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  یباییمو و ز ،پوستتخصص م پزشک

های پوستی تخصص و مهارت دارد و به درمان یک پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی در زمینه بیماری

پردازد. این پزشکان، عالوه بر موارد یاد شده، برخی از مشکالت های مرتبط با پوست، مو و ناخن میبیماری

 کنند.مرتبط با زیبایی را نیز برطرف می

شاید در نگاه اول، تخصص پوست و مو دارای اهمیت زیادی نباشد، ولی اگر دقت کنید که پوست به عنوان 

کند، ضرورت نگهداری و محافظت های داخلی محافظت میبزرگترین عضو بدن محسوب شده، که از کلیه اندام

های مضر، همچون اشعه کنید. دقت داشته باشید که پوست انسان دایما در معرضاز آن را بیشتر درک می

شوند. اهمیت پوست های آلوده است، که سبب بروز بیماری و فرسودگی پوست میاشعه ماورا بنفش و باکتری

اند، که تنها در زمان بیمار شدن پوست نباید به پزشک و مو به حدی است، که پزشکان متخصص تاکید کرده

دن خود، باید همیشه مراقب پوست و موی خود متخصص مراجعه کرد، بلکه هر شخصی برای حفظ سالمت ب

 ای به پزشک متخصص مربوطه مراجعه کند.باشد و برای بازدید دوره

 پوست متخصصپزشک ها توسط درمان بیماری

نوع بیماری برای پوست و مو، تاکنون شناخته شده است، از جمله سرطان پوست، جوش، آکنه،  3000حدود 

های مختلف پوستی مانند کک و مک، ریزش ی، یک پزشک متخصص، بیماریعفونت ناخن و غیره. به طور کل

کند. گاهی نیاز است برای تشخیص بیماری و درمان آن احتیاج به مو، آفتاب سوختگی و غیره را درمان می

 های حاد و مورد نیاز، یکشود. در حالتی گفته میدرماتوپاتولوژگیری باشد. به این کار در علم پزشکی، نمونه

پزشک متخصص پوست و مو، به ناچار مجبور است به وسیله جراحی، به درمان بپردازد. در ادامه به برخی از 

 پردازیم.، میدهدیمتخصص پوست انجام م یککه  ییکارها

 بوتاکس یقتزر     
های یک متخصص پوست، مو و زیبایی جهت کاهش چین و چروک روی پوست، به علت پیری یا عارضه

کند. همچنین برای درمان پرکاری هورمونی که منجر به عرق بیش از حد ز این روش استفاده میبیماری، ا

 کنند.شود، پزشکان متخصص از این روش استفاده میمی

 ژل یقتزر     
شود. این روش برای برجسته کردن لب، گونه، صورت و برای لیفت صورت و پوست از این روش استفاده می

یبا و ز یظاهر و برجسته کردن نواحی دیگر، چشم یرز یبا پر کردن گودشود. در این روش غیره استفاده می

 کند.را ایجاد می تریجذاب

 با دستگاه برداشتن خال     
ضرر بوده و ها بیشوند. اگرچه اکثر خالهای کوچک و بزرگی دیده میه صورت رنگدانهها روی پوست بخال

ها ممکن است سرطانی باشند، که دارند، ولی برخی از این خالفقط جهت زیبایی آن را از روی پوست برمی

 باید توسط یک متخصص، به وسیله جراحی، آن را برداشت.

 یچرب یقتزر     
متخصص پوست، مو و زیبایی، در یک روش پیشرفته با استفاده از چربی بدن خود فرد، برخی اوقات پزشکان 

، به دلیل طبیعی یچرب هاییوندپکنند. استفاده از این گونه نسبت به افزایش حجم صورت یا بدن اقدام می
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 مفید است. بودن

 یکرونیدلینگم     
 شود.محسوب می یپوست یهاجراحت آثاربردن  یناز ب یبرا یدرمان یهایوهش تریننویناز  یکی یدلینگنیکروم

ها با پوست صورت و وارد تماس این سوزنشود، میهای کوچک استفاده هایی با سوزنبرای این کار از دستگاه

 شود. کردن فشاری کم، باعث ایجاد فضاهای ریزی برای ورود سرم و مواد خاص، به داخل پوست می

 یکرودرمم     
 یهایستالکربا توجه به وجود  دهند.تماس می ینیومآلوم یداکس ی مانندماده معدن یکبا  راروش پوست  یندر ا

 روند. ین میمرده از ب یهاو بافت شده سابیده پوستدر این اکسید،  یزر

 یتراپ یوکرا     
وسیله سرد کردن شود. در این روش به از این روش برای رفع ضایعات پوستی به صورت سرپایی استفاده می

 کنند.ها را تخریب میهای مورد نظر، آنناگهانی سلول

 رفع موهای زاید به وسیله لیزر     
 ینچند یازمندن اوقات اغلببرد، که را از بین می د صورت و بدنیزا یموها یک متخصص پوست به وسیله لیزر

 جلسه مراجعه و درمان است.

 کاشت مو     
کنند، که معموال از یم یم، موها را ترمیا بدون مو کم پشت هایبخشبه  هایکولروش با کاشت فول ینادر 

 دارند.ها را برمیپشت یا اطراف سر آن

 هایفوتراپی     
سفت شده و ( ماه 3تا  2 یج )به مدتپوست به تدردر آن است که  یشرفتهپ نوین و یتکنولوژ یک هایفوتراپی

 .شودی روی آن انجام میسازجوان

 کربنیداکسید لیزر     
در این پوست  یکه بر رو ییگرما ی. انرژکنندمیسفت کردن پوست استفاده  یکربن برایداکسید از لیزر

 گردد.میمنجر به سفت شدن پوست و  شدهکالژن  یافباعث انقباض ال شود،یم یجادا روش

 پوست پزشک متخصصو علمی یک  یلیمدارج تحص

متخصص  یکپوست و مو بپردازد. اما  دارو و درمان یزبه تجو عمومی خود، یپزشکتواند با مدرک یم پزشکیهر 

سال  4عالوه بر مدرک پزشکی عمومی خود، پس از یک سال سپری کردن دوره کارآموزی، باید حدود پوست 

به ادامه تحصیل بپردازد و تخصص خود را در زمینه پوست و مو دریافت کند. در این مرحله به این پزشکان 

برداری از پوست و ناخن، توان به بیوپسی یا همان بافتهای دوره رزیدنتی میشود. از جراحیرزیدنت گفته می

رود و سازی به کار میشود، تزریق بوتاکس که برای جوانسرما درمانی که برای برداشتن زگیل استفاده می

 خواهند گذراند. در این دورهرا  یپدوره فلوش ،خود را ادامه دهند یالتاگر تحصغیره اشاره کرد. این پزشکان 

ولوژی برای تشخیص بیماری به وسیله مشاهده نمونه در زیر های الزم را در زمینه درماتوپاتآموزش

میکسروسکوپ، درماتولوژی در بخش پروسیجرال، کودکان و زیبایی، خواهند دید. پس از اتمام موفقیت آمیز 

های درماتولوژی، فوق تخصص خود را پس از تواند در یکی از بخشها، یک متخصص پوست میتمام این دوره
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 ربوطه، دریافت کند.سپری کردن دوره م

 اعتماد به متخصص پوست

ای با یک متخصص پوست ها، باید به صورت دورهبا توجه به اهمیت زیاد پوست و مو و محافظت دایمی از آن

های زیبایی ها، مبنی بر درمان و جراحیهای زیادی در اینترنت و رسانهو مو در ارتباط باشید. امروزه تبلیغات

ها قابل اعتماد نیستند. همان طور که در مطلب باال مالحظه کردید، یک سیاری از آنشود، ولی بدیده می

متخصص پوست چه مراحل سختی را باید پشت سر بگذارد، تا بتواند پوست شما را به بهترین نحو درمان و یا 

 جراحی کند. توجه به تخصص پزشک مورد نظر و مشاهده عنوان تخصصی پوست در پروانه طبابت پزشک

مورد نظر، بسیار حایز اهمیت است. پس با بررسی و تحقیق کافی و شناخت درست، دکتر پوست و موی خود 

 را انتخاب کنید. 
 


