Višješolski študijski program: KOZMETIKA 2016
Predmet: Dermatovenerologija

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
DERMATOVENEROLOGIJA

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
-

razviti sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi;
razviti komunikacijske spretnosti za sporazumevanje s strankami in sodelavci;
razviti sposobnost spremljanja razvoja stroke;
razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov.

Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
-

poznati zgradbo in delovanje zdrave kože;
razumeti tesno povezanost kože z organizmom kot celoto;
poznati naravne zaščitne mehanizme kože in druge funkcije kože;
prepoznati bolezenska stanja na koži;
ločiti spremembe in bolezni kože in njenih dodatkov, ki zahtevajo zdravniško
obravnavo;
poznati osnove strokovne terminologije.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

sposobnost razumevanja organizacije zdravstvenega varstva;
poznavanje medicinske terminologije in topografije;
razumevanje delovanja kože in prepoznavanje zdrave kože;
prepoznavanje osnovnih bolezenskih znamenj na koži in njenih priveskih.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
FORMATIVNI CILJI
1. Sposobnost razumevanja organizacije zdravstvenega varstva:
• spozna organizacijo in dejavnosti
• stranko napoti v ustrezno zdravstveno
primarnega, sekundarnega in terciarnega
ustanovo k ustreznemu specialistu;
zdravstvenega varstva v Sloveniji;
• pri izvedbi kozmetične storitve deluje v
• razume organiziranost in dejavnosti
skladu s svojimi kompetencami;
zdravstvenih ustanov.
• pri prepoznavanju in reševanju težav se
posvetuje z različnimi strokovnjaki
medicine;
• uporablja ustrezne strokovne nazive pri
komuniciranju z zdravstvenimi delavci.
2. Poznavanje medicinske terminologije in topografije:
• pozna posamezna področja
• stranki predstavi področja
dermatovenerologije;
dermatovenerologije;
• pozna pristop v dermatovenerološki,
• obvlada medicinsko terminologijo in jo
flebološki, venerološki in alergološki
uporablja pri različnih oblikah
ambulanti;
komuniciranja;
• pozna osnovne klinične in laboratorijske • stranki svetuje uporabo lokalne terapije
preiskave za diagnostiko;
v okviru kozmetične storitve;
• pozna lokalno in sistemsko terapijo;
• stranki razloži možne stranske učinke
terapije;
• pozna možne stranske učinke terapije;
• stranki razloži vlogo estetske kirurgije.
• pozna posege estetske kirurgije.
3. Razumevanje delovanja kože in prepoznavanje zdrave kože:
• uporabi znanja anatomije in fiziologije
• prepozna zdravo kožo;
kože;
• stranki razloži zaščitno vlogo kože;
• pozna zgradbo kože, zunanji videz
• opredeli vlogo limfatičnega sistema pri
zdrave kože in njene sestavne dele;
razvoju bolezenskih procesov v telesu in
• pozna osnovne značilnosti kože;
na koži;
• razume razporeditev debelejše in tanjše
• stranki analizira vpliv načina življenja na
kože po telesu;
prezgodnje staranje kože;
• razume zaščitno vlogo kože;
• stranki svetuje, kako preprečiti in
zaustaviti proces staranja kože;
• razume procese staranja kože;
• stranki svetuje primerno nego kože v
• pozna vlogo limfatičnega sistema.
starosti v različnih letnih časih;
• stranki razloži vlogo aparaturnih tehnik
za pomlajevanje kože oz. zaustavitev
procesov staranja;
• stranki razloži možne stranske učinke
napačne uporabe aparatur.
4. Prepoznavanje osnovnih bolezenskih znamenj na koži in njenih priveskih:
• pozna eflorescence na koži;
• na stranki prepozna eflorescence na
koži;
• spozna vrste in tipe virusnih bradavic;
• na stranki prepozna virusne bradavice, ji
• seznani se s klinično sliko in načini
svetuje, kako naj ukrepa, ter jo napoti k
zdravljenja virusnih bradavic;
zdravniku;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razume način nastanka aken ter spozna
tipe aken;
pozna obolenja nohtov in las;
seznani se z obolenji kože: luskavica,
alergije na koži, glivične, virusne in
bakterijske okužbe …
razume obrabo kože dlani;
pozna vnetne bolezni kože obraza;
seznani se z malignimi tumorji kože;
razume vpliv UV žarkov na kožo;
seznani se z boleznimi krvnega obtoka;
seznani se s sladkorno boleznijo in
razume nastanek diabetične noge;
seznani se s spolno prenosljivimi
okužbami;
seznani se z zoonozami;
seznani se z vlogo zdravnika in
kozmetologa pri odpravljanju težav
glede na vrsto obolenja;
spozna lokalno in sistemsko terapijo
glede na vrsto obolenja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prepozna različne tipe aken na stranki;
stranki ustrezno svetuje, kako in kdo
sodeluje pri odpravljanju težav z
aknami;
stranki ustrezno svetuje, kako in kdo naj
sodeluje pri odpravljanju težav s
spremembami na lasišču in nohtih;
stranki svetuje, kako naj skrbi za svojo
kožo, lasišče ter nohte v primeru, da ima
luskavico;
stranki svetuje, kako naj ukrepa v
primeru alergične reakcije na
kozmetične izdelke;
prepozna glivično, virusno ali
bakterijsko okužbo in stranko napoti k
zdravniku;
stranki svetuje, kako naj ukrepa v
primeru poškodbe kože na dlani;
prepozna bolezenska stanja kože obraza
ter stranki ustrezno svetuje;
prepozna nevarna kožna znamenja;
stranki razloži vpliv UV žarkov na kožo;
stranki svetuje reševanje težav v primeru
krčnih žil;
stranki s sladkorno boleznijo svetuje
pravilno nego stopal;
zna zaščititi sebe in stranko pred
različnimi okužbami, ki se prenašajo
kontaktno;
pri stranki prepozna posledice pika klopa
in jo napoti k zdravniku;
loči, kdaj lahko samostojno ukrepa in v
katerih primerih stranko napoti k
zdravniku;
stranki razloži možne stranske učinke
določene terapije glede na vrsto
obolenja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 48 (36 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature in gradiv, študij primerov in
reševanje praktičnih nalog, vaje).
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