważa potrzebę
uregulowania materii wykonywania zabiegów medycyny estetycznej, związanych z naruszeniem
ciągłości ciała.
Naczelna Rada Lekarska wyraża stanowisko, iż w dobie rosnącej popularności tej dziedziny, zabiegi
estetyczne powinni wykonywać wyłącznie praktycy posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności
i doświadczenie w wykonywaniu danego zabiegu i postuluje ustalenie wyłączności na wykonywanie
zabiegów medycyny estetycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Uporządkowanie systemu
ochrony zdrowia w tym zakresie powinno się przyczynić do podniesienia standardów wykonywania
zabiegów oraz ochrony zdrowia i życia pacjentów, a także w istotny sposób ograniczyłaby
konieczność leczenia skutków niewłaściwego wykonania zabiegów medycyny estetycznej przez
osoby niekompetentne, w nieodpowiednich warunkach lub przy wykorzystaniu nieodpowiednich
narzędzi.
W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej uznanie zabiegów medycyny estetycznej za działalność, która
może być wykonywana tylko przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i
lekarza dentysty zapewni pacjentom możliwość korzystania z bezpiecznych i opartych na aktualnej
wiedzy medycznej świadczeń medycyny estetycznej, wykonywanych w miejscach spełniających
odpowiednie warunki i podlegających kontroli właściwych instytucji. Ponadto - ze względu na
koszty leczenia powikłań, które w przypadku ich finansowania ze środków publicznych, mogą się
stać coraz większym obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia - uporządkowania kwestii
medycyny estetycznej w Polsce wymaga również szeroko pojęty interes społeczny.
Biorąc powyższe pod uwagę Naczelna Rada Lekarska proponuje przyjęcie następującej definicji
medycyny estetycznej: „Medycynę estetyczną stanowią świadczenia zdrowotne, wiążące
się z ingerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, służące
przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego
funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu”.
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