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Efekt uczenia się

Potwierdzone
Tak

1.

Zna i rozumie budowę skóry oraz podstawowe funkcje tego narządu.
Wymienia podstawowe elementy budowy oraz główne funkcje skóry

Omawia budowę skóry wraz z przydatkami oraz opisuje podstawowe
czynności skóry
Przedstawia funkcjonowanie bariery naskórkowej oraz przedstawić skutki
jej uszkodzenia
2.

Zna i rozumie symptomatologię dermatologiczną
Wyjaśnia rolę symptomatologii dermatologicznej i wymienia pierwotne i wtórne
wykwity chorobowe skóry
Omawia morfologię wykwitów pierwotnych i wtórnych oraz wyjaśnia różnice
między nimi
Podaje przykłady chorób w których występują poszczególne wykwity skóry

3.

Zna i rozumie patomechanizm i czynniki etiologiczne najczęstszych chorób skóry,
które mogą
występować u osób korzystających z usług gabinetów
kosmetologicznych.

4.

Zna i rozumie charakterystyczne cechy kliniczne najczęstszych dermatoz
Wymienia podstawowe choroby skóry wywołane przez czynniki zakaźne, a także
choroby alergiczne, choroby łojotokowe, znamiona, stany przedrakowe i złośliwe

Nie

nowotwory skóry
Opisuje obraz kliniczny najczęstszych chorób skóry, które mogą występować u
osób korzystających z usług gabinetów
Podaje czynniki etiologiczne i patogenetyczne często występujących dermatoz

5.

Potrafi prawidłowo zebrać wywiad dermatologiczno-kosmetologiczny.
Wymienia metody postępowania kosmetologicznego w chorobach skóry
Planuje metody postępowania kosmetologicznego w chorobach przebiegających z
nasilonym łojotokiem
Planuje metody postępowania kosmetologicznego u osób z nasilonym świądem
skóry

6.

Potrafi zastosować właściwe metody postępowania w chorobach skóry,
wymagających udziału kosmetologa w trakcie leczenia specjalistycznego, lub w
prowadzeniu pacjenta po zakończeniu terapii dermatologicznej.

7.

Potrafi podjąć próbę nakłonienia chorego do badania specjalistycznego w
przypadku chorób tego wymagających
Potrafi nakłonić klienta do konsultacyjnego badania lekarskiego u osób z
podejrzeniem zmian zakaźnych skóry
Potrafi zinterpretować zalecenia lekarskie dotyczące postępowania w chorobach
skóry przebiegających z nadwrażliwością na czynniki drażniące
Potrafi zinterpretować zalecenia lekarskie dotyczące profilaktyki chorób
nowotworowych skóry

8.

Potrafi na podstawie prezentacji multimedialnej rozróżnia podstawowe choroby
skóry, potrafi podjąć odpowiednie postępowanie w ostrych stanach chorobowych,
zwłaszcza o etiologii alergicznej
Potrafi zróżnicować podstawowe choroby skóry
Potrafi zróżnicować choroby skóry mające cechy stanów przednowotworowych i
nakłonić pacjenta do badania specjalistycznego.
Potrafi podjąć odpowiednie postępowanie w ostrych stanach chorobowych,
zwłaszcza o etiologii alergicznej

9.

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Program ramowy przedmiotu
(treści kształcenia):

Literatura podstawowa

1.

Budowa skóry i przydatków skóry (włosy, paznokcie,
gruczoły łojowe, gruczoły potowe).
2. Podstawowe czynności skóry, a zwłaszcza właściwości
ochronne, melanogeneza, transport wody i związków
chemicznych przez skórę, termoregulacja.
3. Semiotyka – podstawowe i wtórne wykwity skórne.
4. Badanie dermatologiczne chorego: objawy podmiotowe i
przedmiotowe, diagnostyka laboratoryjna.
5. Choroby zakaźne skóry, w tym choroby bakteryjne,
zwłaszcza zakażenia gronkowcowe i paciorkowcowe,
borelioza, erytrazma, różyca; choroby wirusowe, grzybicze i
pasożytnicze.
6. Choroby rumieniowe, rumieniowo-złuszczające, w tym
rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, rumień trwały,
łupież różowy Giberta, liszaj płaski.
7. Choroby alergiczne skóry: pokrzywka i wstrząs
anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
atopowe zapalenie skóry.
8. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.
9. Łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne.
10. Choroby autoimmunologiczne, w tym toczeń rumieniowaty,
twardzina, zapalenie skórno-mięśniowe, pęcherzyca,
pemfigoid.
11. Znamiona, stany przedrakowe, raki skóry, czerniak.
12. Choroby łojotokowe: łojotok, łupież, trądzik pospolity,
trądzik różowaty.
13. Choroby włosów i skóry owłosionej głowy oraz paznokci.
Adamski Z., Kaszuba A.: Dermatologia dla Kosmetologów. Wydaw.
Naukowe Uniwesyt. Medycznego w Poznaniu, Poznań-Łódź 2008
Kaszuba A., Adamski Z.: Leksykon Dermatologiczny, Czelej Lublin
2011

