MEDYCYNA ESTETYCZNA
1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Medycyna estetyczna
1.2. Forma przedmiotu: Wykłady,
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający):
Anatomia, Histologia, Dermatologia
1.4. Instytut/ Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia): Zakład Kosmetologii
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia studia drugiego stopnia
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
a) niestacjonarnych: 15 godzin
1.7. Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach:
60 godzin
1.8. Liczba punktów ECTS: 2
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): dr Hend Malla
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): dr Hend Malla
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1. Cel zajęć: Zaznajomienie studentów metodami stosowania kamuflażu defektów
skóry. Posługiwanie się wiedzą o chirurgicznych metodach usuwania defektów
skóry.
2.2. Efekty kształcenia po zakończeniu kursu - w zakresie:
a. wiedzy:
1. Student objaśnia podstawowe rodzaje zabiegów medycyny estetycznej
2. Student potrafi scharakteryzować i zidentyfikować znamiona barwnikowe
skóry
3. Student potrafi zaproponować zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
4. Student wymienia podstawowe wypełniacze tkanek miękkich
b. umiejętności:
1.
Student nakreśla podstawowe techniki stosowane w medycynie
estetycznej
2.
Student ocenia przydatność zabiegów medycyny estetycznej
3.
Student potrafi interpretować mechanizmy zabiegów medycyny
estetycznej
c. kompetencji społecznych:
1.
Student ma świadomość przydatności posiadanej wiedzy dotyczącej
medycyny estetycznej
2. Student ma świadomość dalszego kształcenia i korzystania z pomocy innych
specjalistów.
3. Student zna zasady komunikacji interpersonalnej z klientem.
2.3. Określenie w skali 0-3 pkt. efektów kształcenia:
a. w zakresie wiedzy: 3 pkt.
b. w zakresie umiejętności: 3 pkt.
c. w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 3 pkt.

2.4. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- Zaliczenie na ocenę ćwiczeń w formie pisemnej
- Zaliczenie na ocenę wykładów w formie pisemnej
3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Studia niestacjonarne:
Wykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liposukcja, - 1h
Abdominoplastyka, - 1h
Body lifting, - 1h
Nieinwazyjne usuwanie tłuszczu i redukcja cellulitu, -1h
Autologiczny przeszczep tłuszczu wg Amar, - 1h
Znaczenie komórek macierzystych w medycynie estetycznej, - 1h
Endoskopowe zabiegi estetyczne, -1h
Korekta zmarszczek: botoks, wypełniacze np. kwas hialuronowy, dermabrazja,
mezoterapia, skin-resufacing laserowy, peeling medyczny, modelowanie
wypełniaczami twarzy i rąk, - 1h
9. Nici APTOS, implantacja złotych nici, - 1h
10. Flebologia estetyczna, - 1h
11. Dermabrazja, - 1h
12. Peeling medyczny, - 1h
13. Zamykanie teleangiektazji, - 1h
14. Modelowanie sylwetki lub modelowanie twarzy, – 1h
15. Mezoterapia igłowa, – 1h

4. Literatura przedmiotu:
a) podstawowa:
1. Carruthers, J. Carruthers, Metody wypełniania tkanek miękkich stosowane w kosmetologii,
Urban & Partner, 2011,
2. C.W. Hanke, G. Sattler, Liposukcja, Urban & Partner, 2008,
3. J. Holle Chirurgia plastyczna, PZWL - Wydawnictwo Lekarskie, 1996
4. B.E. Katz, N.S. Sadick Modelowanie sylwetki. Seria Dermatologia Kosmetyczna, Urban &
Partner, 2011
b) uzupełniająca:
1. A. Krzeski, Podstawy chirurgii nosa, via medica, 2004
2. A. Krzeski, Wykłady z chirurgii nosa, via medica, 2005
3. S. Kowalik Chirurgia twarzy, Medop Stalowa Wola ,2005
4. K. Coleman Moriarty ,Zastosowanie toksyny botulinowej w zabiegach odmładzania skóry
twarzy, Urban & Partner, 2005
5. Mitchel P. Goldman, Richard E. Fitzpatrick, Laserowa chirurgia kosmetyczna , Urban &
Partner, 2006
5. Inne pomoce dydaktyczne
Komputer i rzutnik multimedialny.

