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قسم األمراض اجللدية
والتناسلية والليزر



يقدم قسم األمراض اجللدية والتناسلية والليزر خدماته للمرضى  بأعلى 
املعايري وأحدث األجهزة املستخدمة عامليًا لتشخيص وتقييم وعالج 

 العديد من احلاالت التي تصيب اجللد والشعر واألظافر.  وتشمل اخلدمات 
التي يقدمها القسم ما يلي: 

تشخيص كافة األمراض املتعلقة باجللد والشعر واألظافر واألغشية  •
اخملاطية واألمراض املنقولة جنسيًا 

إزالة الشعر بالليزر  •

ليزر الفراكشنال لعالج الندبات السطحية وتغريات لون البشرة الطفيفة •

عالج تغري لون البشرة والوحمات بالليزر •

جلسات مساج   LPG  ملعاجلة تراكم الدهون وحتفيز إنتاج الكوالجني  •
 وحتسني مظهر القوام

فيالشيب: طريقة تدمج بني املوجات الثنائية واألشعة حتت احلمراء  •
والشفط، لتحفيز إنتاج الكوالجني وحتسني منظر اجللد والقوام

حقن البوتوكس للتخلص من التجاعيد الدقيقة والتعرق الزائد    •

حقن الفيلرز للتخلص من التجاعيد الدقيقة واخلطوط  •

حقن البالزما إلضفاء النضارة على البشرة وملعاجلة تساقط الشعر  •

حقن امليزوثريابي ملعاجلة تساقط الشعر والتجاعيد السطحية •

الوخز باإلبر الدقيقة )مايكرونيدل( لتحفيز الكوالجني واإلالستني يف  •
 البشرة

التقشري الكيميائي •

إزالة الثآليل والكتل واألنسجة اجللدية غري املرغوب فيها عن طريق  •
 التجميد أو الكي الكهربائي أو الكشط

الديرماتوسكوب: فحص حلالة البشرة عن طريق تكبريها على شاشة  •
الكمبيوتر لتوفري صورة أوضح

أخذ عينات جلدية إلجراء فحوصات اجللدية   •

جراحة اجللد: التكيسات و األورام •



Taiba Hospital’s qualified team of Dermatology doctors and 
professionals  are qualified to diagnose, assess,  and treat 
a variety of conditions that affect  the skin.  These services 
include, but are not limited to, the below: 

 •   Diagnosis of all diseases related to the skin,  nail, hair, 
mucous membrane,    and STDs.

 •     Laser hair reduction

 • Fractional laser treatment for superficial scars with pores 
and mild skin discoloration

 • Laser for pigmented skin lesions (Moles & Nevi)

 •  LPG massage treatment

 •   Velashap  for contouring

 • Botox injections, to reduce fine wrinkles and  excessive 
sweating

 • Filler injections

 • Platelet Rich Plasma (PRP) injections, for skin rejuvenation 
and  treating hair fall

 • Mesotherapy  for hair fall & skin glowing

 • Microneedling regeneration of new collagen production

 • Chemical peels

 • Removing warts, corns or other abnormal benign skin 
tumors with curettage,  electro-cauterization, or cryosurgery

 • Dermatoscope, providing a clear and detailed view of skin 
 conditions on an enlarged screen

 • Skin biopsy

 • Skin surgery: Cysts and tumors


