Wyższa Szkoła zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu:
Kosmetologia lecznicza z elementami medycyny estetycznej

Kod: MK_19/1

Kierunek studiów
KOSMETOLOGIA

Profil kształcenia:

Rok/semestr

praktyczny

III/VI

Specjalność

Język wykładowy:

Status modułu:

polski

obieralny
Liczba punktów ECTS:

Godziny: 20/12

2

Wykłady
20/12

Ćwiczenia/Laboratoria

Stopień studiów
I

Forma studiów

Obszary kształcenia

Podział ECTS*

stacjonarne/niestacjonarne

OM_1

100%

-

Projekty/seminaria
-

Rodzaj modułu w programie studiów: kierunkowy
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Wiedza i umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Cele kształcenia
C1. Uświadomienie zasady współpracy kosmetologa z lekarzem.
C2. Zapoznawanie studentów z najczęściej występującymi chorobami i defektami skóry oraz z odpowiednią
pielęgnacją skóry w ich przebiegu.
C3. Zaznajomienie z podstawowymi grupami związków stosowanych w kosmeceutykach i lekach OTC oraz z
ich zastosowaniem.
C4. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegu z zakresu dermatologii estetycznej
oraz pielęgnacji skóry po zabiegu.
Treści kształcenia
Wykłady
1. Zasady współpracy kosmetologa z lekarzem dermatologiem, lekarzem wykonującym zabiegi
medycyny estetycznej i chirurgiem plastycznym. Miejsce lekarza w kosmetologii leczniczej.
2. Lipodystrofia typu kobiecego, miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej – omówienie zabiegów
wykonywanych w obrębie ciała w celu poprawy estetyki skóry i sylwetki.
3. Zastosowanie laseroterapii i innych urządzeń medycznych w kosmetologii i medycynie estetycznej.
4. Zastosowanie mezoterapii, toksyny botulinowej, wypełniaczy i innych metod w terapii defektów
skóry i objawów starzenia się.
5. Rola kosmetologa w przygotowaniu pacjenta i pielęgnacji skóry po zabiegu z zakresu medycyny
estetycznej.
6. Działania nieporządnie oraz powikłania po zabiegach medycyny estetycznej.
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Końcowa forma zaliczenia modułu : Zaliczenie z oceną
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