ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА
для студентів ІV курсу стоматологічного факультету
на 2020-2021 н.р.
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Мета навчальної дисципліни: формування у студентів
медичних знань, вмінь та навичок із розуміння косметологічних
аспектів будови і функцій шкіри, правил догляду за шкірою,
етіопатогенетичних чинників розвитку косметичних вад шкіри,
методів їх косметологічної корекції та профілактики.
Завдання:
1. вивчення косметологічних аспектів будови і функцій
шкіри,
вікових
особливостей
шкіри,
причин
передчасного старіння шкіри;
2. вивчення правил догляду за різними типами шкіри;
3. вивчення основ етіопатогенезу розвитку косметичних
змін шкіри та її додатків;
4. висначення основ етіопатогенезу, клініки, діагностики та
принципів лікування найбільш поширених дерматозів
інфекційного та неінфекційного генезу, які призводять
до косметичних вад шкіри та її додатків (себорея, вугри
звичайні і рожеві, вірусні захворювання, новоутворення
шкіри, дисхромії тощо);
5. вивчення аспектів етіопатогенезу змін волосся,
різновидів алопецій, їх діагностики,
принципів
медикаментозної та косметологічної корекції;
6. вивчення застосування апаратних методів у косметології,
показання та протипоказання до їх призначення.
Результати вивчення дисципліни:
Студент повинен знати:
1. Косметологічні аспекти будови і функцій шкіри.
Причини косметологічних змін шкіри.
2. Ураження шкіри при дерматозах інфекційного та
неінфекційного генезу, які призводять до косметичних
вад шкіри.
3. Хвороби сальних залоз (себорея, вугрова хвороба).
Розацеа.
4. Хвороби волосся (алопеції). Дисхромії.
Студент повинен вміти:
1. Проводити обстеження та лікування пацієнтів із
косметологічними змінами шкіри.
2. Доглядати за різними типами шкіри та волоссям.

3. Проводити
загальне
та
місцеве
лікування
косметологічних захворювань
4. Застосувати апаратних методів у косметології.
Забезпечення
загальних та
професійних
компетентностей

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 7 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 8 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
ЗК 9 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта
і аналізувати клінічні данні.
СК 2 Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та
інструментальних досліджень.
СК 3 Спроможність діагностувати: визначати попередній,
клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
СК 4 Спроможність планувати та проводити заходи із
профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини
та щелепно-лицевої області.
СК 5 Спроможність до проектування процесу надання медичної
допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування
захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепнолицевої області.
СК 6 Спроможність визначати раціональний режим праці,
відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і
тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
СК 7 Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із
захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та
щелепно-лицевої
області
з
супутніми
соматичними
захворюваннями.
СК 8 Спроможність виконувати медичні та стоматологічні
маніпуляції.

