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Ajánlás: Fókuszban az esztétikai bőrgyógyászat

Recommendation: Aesthetic dermatology in focus

tőségekről. Átfogó információkat találunk az esztétika te-
rületén használt lézerek kezdeti formáitól a legmoderneb-
bekig, valamint az utóbbi időben egyre népszerűbbé váló 
radiofrekvencia kezelésről. A botulinum toxin kezelés, 
feltöltő anyagok, szkleroterápia területén részletes leírást 
olvashatunk nemcsak az alkalmazásról, szövődményekről, 
de a szövődmények ellátásáról is. Betekintést kapunk to-
vábbi népszerű eljárások, a bioszálak valamint a mezote-
rápia világába.

 A lapszám elkészítésében részvevő kollégák nagy gya-
korlattal rendelkeznek az adott szakterületen, így az általá-
nos információk mellett saját tapasztalataikat is megoszt-
ják az olvasóval gazdag képanyaggal demonstrálva.

 A közlemények komplex áttekintést adnak az adott té-
mákról, így a terjedelemre tekintettel két lapszámban ke-
rülnek kiadásra.

 Az BVSZ Esztétika szám I. a  bőr öregedése, botuli-
num toxin kezelés, mezoterápia, bioszálak alkalmazása és 
a szkleroterápia témákat, az Esztétika szám II. a lézerek, 
radiofrekvencia, feltöltő anyagok témákat öleli fel.

 Napjainkban a dekoratív megjelenés előtérbe kerülésé-
vel egyre nagyobb az érdeklődés az esztétikai bőrgyógyá-
szat iránt. Az invazív beavatkozások mellett egyre népsze-
rűbbek a minimális invazivitást igénylő, vagy nem invazív 
technikák. Ezen beavatkozásokat fontos, hogy megfelelő 
szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező bőrgyógyászok 
végezzék. A Magyar Dermatológiai Társulat szaklapjaként 
célunk társulatunk tagjainak szakmai fejlődését támogatni 
ezen a területen is. 

 A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle (BVSZ) esz-
tétikai tematikus száma egy átfogó képet nyújt napjaink 
legnépszerűbb esztétikai beavatkozásairól. A lapszámmal 
nemcsak a napi szinten esztétikai bőrgyógyászattal fog-
lalkozó kollégák számára szeretnénk hasznos, új infor-
mációkkal szolgálni, hanem a téma iránt csak érdeklődő 
kollégák számára is. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a 
szakvizsga előtt álló kollégák továbbképző jelleggel tájé-
kozódhassnak az aktuális esztétikai témákban.
 
 Az esztétikai tematikus számban képet kapunk a bőr 
öregedésére vonatkozó legújabb kutatási eredményekről, 
a bőr állapotának felmérésére szolgáló diagnosztikai lehe-
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