W chirurgii estetycznej jesteśmy tańsi od Niemców o 40–50 proc.

Włos
za pięć złotych
Jacek Szczęsny

Pierwszy w Polsce przeszczep włosów, pierwsza w kraju prywatna klinika. Dr Jerzy Kolasiński
w podpoznańskim Swarzędzu stworzył wyspę, która znalazła się w Europie na wiele lat przed oficjalną akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Wybór drogi
W powszechnej opinii chirurgia estetyczna
jest wymys³em ludzi zblazowanych i bogatych.
Tymczasem pierwsi chirurdzy estetyczni dzia³ali
ju¿ 5 tys. lat temu w Indiach. Dokonywano wtedy zabiegów rekonstrukcji nosa po amputacjach, stosowanych jako kara za ró¿norakie
przestêpstwa. Dynamiczny rozwój tej dziedziny
by³ mo¿liwy wraz z postêpami anestezji. Pionierskich zabiegów ery nowo¿ytnej nale¿y szukaæ
w latach 60. ubieg³ego wieku. Najbardziej popularny zabieg modelowania sylwetki wprowadzono w 1976 r. Ju¿ 8 lat póŸniej, 6 grudnia
1984 r., dr Jerzy Kolasiñski wykona³ pierwszy
w Polsce zabieg przeszczepu w³osów. – Doskonale pamiêtam pacjenta. By³ to obywatel ówczesnej radzieckiej republiki – Czeczenii. Artysta
mieszkaj¹cy w Polsce – uœmiecha siê dr Jerzy
Kolasiñski.

24

czerwiec 4/2004

Od tamtego czasu dr Jerzy Kolasiñski wykona³
ponad 10 tys. zabiegów, ci¹gle rozszerzaj¹c ofertê
swojej kliniki. Pocz¹tki by³y jednak bardzo skromne. Zanim bowiem na scenê wkroczy³ lekarz z Poznania, chirurgi¹ estetyczn¹ zajmowali siê w Polsce
chirurdzy plastycy. – Tymczasem do chirurgii estetycznej wiod¹ ró¿ne drogi. U nas przyjê³o siê, ¿e
chirurgi¹ estetyczn¹ zajmuj¹ siê chirurdzy plastycy,
doskonali fachowcy do tego przygotowani. Natomiast, ¿eby uprawiaæ chirurgiê estetyczn¹ sensu
stricte trzeba mieæ opanowan¹ technikê operacyjn¹, ale i lubiæ oraz doceniaæ piêkno. Trzeba tak¿e
polubiæ specyficznego pacjenta, bo przecie¿ nie
mamy tu do czynienia z ludŸmi chorymi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e leczymy ludzi zdrowych, jednak wg
wszystkich zasad sztuki medycznej i chirurgicznej.
Wybór takiej dziedziny wynika z zainteresowañ
i poszukiwania drogi do realizacji w³asnych zainteresowañ – mówi dr Kolasiñski.
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Dr Jerzy Kolasiñski jest w³aœcicielem
Hair Clinic Poznañ. Cz³onek wielu towarzystw miêdzynarodowych (International
Society of Hair Restoration Surgery, American Society of Hair Restoration Surgery,
American Academy of Cosmetic Surgery
I European Academy of Cosmetic Surgery).
W latach 2000–2002 pe³ni³ funkcjê wiceprezydenta European Society of Hair Restoration Surgery. Jest autorem ponad 100
prac i prezentacji z dziedziny chirurgii estetycznej i chirurgii odtwórczej w³osów. Prowadzi³ kursy i przeprowadza³ operacje pokazowe w wielu krajach na ca³ym œwiecie.
Jest powszechnie uznanym specjalist¹
z dziedziny chirurgii odtwórczej w³osów. Od
2002 r. stosuje w swojej klinice pioniersk¹
w Polsce medycynê Anti-Aging.

Pocz¹tki

Praca, praca, praca

Od pocz¹tku dr Kolasiñski wiedzia³, ¿e dzia³aj¹c na rynku lecznictwa prywatnego oraz w tak
specyficznej dziedzinie nale¿y utrzymywaæ sta³¹
³¹cznoœæ ze œwiatem. Ju¿ w 1983 r. podj¹³ pierwsze starania, by wyjechaæ do Stanów Zjednoczonych. Tam chcia³ opanowaæ technikê przeszczepu w³osów. W efekcie po roku uda³o mu siê dostaæ do Cleveland Hair Clinic. – Wszystkie nastêpne wyjazdy, stypendia czy uczestnictwo
w konferencjach traktowa³em, jak ka¿d¹ inn¹ inwestycjê. Oczywiœcie, na kursach nie mo¿na opanowaæ metody, natomiast mo¿na zapoznaæ siê
z technikami stosowanymi na œwiecie – stwierdza
dr Kolasiñski.
Udany zabieg przeszczepu w³osów zachêci³
go do otwarcia gabinetu chirurgicznego w Poznaniu. – Zawsze oferowaliœmy najwy¿sz¹ jakoœæ
w konkurencyjnej do krajów zachodnich cenie. To
przyci¹ga³o pacjentów. Zreszt¹ wtedy t¹ dyscyplin¹ w Polsce nie zajmowa³ siê nikt. Wychodz¹c od
przeszczepu w³osów zagospodarowa³em ziemiê
niczyj¹ i mog³em œmia³o funkcjonowaæ bez naturalnych wrogów. Natomiast zajmowanie siê tak
drobnym wycinkiem chirurgii estetycznej po jakimœ czasie przesta³o mnie satysfakcjonowaæ. Zacz¹³em poszerzaæ gamê zabiegów. By³a to prosta
konsekwencja dzia³ania, bo poprawiaj¹c wygl¹d
g³owy nie mo¿na pomijaæ twarzy czy innych czêœci cia³a – mówi dr Kolasiñski.

Piêæ lat intensywnej pracy przynios³o efekty.
W 1989 r. w Swarzêdzu rozpoczê³a siê budowa.
Gdy po roku nast¹pi³o jej otwarcie, by³a to pierwsza prywatna klinika w Polsce. Dalsze sukcesy
oparte zosta³y na niemal matematycznym algorytmie dzia³ania, jaki wytyczy³ sobie dr Kolasiñski.
Podpatruj¹c pracê zachodnich kolegów, plany kliniki mia³ w g³owie, zanim po³o¿ono pierwsz¹ ceg³ê. Wiedzia³, ¿e pastelowe kolory œcian, dyskretne oœwietlenie, wygodne, rattanowe fotele
i uœmiech na twarzach personelu s¹ tak samo
wa¿ne, jak praca lekarzy na najwy¿szym poziomie.
– Podstawowym warunkiem powstania kliniki prywatnej jest osoba lidera, który ma misjê tworzenia
kliniki. Równie wa¿ne jest tak¿e partnerstwo. Pracuj¹c na pewnym etapie z bardzo dobrym chirurgiem plastykiem poszerzyliœmy zakres zabiegów.
Nasze drogi póŸniej siê rozesz³y, ale pacjenci pozostali – mówi dr Kolasiñski.
Sukces zosta³ tak¿e poparty specyfik¹ chirurgii
estetycznej, w której to pacjent dostosowuje siê do
oferty kliniki, inaczej ni¿ w klinikach ogólnochirurgicznych. W sukurs specjalizacji kliniki przysz³y
przemiany po 1989 r. Wraz ze zmian¹ ustroju zaczê³a zmieniaæ siê œwiadomoœæ spo³eczeñstwa,
kszta³towana przez otwarcie na œwiat. Jako przyk³ad dr Kolasiñski podaje zwiêkszone zapotrzebowanie na zabiegi powiêkszania piersi.
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Uszy do góry
Ceny niektórych zabiegów dokonywanych w Hair Clinic Poznañ.
• korekcja odstaj¹cych ma³¿owin usznych (obu) – 1,5 tys. z³
• zabieg pogrubienia penisa – ok. 2,5 tys. z³ (w wyniku zabiegu uzyskuje siê pogrubienie 1–2 cm w obwodzie, bez mo¿liwoœci wyd³u¿enia)
• plastyka brzucha (redukcja fa³d po znacznej utracie wagi) – od 5 do 7 tys. z³
• powiêkszenie biustu – 7–8 tys. z³
• transplantacja w³osów – ok. 3 tys. z³
• usuwanie t³uszczaków – ok. 3 tys. z³
• korekta kszta³tu ust (chirurgiczne przemieszczenie czerwieni wargowej, b¹dŸ miejscowe wprowadzenie tkanki t³uszczowej lub innego preparatu) – od 850 z³ do 2,5 tys. z³
• MACS lift – 5,2 tys. z³
• usuniêcia blizn – od 300 do 1 tys. z³
• liposuction (modelowania sylwetki, polegaj¹cy na odessaniu nadmiaru tkanki t³uszczowej) – od 3 do 5 tys. z³
fot. 4 x Mariusz Forecki

Casus Michaela Jacksona
U Ÿróde³ dzia³ania kliniki dr. Jerzego Kolasiñskiego le¿¹ oczekiwania pacjenta. Sfrustrowanego, niezadowolonego ze swojego wygl¹du. – Ka¿de ¿yczenie pacjenta weryfikuje specjalista, który ocenia
mo¿liwoœci dokonania zabiegu. Natomiast czêsto
samoocena pacjenta jest na tyle subiektywna, ¿e
oczekiwania s¹ nierealistyczne i wtedy odmawiamy
wykonania zabiegu – stwierdza dr Kolasiñski.
T¹ zasad¹ Hair Clinic kieruje siê od samego pocz¹tku dzia³ania. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e odchodz¹cy z kwitkiem klient mo¿e mieæ poczucie krzywdy, lekarze kliniki wiedz¹ jednak, ¿e dzia³aj¹ na jego korzyœæ. Jako przyk³ad podaj¹ Michaela Jacksona,
który sta³ siê ofiar¹ bezdusznych operatorów, którzy
realizowali wszystkie zachcianki gwiazdy pop.
Mimo, ¿e np. wszczepienie jednego w³osa kosztuje ok. 5 z³, klinika w Swarzêdzu ma coraz wiêcej
pacjentów. Przychodz¹ aktorzy, mened¿erowie
i politycy, ale zdarzaj¹ siê studenci, rolnicy i robotnicy. – Jeœli spojrzeæ na naszych klientów, to wielu
z nich ma pensjê na poziomie œredniej krajowej lub
nieco wy¿sz¹. Ze wzglêdu na nasze ceny, czasami
kilkakrotnie ni¿sze ni¿ na Zachodzie, mamy te¿
klientów z zagranicy – mówi dr Kolasiñski.
Wyœrubowane cenniki niemieckie napêdzaj¹
klientów z portfelami wype³nionymi euro. W chirurgii estetycznej mo¿emy zaoferowaæ ceny ni¿sze
od np. niemieckich, o 40–50 proc. W niektórych
dzia³ach, nawet o 70 proc. przy zachowaniu tych
samych co na Zachodzie standardów.
Sukces
Dr Jerzy Kolasiñski upatruje jego Ÿróde³ w trzech
ewangelicznych zasadach dzia³ania swojej kliniki.
Jako pierwsz¹ wymienia fachowoœæ. Dodaje jednak, ¿e ten wymóg musi byæ postawiony na wy¿szym poziomie w klinice prywatnej ni¿ w innych jednostkach, gdzie pracuje armia specjalistów z wielu
dziedzin. Jako drugi warunek sprawnego dzia³ania
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wymienia obs³ugê na najwy¿szym poziomie. – Personel musi byæ wyszkolony nie tylko pod wzglêdem
medycznym, ale tak¿e ³atwo nawi¹zywaæ kontakty
z pacjentami i to ju¿ na poziomie osoby, która odbiera telefony – stwierdza dr Kolasiñski
Jako trzeci¹ z zasad wymienia konstrukcjê finansow¹ kliniki, która musi mieæ podstawy materialne, a lokal winien zapewniæ odpowiedni standard pod wzglêdem technicznym i estetycznym.
Trzy zasady gwarantuj¹ bezpieczeñstwo pacjenta,
które w ostatecznym rozrachunku jest najwa¿niejsze.
Konkurencja
Ostoj¹ dzia³ania kliniki jest personel. Obecnie
w Hair Clinic pracuje 10 lekarzy, specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej, estetycznej, ortopedii, anestezjologii i pediatrii. Poza tym zatrudnionych jest 15
osób personelu pielêgniarskiego i pomocniczego.
Jakie s¹ zatem zagro¿enia? – Mo¿emy obawiaæ siê
drapie¿nego i bogatego kapita³u wielkich firm medycznych. Prywatne kliniki musz¹ braæ pod uwagê
fakt, ¿e dzia³amy w du¿ym kraju, który stanowi potencjalny rynek na tego rodzaju us³ugi. W zwi¹zku
z tym mog¹ tu wejœæ inwestorzy, które zechc¹ ten rynek opanowaæ – mówi dr Kolasiñski.
Zaraz jednak dodaje, ¿e jako sprawny mened¿er
tê sytuacjê przewidzia³ i jest na ni¹ przygotowany.
Równie wa¿na jest zmiana wizerunku Polski, równie¿ kszta³towanego przez takie kliniki, jak ta
w Swarzêdzu. – Spodziewamy siê, ¿e bêdziemy mieli coraz wiêcej klientów z Niemiec. Sprzyja temu po³o¿enie Poznania i jego dostêpnoœæ komunikacyjna.
Niemal ca³kowita likwidacja barier granicznych
wraz z budowan¹ autostrad¹ przybli¿y nasz¹ klinikê
zachodnim s¹siadom – stwierdza dr Kolasiñski.
Aby sprostaæ wymogom klientów z ca³ego œwiata
ca³y czas trwa rozbudowa kliniki. W konkurencyjnym
wyœcigu pomaga Kolasiñskiemu wielkopolska tradycja, w jakiej zosta³ wychowany. Jej wyk³adni¹ nie jest
dorównywanie konkurencji, ale jej wyprzedzanie. 3

