Dermatovenerológia
Civilizovaný človek trpí na množstvo kožných chorôb rozličného pôvodu. Koža je
orgán, ktorý je neustále vystavovaný kontaktu s vonkajším prostredím a hoci je na
túto funkciu dobre prispôsobená, jej expozícia novým chemickým látkam vedie k
častým alergickým prejavom. Okrem zdravotných následkov nie je zanedbateľný ani
negatívny kozmetický efekt kožných chorôb, najmä ak postihujú tvár alebo odkryté
časti kože. Naším odborným prístupom úspešne vyriešime mnoho Vašich problémov.
Dermatovenerológia je odbor medicíny pozostávajúci z dvoch medicínskych
špecializácií - dermatológia a venerológia.
Dermatológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciu
vrodených a získaných chorôb kože, podkožia, viditeľných slizníc, kožných príveskov,
ako aj o kožné prejavy ochorení vnútorných orgánov.
Zaoberá sa aj poznatkami procesu starnutia kože a kozmetickými chybami.
Venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou o pacientov s
pohlavnými chorobami a chorobami prenášanými prevažne pri pohlavnom styku.
Na našej kožnej ambulancii pre deti a dospelých poskytujeme túto komplexnú
zdravotnú starostlivosť:
- liečbu akútnych a chronických kožných ochorení,
- odborné konzultácie pri ochoreniach kože, slizníc, vlasov a nechtov,
- dermatoskopické vyšetrenia pigmentových lézií,
- fototerapiu - fyzikálnu terapiu,
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Neoddeliteľnou súčasťou je venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou
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- liečbu akútnych a chronických kožných ochorení,
- odborné konzultácie pri ochoreniach kože, slizníc, vlasov a nechtov,
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- ošetrenie rozšírených cievok na tvári,
- odstránenie kožných výrastkov elektrickou ihlou,
- odstraňovanie pigmentových škvŕn,
- chemický peeling pokožky tváre, krku a dekoltu,
- mikrodermabráziu.

