
Dermatoskopija, ki jo 
opravljamo dermatologi, 
je nujna preiskava pri 
zgodnjem odkrivanju 
kožnega raka in pomembna 
pri diagnostiki številnih 
kožnih obolenj.

Kdo smo DERMATOLOGI
in s čim se ukvarja 
DERMATOLOGIJA?

1. Kaj je dermatologija?

Dermatologija je medicinska veda, 
ki je osredotočena na diagnostiko 
in zdravljenje bolezni ter stanj, 
povezanih s kožo, lasmi in nohti. 
Ukvarja se tudi z vzdrževanjem 
zdravja vaše kože.

2. Kdo je dermatolog?

Dermatolog je zdravnik, ki je 
specializiran za zdravljenje kože, 
las in nohtov ter deloma tudi 
vidnih sluznic, na primer tistih, ki 
pokrivajo notranje predele ust, 
nosa in vek. V mnogih državah, 
med njimi tudi v Sloveniji, smo 
dermatologi specializirani še za 
zdravljenje spolno prenosljivih 
bolezni, veda pa se imenuje 
venerologija, zato tudi uraden naziv 
slovenskih dermatologov: specialist 
dermatovenerolog.

Dermatologi diagnosticiramo in 
zdravimo več kot 3000 različnih 
bolezni. Te vključujejo kožne 
rake, ekceme – dermatitise, akne, 
luskavico, okužbe nohtov itd. 
Dermatologi se ukvarjamo tudi 
s postopki, izobraževanjem in 
osveščanjem za preprečevanje 
ter zmanjšanje pojavljanja kožnih 
bolezni in zgodnjim odkrivanjem 
le-teh, na primer kožnega raka, s 
širjenjem nekaterih kužnih bolezni 
kože ...

Dermatologi izboljšujemo videz 
pacientove kože, las in nohtov. 
Pomagamo:

•	 zmanjšati gube, »starostne« pege 
in druge znake staranja,

•	 doseči znatno manj vidne 
brazgotine po aknah,

•	 odstraniti in zmanjšati razširjene 
krvne žilice po obrazu, nogah,

•	 odstraniti različne vrste kožnih 
izrastkov in bradavic.

Dermatologi obravnavamo paciente 
vseh starosti – od novorojenčkov do 
starostnikov preko 100 let. Smo edini 
zdravniki, izučeni in specializirani za 
kožo, lase in nohte. 

3. Kako postati 
dermatolog?

Postati dermatolog zahteva dolga 
leta izobraževanja. V Slovenji je to 
več kot 24 let.

Kandidat mora po končani osnovni 
šoli:

1. uspešno zaključiti srednjo šolo 
(običajno naravoslovne smeri ali 
gimnazijo),

2. zaključiti medicinsko fakulteto 
(smer medicina) in postati zdravnik 
(doktor medicine),

3. kot mlad zdravnik opraviti staž, 

4. in nazadnje opraviti 4-letni 
program specializacije iz 
dermatologije.

Običajno je težko vstopiti v program 
specializacije iz dermatologije, saj 
je število razpisanih mest malo, 
kandidatov pa veliko. V času 4-letne 
specializacije se kandidat uči in 
pripravlja za poklic dermatologa. 
Specializant pod nadzorom 
mentorjev:

•	 opravlja preglede pacientov,

•	 se uči diagnosticirati in zdraviti 
več kot 3000 bolezni, ki 
prizadenejo kožo, lase in nohte,

•	 opravlja kirurške posege in 

postopke, ki jih opravljajo 
dermatologi, kot so:

•	 biopsija kože (odvzem drobnega 
koščka kože za natančnejšo 
diagnozo),

•	 izrez kožnega tumorja in ostale 
postopke za odstranjevanje 
kožnih rakov, »izrastkov« ipd.,

•	 krioterapija – zmrzovanje 
pogostih kožnih »izrastkov«, kot 
so navadne bradavice, aktinične 
keratoze ipd.,

•	 ultrazvočne diagnostike ven in 
zdravljenja – sklerozacije krčnih 
žil;

•	 opravlja alergološka testiranja 
kožnih alergijskih bolezni.

5. Po uspešno zaključeni specializaciji 
bodoči dermatolog opravlja pred 
komisijo še specialistični izpit. Šele 
po uspešno opravljenem izpitu 
pridobi naziv specialist dermatolog 
in zdravniška zbornica Slovenije 
mu podeli licenco – dovoljenje 
za samostojno opravljanje 
dermatologije.

6. Tudi po pridobljenem nazivu in 
licenci se izobraževanje ne neha, 
saj mora vsak specialist vsakih 7 
let obnavljati licenco. Zbornici 
mora predložiti dokazila o stalnem 
izobraževanju. 

7. Nekateri dermatologi se po 
končani specializaciji ali celo že med 
njo usmerijo na akademsko področje 
in se posvetijo izobraževanju 
študentov medicine na področju 
dermatologije. Običajno to delo 
zajame še raziskovalni doktorski 
študij. Po takšni smeri pridobijo 
učiteljske nazive, kot so asistent, po 
opravljenem doktoratu pa docent in 
profesor. 

8. Po opravljenem specialističnem 
izpitu iz splošne dermatologije 
se mnogi dermatologi pri svojem 
praktičnem delu osredotočijo 
na ožja, omejena področja 
dermatologije, ki jih zato 
bolje osvojijo. Takšna, posebej 
usmerjena področja imenujemo 
subspecializacije. 

Piše: strokovni urednik Borut 
Žgavec, dr. med., specialist 
dermatovenerologije
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Pri vsakodnevnem delu dermatologi pogosto opažamo, 
da mnogi ne vedo, kaj je dermatologija, kdo smo 

dermatologi in s čim se ukvarjamo. Zelo pogosto prihaja 
do nejasnosti z dejavnostmi drugih strok. Tako še vedno 

mnogi napačno menijo, da so številni estetski posegi kože 
domena plastičnih kirurgov, tehnike pomlajevanja kože in 
zdravljenje aken področje dela kozmetičark ... Spoznajte 

nas in našo stroko.



Dermatolog pri 
estetskem posegu 

(aplikacija botulina - 
(Botox)

Mariborske 
dermatologinje 

so someščanom 
svetovale, kako 

se pravilno zaščiti 
pred soncem.

Ljubljanska ekipa je osveščala mlade, ki so 
ena najbolj problematičnih ciljnih skupin.

DAN ZAŠČITE
PRED SONCEM

že 7. leto

DERMATOONKOLOGIJA 
se ukvarja z diagnostiko in 
zdravljenjem kožnih tumorjev: 
nenevarnih (benignih), predvsem 
pa nevarnih (malignih – kožni 
rak). Zelo pomembna dejavnost 
dermatoonkologov je pregledovanje 
kože z dermatoskopom za zgodnje 
odkrivanje kožnega raka.

ESTETSKA IN KOREKTIVNA 
DERMATOLOGIJA je včasih 
poimenovana tudi kozmetična 
dermatologija ali laično »lepotna« 
dermatologija. Uporablja tehnike 
in postopke, s katerimi se skuša 
popraviti in izboljšati videz pacienta. 

Med najpogostejšimi so: vbrizganje 
polnil in uporaba botulina, kemični 
pilingi,  različne laserske tehnike, 
presaditve las, dermatokirurške 
tehnike za odstranjevanje različnih 
benignih, motečih »izrastkov« ali 
za zmanjšanje povešenosti kože ter 
kombinirane tehnike za izboljšanje 
izgleda kože in zmanjševanje 
brazgotin.

DERMATOPATOLOGIJA je 
posebej specializirana veda, ki se 
poglobljeno ukvarja z diagnostiko in 
razumevanjem bolezni kože, las in 
nohtov. V primerih, ko dermatolog 
s pregledom in drugimi preiskavami 
ne more postaviti natančnejše 
diagnoze kožne bolezni ali kožnega 
tumorja, odreže košček kože 
ali izreže tumor in ga pošlje na 
pregled k dermatopatologu, ki pod 
mikroskopom bolezen natančneje 
opredeli in pomaga k diagnozi. 
Dermatopatologija je v Sloveniji 
edina subspecializacija, ki zahteva 
opravljanje dodatnega evropskega 
izpita. 

FLEBOLOGIJA se ukvarja z 
diagnostiko in zdravljenjem obolenj 
krvnih žil – ven in motnjami odtoka 
limfnih žil kot tudi posledicami 
tovrstnih motenj, kot so krčne žile, 
limfedem (otekanje nog ali rok 
zaradi motenega odtoka limfe) ... 
Pri diagnostiki uporablja slikovne 
metode, kot je ultrazvok, pri 
zdravljenju pa različne kirurške 
tehnike, kot so sklerozacija in 
posebni žilni laserji.

4. Kaj so dermatološke 
subspecializacije?

Dermatologija je zelo široka veda 
medicine in zajema številna področja 
bolezni, posegov in zdravljenj, ki 
jih en posameznik stežka obvlada 
do podrobnosti. Pri svojem delu se 
zato nekateri dermatologi usmerijo 
v bolj ozka področja, ki zahtevajo 
še posebna dodatna izobraževanja, 
znanja, prakse in tehnike ter še 
posebej izkušnje. 

Subspecializacije so:

DERMATOLOŠKA KIRURGIJA 
IN LASERSKI POSEGI so posegi, 
s katerimi zdravimo določene 
dermatološke bolezni (npr. izrezanje 
raka kože) in s katerimi skušamo 
popraviti in izboljšati videz po 
boleznih, videz brazgotin ali 
zmanjšati spremembe, ki nastanejo 
zaradi poškodb s sončnimi žarki ali 
kot posledica staranja. To področje 
se prepleta s področjem estetske in 
korektivne dermatologije.

VENEROLOGIJA se ukvarja 
z diagnostiko, testiranjem in 
zdravljenjem spolno prenosljivih 
bolezni in kožno-sluzničnimi 
boleznimi zunanjih spolovil.

ALERGOLOGIJA zajema 
diagnostiko in zdravljenje kožnih 
alergij. Dermatologi opravljamo 
vbodne kožne teste in kot edini 
specialisti za kožo tudi epikutane – 
kontaktne krpične alergološke teste 
ter fotoalergološka testiranja za 
alergije in reakcije na sončne žarke.

DERMATOLOŠKA FIZIKALNA 
TERAPIJA uporablja posebne 
obsevalne tehnike (posebne UV-
žarke, fotosenzibilizatorje in druge 
vire svetlobe) pri zdravljenju 
številnih kožnih bolezni, npr. 
luskavice, srbeža, nekaterih oblik 
kožnega raka in predrakavih 
sprememb.

PEDIATRIČNA 
DERMATOLOGIJA se ukvarja z 
diagnostiko in zdravljenjem bolezni 
kože, las in nohtov otrok, vključujoč 
novorojenčke in dojenčke. 

PREPROSTA PRAVILA ZA ZAŠČITO KOŽE 
PRED SONCEM:
• Ne izpostavljajte se direktnemu soncu med 10. 
in 16. uro.
• Kadar postane senca krajša od dolžine telesa, 
poiščite ali si naredite senco.
• Pred soncem se zaščitite s primerno obleko, 
pokrivalom in sončnimi očali.
• Kadar fizična zaščita ni mogoča, uporabite 
kemična zaščitna sredstva, ki vsebujejo zaščito 
pred UVA in UVB žarki.
• Ne sončite se namerno.
• Ne hodite v solarij.
• Pred soncem se ščitite skozi vse leto.
• Dokažite se z domišljijo, ne z zagorelo poltjo: 
Živobarven dežnik je senčnik, narokavniki so 
hit, kolesarske rokavice so lahko modni dodatek, 
šal popestri globlji izrez oblačil,  rutka pod kapo 
z dolgim ščitnikom je izziv, kemična zaščitna 
sredstva v razpršilu ne mastijo kože.

M
ed akcijo so mimoidoči na ulicah slovenskih lahko 
spoznali lokalne dermatologe, ki so jim svetovali 
pri zaščiti pred soncem, in ambasadorko 
letošnjega projekta Sabino Gosenco, ki so ji pri 

rosnih 25. letih odkrili maligni melanom. Odstranitev je 
bila uspešna. Izkušnja s to najhujšo obliko kožnega raka 
je pripomogla k temu, da je spremenila svoje navade in je 
izjemno previdna, ko mora na sonce. 

Zaskrbljujoči podatki

Pred škodljivimi vplivi sonca ni varen nihče, tudi ljudje 
s temnejšo naravno poltjo se morajo zaščititi pred 
soncem. Ranljivi so tudi mladi, ki ne upoštevajo navodil. 
Borut Žgavec, dr. med., spec. derm. je povedal, da se 
maligni melanom pojavlja tudi pri mlajših odraslih. 
Sicer so primeri redki, a se pojavljajo. V svoji praksi se je 
srečal celo z bolnikom, ki je bil star komaj 16 let. Nataša 
Grebenšek, dr. med., spec. derm., pa pravi: »Varnega 
sončenja ni. Treba se je zaščititi, in to vedno, ko gremo 
na sonce. Najbolje je poiskati senco. Vplivi sončenja so 
lahko zelo hudi, čedalje več je kožnega raka, prav tako 
pretirano sončenje vpliva na prezgodnje staranje.« 

Ne varčujte s kremami

Pri zaščiti pred soncem je izjemnega pomena, da 
uporabimo dovolj kreme za zaščito pred soncem in 
da kreme vsebujejo biološko zaščito za celice. »Za 
optimalno in popolno zaščito pred soncem bi morali 
na površino kože nanesti 2 mg izdelka na kvadratni 
centimeter kože. Dobro in preprosto pravilo je, da 
se na koži ustvari enakomeren film, ki ga vtremo v 
kožo,« svetuje Mojca Dobrovoljc, vodja farmacevtskega 
programa pri Beiersdorfu in blagovne znamke Eucerin, 
ki je tudi pokrovitelj akcije Srečanje pod senčnikom. Za 
celotno telo (srednje velike osebe) potrebujemo 35mg 
izdelka za enkratni nanos. Če ne nanesete zadostne 
plasti izdelka, to bistveno zniža zaščitni faktor.
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Projekt Dan zaščite 
pred soncem že 
7. leto pripravlja 
Združenje slovenskih 
dermatovenerologov 
s partnerico blagovno 
znamko Eucerin. Letos 
je akcija potekala v 
Ljubljani, Mariboru, 
Kranju, Kopru in 
Novem mestu, s čimer 
so aktivno osveščanje 
o pomenu zaščite 
pred soncem ponesli 
neposredno med ljudi.


