
Piše: mag. Metka Adamič, dr. med., 
spec. dermatovenerologije

sodijo v roke 
strokovnjakov 
in v zdravstvene 
ustanoveD

anes so na voljo številni laserski sistemi, ki proizvajajo 
svetlobo določene barve, namenjeno odpravi in 
izboljšanju različnih stanj na koži. Glede na to, 
kolikšne poškodbe lahko povzročijo na koži ali očeh, 

jih delimo na nizko- in visokoenergetske laserje. Medtem 
ko prvi delujejo preko kože in sluznice ter zaradi nizke 
gostote energije niso nevarni, lahko drugi zaradi visoke 
gostote energije kožo zelo poškodujejo oziroma povzročijo 
tudi slepoto, če se laserski žarek usmeri v oči pacienta ali 
terapevta. Predvsem zato sodijo visokoenergetski laserji 
v roke zdravnikov, pa še to tistih, ki opravijo posebno 
podiplomsko izobraževanje o laserski tehnologiji.

Laserska rešitev težav

Slovenski dermatologi smo laserje začeli uporabljati 
pred 20 leti s primarnim namenom zdravljenja nekaterih 
kožnih bolezni in nepravilnosti ter šele nato z željo po 
uporabi v estetske namene. Ta korak je pomenil pravo 
revolucijo in odrešitev za številne bolnike ter nesrečnike, 
ki so trpeli zaradi nekaterih, pred tem domala nerešljivih 
težav. Pri tem imam v mislih predvsem bolnike z ognjenimi 
znamenji, z določenimi pigmentnimi nepravilnostmi in 
starostnimi spremembami na koži, z bolezensko čezmerno 
poraščenostjo, z brazgotinami po aknah ...

Danes v pomoč mnogim

Postopki zdravljenja so se z uporabo laserja skrajšali, postali 
so manj boleči in nekrvavi. V nekaterih primerih so nudili 
ozdravljenje, ki ga z nobeno drugo metodo pred tem ni 
bilo mogoče doseči tako dobro in brez vidnih posledic. V 
dermatologiji in še posebej v estetski veji pomlajevanja 
imamo dandanes na razpolago več skupin laserskih 
aparatov, in sicer: 

•	laserje za odstranjevanje žilnih sprememb, 
•	laserje za odstranjevanje določenih pigmentnih 

sprememb na koži in tetovaž, 
•	klasične ablativne laserje za odstranjevanje nenevarnih 

kožnih izrastkov, glajenje kože in pomlajevanje ter 
odpravljanje brazgotin in strij, ki so se jim v zadnjih 
desetih letih pridružili manj agresivni frakcionirani laserji, 

•	laserje za trajno odstranjevanje dlačic (s katerimi smo 
na področju zdravljenja čezmerne poraščenosti pri 
ženskah pred 18 leti začeli orati ledino prav v našem 
Dermatološkem centru na Parmovi),

•	laserje za nekirurško pomlajevanje oz. zatezanje kože in 
izboljšanje strij ter celulita, 

•	terapevtske laserje, ki proizvajajo visokoenergetske 
UV-žarke in jih dermatologi uporabljamo za zdravljenje 
nekaterih kožnih obolenj, npr. luskavice,  vitiliga ...
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Številne razvite države imajo 
formalno določeno, kdo in v 
kakšnih primerih lahko upravlja 
z visokoenergetskimi laserskimi 
aparati in drugimi svetlobnimi viri 
(angl. IPL). Pri nas takšnih pravil, 
žal, še ni. Kljub temu da dermatologi 
na to že več let opozarjamo in smo 
pripravili strokovna priporočila 
o uporabi laserske tehnologije 
na našem področju, se doslej še 
nihče od odgovornih ni konkretno 
odzval na naša opozorila. Tovrstne 
naprave zahtevajo celovito znanje 
tistega, ki jih uporablja, pa vendar 
se prepogosto znajdejo v rokah 
neizkušenih izvajalcev. Posledice 
so lahko za osebo, ki je na posegu, 
zelo neprijetne, estetsko moteče 
in dolgotrajne, če se jih sploh še da 
popraviti.



Laserski posegi sodijo v roke izkušenih zdravnikov – 
dermatologov s poglobljenim znanjem o koži in zakonitostih 
delovanja tehnologije. Na fotografijah je obraz pred, med in 

deset let po 3 posegih z žilnim laserjem. 
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Neljube posledice nestrokovnih izvajalcev

Če mi postavite vprašanje »Laserski poseg – da ali 
ne?«, je moj odgovor da, vendar samo v primeru, da 
poseg opravlja za to posebej usposobljeni zdravnik. 
Laserska tehnologija tretjega tisočletja na področju 
dermatologije in estetskih posegov na koži omogoča v 
rokah strokovnjaka številne, izjemne učinke, v rokah 
neizkušenih pa se lahko sprevrže v pravo nasprotje. 
V skrajnem primeru lahko vodi v nastanek trajnih 
posledic, kot so spremembe v pigmentaciji kože in grde 
brazgotine, da ne omenjam skrajnosti, kot so možnosti 
okvare vida ali celo oslepitve. Zavedati se moramo, da so 
visokoenergetski laserski aparati in drugi viri svetlobne 
energije (»vsestransko učinkoviti« IPL-aparati) na prvi 
pogled ter ob pomanjkljivem strokovnem in tehničnem 
predznanju preprosti, ne zarežejo tako kot klasični 
kirurški skalpel v človeško telo, ampak nikakor pa niso 
čarobna paličica, kot si jih neuko predstavljajo nekateri. 
In ne pozabimo pomanjkljivih učinkov nestrokovno 
opravljenih posegov ter nezadovoljstva, ki temu sledi. Kar 
seveda meče slabo luč posredno tudi na metodo samo, ki 
je v rokah izkušenega strokovnjaka nedvomno enkratna 
in odlična.

Kdo lahko opravlja posege z laserjem?

Ali lahko laserske posege na koži opravljajo nezdravniki, 
brez dodatnih znanj s področja estetske medicine, ki 
razen nekajurnega tečaja pri proizvajalcu aparata 
nimajo nobenih dodatnih znanj? Stroka na to odgovarja 
z jasnim NE, ki ne ponuja kompromisov. Za delo z laserji 
je potrebno uvesti tudi na našem področju posebno 
podiplomsko strokovno izobraževanje in pridobiti 
ustrezna potrdila oziroma licence. Pri nas stanje na 
tem področju še vedno formalno ni regulirano in je tudi 
brez vsakršnega nadzora. Izobraževanja, ki so sedaj 
na voljo, so pripravljena s strani proizvajalcev oziroma 
prodajalcev aparatov, in ne zadostujejo za licenciranje 
in opravičevanje usposobljenosti za delo z laserskimi 
aparati.

Zakaj sodijo laserji v roke 
izkušenega dermatologa?

Številni izmed omenjenih, razen najbolj 
agresivnih laserjev, so zaradi estetskih 
učinkov, ki jih lahko z njimi dosežemo, 
postali vabljivi tudi za tiste, ki jih po 
mnenju strokovnjakov na področju 
laserske kirurške dermatologije ne bi 
smeli uporabljati. Za varno uporabo 
visokoenergetskih laserskih aparatov 
je potrebno zelo dobro poznavanje 
kože, njenega delovanja in patoloških 
dogajanj v njej. Opozorila bi rada na 
pretirano lahkomiselnost pri tem. 
Dermatolog lahko zanesljivo odgovori 
na vsa spodaj našteta vprašanja, zato 
je laserski poseg opravljen varno in 
zanesljivo.

•	 Pri katerih bolezenskih stanjih, 
kožnih spremembah in v kakšnih 
okoliščinah lahko opravimo laserski 
poseg in kdaj ne?

•	 Katere so prave indikacije za 
posamične laserske posege?

•	 So na koži, na kateri želimo 
opraviti poseg, morda določena 
kožna obolenja, predrakave ali celo 
rakave spremembe, ki jih lahko z 
neprimernim laserskim postopkom 
poslabšamo?

•	 Je koža primerno pripravljena na 
poseg z laserjem?

•	 Ima morda oseba še kakšno drugo 
bolezen, jemlje kakšna zdravila, 
lahko sprožimo kakšna bolezenska 
dogajanja, fotodermatozo?

•	 Znam ravnati v primeru, ko gre 
nekaj narobe, ko npr. pride do 
neželenih stranskih učinkov,  do 
katerih lahko privede laserski 
poseg (verjetnost zanje je 
ob poznavanju in strokovni 
usposobljenosti seveda manjša)?

•	 In nenazadnje, poznam 
fizikalne osnove delovanja 
laserskih aparatov in drugih 
visokoenergetskih svetlobnih virov 
ter pomen pravilnih zaščitnih 
ukrepov? 

Vse to je pomembno pri spreminjanju 
parametrov določenega laserskega 
aparata za dosego optimalnih učinkov.

Laser je medicinsko orodje, tako kot 
skalpel. Zdravniki se sprašujemo, ali 

bi pacienti dovolili, da jim nekdo brez 
medicinskega znanja opravi poseg s 
skalpelom, tako kot to nemedicinski 
izvajalci storitev počnejo z laserjem. 

Poseg z laserjem je zdravstveni poseg in 
zato ga lahko opravljajo le zdravniki v 
za to primernih prostorih. Zakonodaja 
sicer področje ureja in ščiti paciente, a 

nihče ne preverja aktualnega stanja in ne 
sankcionira kršiteljev.
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