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Квалификационна характеристика
на специалността „Медицинска козметика”

професионално направление "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"
ОКС ”професионален бакалавър”
професионална квалификация „Медицински козметик”

-

В Медицинския колеж на МУ Пловдив се
подготвят студенти, които
завършване на висшето си образование получават образователно-квалификацио
степен ”професионален бакалавър” по специалност „Медицинска козметика”
:

професионална квалификация - „Медицински козметик” от професионалн
направление "Здравни грижи". Настоящата квалификационна характеристика
основен документ за организиране и управление на учебния процес.
Подготовката по специалността "Медицинска козметика” се
провеЖДа сам
редовна форма на обучение и продължава 3 години /шест семестъра/ . За студенти
приемат кандидати, притежаващи средно образование и класирани на конкурс
начало по критерии, определени от висшето училище.Учебните
програми
изработени в съответствие на принципа за взаимна обвързаност,
интегрираност
последователност в натрупването на знания и умения, които формщ
професионалната компетентност за видовете дейности, които ще
извърп
получилият диплома за ОКС ”професионален бакалавър” с
професионш
квалификация „Медицински козметик”.
[.

Образователна цел на теоретичната и практическа подготовка
медицинския козметик

При завършване на образованието си медицинският козметик ще
притежг
необходимите общи и специализирани медицински знания и
специфич
професионални умения, даващи възможност да изпълнява различни дейности
поддържане на здравето на кожата,
подбора на необходимите медиъ
профилактични, физиотерапевтични и лечебни процедури с цел
съхраняване
нейната еластичност, тургур и свеж вид, подобряване
кръвообръщението
трофиката, забавяне на възрастовите промени и коригиране на кожни
несъвършенства.
Н. Професионална компетентност на медицинския
козметик
Постигането на образователната цел и изграждането на
професионална
компетентност на медицинския козметик се осъществявява с
изучаване
задължителни, свободноизбираеми и факултативни учебни дисциплини,
провеждане на учебни практики и преддипломен стаж. Това дава възможност да
овладеят следните необходими теоретични знания и практически способности
умения:
1. Общи биомедицински,
медико-етични и социални знания за:
. строежа и функциите на човешкото тяло;
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влиянието на околната и социална среда върху здравето н?йб”в”6ЕйТ“тт
основите на здравословното и диетично хранене;
етичните норми и морал при социалното общуване;
здравното и социалното законодателство в областта на козметиката;
правата на лицата, ползващи козметични услуги;
меницжмънта на козметичните услуги.
2. Специализирани медицински знания по:

2.1.Медицинска козметика

3.

анатомията и физиологията на кожата;
възрастовите изменения на кожата през целия жизнен период;
анатомията на лицето;
причините за увреждане на кожата;
козметичните недостатъци на кожата;
структурните и функционални промени на кожата при кожни и при др:
заболявания;
козметиката в различните възрастови периоди;
2.2.Козметични грижи,средства и процедури
общи грижи за кожата и тялото;
хигиена и козметика на отделните части на тялото;
характер, физиологично и лечебно действие на различните козметиг
средства;
характер,физиологично и лечебно действие на различните козметик
процедури;
използване на физиотерапевтични методи и апарати в козметиката;
използване на курортни и балнеологични методи в козметиката, СПА
Уелнес.
Общи способности и умения за:
работа в екип и проява на сътрудничество и уважение към други колегт
медицински специалисти;
ефективно общуване с лицата, ползващи козметични услуги и спазване
етикета;
промоция на здравето;
разпознаване на остри животозастращаващи съсътояния и начини
поведение;
организиране на работата в козметичен кабинет и поддържане на работн:
среда;

непрекъснато усъвършенстване и обучение през целия професионален стаж;
поддържане престижа на професията.
Прилага правилата на асептика и антисептика
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Извършва стерилизация на инструментариум и материали, дензинфекция
ръце, апаратура и пособия; дензинфекция на легла и помещения
4.

Специални професионални способности

и

умения за:

провеждане на ВОДНИ процедури;
почистване на кожата на лицето;
приготвяне и използване на различни видове маски;
извършване на различни масажни движения И видове масажи;
ПИЛИНГ на лицето;
премахване на КОСМИ;
Извършва
НОКТИТС

различни заболяваниярказали влияние на
екип С ДСРМаТОЛОГ И ИНТСРНИСТ

КОЗМ6ТИЧНИ ГРИИСИ

и косата

В

при лица

С

КОЖ

Прилага физиотерапевтични козметични процедури( електротерап
фототерапия, хидротерапия, термотерапия) самостоятелно и В екип 0 др;
специалисти
Прилага козметични средства и препарати с Дълбока пенетрация
ексфолиация в екип с дерматолог
Участва и асистира при прилагането на козметични средства и препарати ч.
приложение на кожна ,подкожна и мускулна инжекция в екип с дерматоло
пластичен хирург

[Н.Професионалниреализация на медицинския козметик

Получената професионална компетентност ще позволява на медицинст
козметик да намери успешна реализация в следните области на меди:
козметичната практика:
в дерматологични, дерматокозметични и физиотерапевтични центрове;
в козметични кабинети и салони;
в центрове за красота;
в балнео-, Уелнес-, СПА- и таласотерапевтични центрове;
във фирми за производство на козметични средства;
продавач-консултанти във дрогерии и магазини за козметични средства;
дистрибутори на козметични средства.
Медицинският козметик има възможност да продължи образованието си
и
образователно-квалификационна
„бакалавър“
степен
„магистър”
професионалното направление „Здравни грижи” и да повишава квалификацията с:
други форми на следдипломно обучение.

