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Kozmetolojik Dermatoloji Geleneksel
Dermatoloji Disiplininden Ayr›labilir mi?
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Son befl y›la dönüp bakt›¤›m›zda kozmetik
prosedürlerin dermatoloji prati¤inin önemli
bir k›sm›n› iflgal etti¤ini görmekteyiz. Tüm
kozmetik prosedürler derinin fizyoloji, yara
iyileflmesi prensipleri, deri-ultraviole etkileflimi, vasküler malfarmasyonlar ve melanositik
de¤ifliklikler üzerine infla edilmifltir. Terapötik ve destek amaçl› üretilen ürünler de ayn›
flekilde derinin fizyolojik ve patolojik özellikleri gözönüne al›narak gelifltirilmektedir.
Dermatolojinin kozmetolojiyi sahiplenmesi
son derece olumlu bir geliflme olup kozmetik dermatolojinin dermatoloji bilim dal› flemsiyesi alt›nda ilerlemesi son derece sevindiricidir. Paramedikal konumdaki güzellik uzmanlar›n›n ve son zamanlarda ortaya ç›kan
“estetik t›p uzman›” gibi uydurma medikal
titrleri kullanan hekimlerin kozmetik dermatolojiye el atmas› ifli iyice kar›flt›rm›flt›r. Bu
konuyu düzeltebilecek meslek grubu hiç
flüphesiz dermatoloji uzmanlar›d›r. Ancak
dermatoloji uzmanlar›n›n gözden kaç›rmamas› gereken çok önemli bir nokta vard›r.
Bu da kozmetoloji prati¤inin dermatoloji uzmanl›¤› içinde uygulanmas›d›r. Aksi takdirde
hekim kimli¤i çok geri planda kalaca¤›ndan
hastan›n kozmetik prosedürler için baflvurdu¤u hekime, deri hastal›¤› oldu¤u zaman
baflvurmamas› gibi garip bir paradoks orta-

ya ç›kacakt›r. Üstelik, s›rf kozmetikle ilgili isteklerle baflvuranlar genellikle zor hastalard›r; çünkü sürekli magazinlerle, sansasyonel
haberlerle ilgilenen ve yap›lan ifllemlerden
kolay kolay memnun olmayan kendiyle pek
bar›fl›k olmayan kiflilerdir. Beklentileri oluflmad›¤› zaman da medyada ses getirmeyi
amaçlayan davran›fllar ve hukuki sorunlarla
karfl› karfl›ya b›rakabilmektedirler. Oysa bir
dermatoloji uzman› olarak güvenerek gelen
hastalar içinden bu tür istekleri olanlara uygulamalar yapmak çok daha az sorun yaratacakt›r.
Genel t›p içinde h›zla geliflen ve ilerleyen
dermatoloji bilim dal›n› dünyan›n geliflmifl ülkelerindeki düzeye tafl›mak için yandallara
önem vermeli, resmi olarak verilmese de
dermatoloji ad›na çaba göstermeliyiz. Dermatolojinin özüne ve bütününe zarar vermeden dermatolojik cerrahi, dermatopatoloji,
dermatoalerji, dermatokozmetoloji alanlar›nda ilgi gruplar›m›z› oluflturarak birlikte hareket edersek geliflimin önüne ne di¤er t›p disiplinleri ne de yasalar durabilecektir. Kiflisel kayg›lardan uzak ortak bir dermatoloji
platformunda tüm meslektafllar›m›z›n biraraya gelmesi ve dermatolojinin kazan›mlar›n›n
artmas› dile¤iyle.
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