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Prepoznajte stereotipe
in uporabite
ZNANJE, vredno ZAUPANJA

Dermatologi številčno 
niste največja skupina 
zdravnikov specialistov 
v Sloveniji, ste pa 
izjemno aktivni v številnih 
projektih. Kateri so 
aktualni v tem delu leta?

Veliko ljudi ve, da dermatologi v 
teh mesecih izjemno veliko časa 
in energije namenimo osveščanju 
prebivalstva o težavah, tudi boleznih 
kože, ki so v posredni ali neposredni 
povezavi s škodljivimi vplivi sonca 
na kožo. To je čas, ko ljudje slečemo 
debela in številna oblačila. Šele 
takrat, žal, ponavadi pogledamo 
kožo in se morda le osredotočimo 
tudi na pigmentna znamenja in 
druge, novonastale vzbrsti na koži. 
Akcije Teden boja proti melanomu, 
Varno s soncem in Dan zaščite pred 

soncem, ki potekajo v tem delu leta, 
so namenjene seznanjanju ljudi o 
nevarnosti, izgledu rakavih lezij na 
koži in pravilni zaščiti kože pred 
soncem, ki je glavni zunanji dejavnik 
razvoja kožnega raka.

Zakaj odločitev za izdajo 
lastne revije?

Nered v oglaševanju učinkovin za 
zdravljenje ali izboljšanje videza 
kože je v zadnjih letih prešel celo 
v zavajanje. Človeku, ki skrbi za 
zdravje kože, se ponujajo izdelki 
ali tudi postopki, ki pogosto nimajo 
z dokazi podprte učinkovitosti. 
Še večje zavajanje kupcev se 
dogaja žal tudi v Sloveniji, ko v 
oglasna sporočila vključijo trditve, 
da je učinkovina priporočljiva ali 
preverjena s strani dermatologov, 
kar zagotovo poveča prepričanje, da 
je preparat učinkovit in varen ...

Je to edino problematično področje?

Pomanjkanje pravil in nadzora je velik problem tudi na 
področju estetske dermatologije. To predstavlja drugo 
veliko področje, na katerem dermatologi opažamo 
veliko nepravilnosti, ki pogosto nosijo tudi neugodne 
posledice za uporabnika. S kožo, zdravljenjem ali 
korekcijo nepravilnosti na njej se danes v Sloveniji lahko 
ukvarja praktično vsak. Potreben je samo pogum, dovolj 
proaktiven marketing in ugodna cena izdelka ali storitve.

Torej, koža je 
nesporno domena 
medicine oziroma 
dermatologije?

Čas je, da javnosti povemo, da 
je zdravljenje ali samo korekcija 
motečih stvari na koži v pristojnosti 
dermatologa, ki lahko na podlagi 
znanja in tudi izkušenj priporoči 
najboljši način zdravljenja ali 
odstranjevanja nevšečnosti, 
predvsem pa prepreči nastanek 
zapletov ob tem. Revija Moja koža bo tako nudila 
izključno verodostojne ali z dokazi podprte informacije 
s področja dermatologije, ki si jih Slovenci zagotovo 
zaslužijo. Čas je, da spregovorimo odkrito, kar bo morda 
prineslo tudi nekaj nejevolje s strani kolegov drugih strok, 
kozmetičnih lobijev, oglaševalcev ali morda še koga.«     

Katere so informacijske zmote, ki 
jih pacienti najpogosteje prinesejo v 
ambulanto?

Teh je toliko, da so ideje za članke izbrane že za nadaljnje 
tri številke. Morda le o nekaterih, ki se jih bomo lotili v 
tokratni številki: Ali verjamete, da lahko citronska kislina 
ali sivkino olje pozdravi dolgoletno glivično okužbo 
nohtov? Ali ste preverili, katera snov je v izdelku, ki 
ga oglašujejo za učinkovito zdravljenje te okužbe? Ali 

je prav vsaka sprememba nohtov glivično 
obolenje? Pomanjkanje informacij ali zavajanje 
se dogaja tudi na področju diagnostike 
kožnega raka. Ali res lahko mobilna aplikacija 
preprosto izračuna, ali je vzbrst na koži 
kožni rak? Koliko je varna in zakaj je boljša 
celostna obravnava pri dermatologu ? In še 
nekaj iz estetske dermatologije. Ali vem, kaj 
je mikrodermabrazija kože? Ali bo učinkovita 
pri moji starosti in izgledu kože? Ali res izbrati 
ponudnika, ki nudi najnižjo ceno storitve?

Česa se boste lotili v prihodnosti?

Idej za projekte s področja dermatologije ne zmanjka, 
uresničevanje le-teh pa je omejeno predvsem z našo 
prezaposlenostjo, ki je posledica majhnega števila 
aktivnih dermatologov v Sloveniji, kar naši ljudje čutijo 
predvsem v težji dostopnosti do dermatoloških storitev 
v javnem zdravstvu. Zato bomo našo energijo usmerjali 
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Združenje dermatovenerologov Slovenije povezuje vse 
aktivne in upokojene specialiste te stroke v Sloveniji. 

Čeprav so po številu med manjšimi tovrstnimi združenji, se 
njihov glas sliši. V predpoletnem času predvsem z mnogimi 
aktivnostmi za zaščito pred soncem. Revija Moja koža, ki jo 

držite v rokah, je njihov nov prispevek k osveščanju Slovencev 
o pomenu zdravja kože. Nastala je v želji po razbijanju 

stereotipov in z namenom pravilne informiranosti o 
posameznih temah, povezanih s kožo. Predsednica združenja 
ALEKSANDRA DUGONIK, dr. med., spec. dermatovenerologije, 

izpostavlja, da je zmeda na tem področju precejšnja.



v izobraževanje ljudi o boleznih kože, kdaj in zakaj k 
dermatologu, predvsem pa predstavljali vse možnosti, 
ki preprečujejo nastanek ali poslabšanje kožnega 
obolenja. Začudeni boste, kako lahko pogostokrat mala 
sprememba, npr. pravilna izbira in postopek nege kože, 
prinese velik učinek 
oziroma izboljšanje 
stanja kože.

Opažate 
v svojih 
ordinacijah povečanje 
posameznih bolezni 
ali povpraševanje po 
določenih storitvah?

Dermatologija v zadnjem 
desetletju doživlja pravo 
renesanso, tako v diagnostiki 
kot možnostih zdravljenja. 
Bolezni načeloma ostajajo 
enake, število obolelih pa se 
povečuje. Priča smo znatnemu 
porastu ljudi, ki imajo različne oblike kožnega raka, 
povečuje se število ljudi z alergijskimi obolenji kože. 
Izrazit napredek predstavljajo nove možnosti zdravljenja 
s tarčnimi, biološkimi zdravili, ki so zadnja leta na voljo za 
zdravljenje  najtežjih oblik luskavice, napredovale oblike 
melanoma in bazalnoceličnega karcinoma, od letos tudi 
kronične urtikarije. Med storitvami se je povpraševanje 
izrazito povečalo na področju estetske dermatologije. 
V tem pogledu Slovenija sicer še zaostaja za svetom, saj 
ljudje storitev in njihovega učinka ne poznajo. Verjetno je 
prav to tudi vzrok, da pogosto izberejo napačno storitev 
ali ponudnika. 

Veliko beremo 
in poslušamo o 
težavah v zdravstvu. 
Kako današnje 
stanje vpliva na delo 
dermatologov in s 
katerimi težavami se 
srečujete?

Majhno število 
dermatologov, v celi 
Sloveniji je aktivnih okoli 
60 dermatologov, omejuje 
dostopnost. Prezasedene 
ambulante, prekratek čas 
za obravnavo bolnika, 
onemogočeno spremljanje 
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ali nadzor poteka zdravljenja pa so dejstva, s katerimi se 
spopadajo vse stroke, tudi dermatologija.

Izrazit razvoj stroke in nove možnosti zdravljenja in 
drugih storitev bodo zahtevala  postavitev novih pravil, 

ki bodo omogočala hitrejšo dostopnost do 
dermatologa, predvsem ljudem s težjimi 
obolenji kože. Upam, da nam pri tem hitro, 
predvsem pa s pametnimi ukrepi pomaga 
tako Ministrstvo za zdravje kot zdravstvena 
zavarovalnica.

Večje število dermatologov bi v prihodnosti 
ugodno vplivalo tudi na pravilen razvoj 
estetske dermatologije v Sloveniji, saj bi 
se uveljavile in izvajale storitve, katerih 
učinkovitost in varnost je podprta z dokazi 
ali, povedano preprosteje, varne storitve z 
ugodnim učinkom na kožo.

Kaj lahko vsak izmed nas že 
danes naredi za zdravje svoje 
kože?

Koža je izjemno vzdržljiv organ našega telesa, ki pa 
pomni vse naše grehe in nam pogostokrat izstavi račun 
po več letih. Omejevanje zunanjih neugodnih dejavnikov, 
kjer izrazito izstopa vpliv prekomernega izpostavljanje 
kože soncu, je prva stvar, ki jo lahko naredimo za svojo 
kožo. Poznavanje svoje kože, pigmentnih znamenj, 
prepoznavanje sprememb in bolezni kože se izrazito 
izboljša, če sledimo informacijam, ki nas seznanjajo 
s preverjenimi dejstvi o koži. Zato preberite prvo in 
nadaljnje številke Moje kože. V njih je znanje, vredno 
zaupanja.
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