
 
Denumirea disciplinei 

Analiza și îngrigirea pielii 

Codul disciplinei S.03.O.020 
Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 
Anul de studiu / semestrul Anul II, sem.III 
Limba de predare Română și rusă 
Credite ECTS 5 
Numărul de ore de contact/ Numărul total 

de ore 60/150 

Evaluare Examen (test docimologic) 
Titularul cursului Remizov Victor  dr. hab., prof. univ.  

Rusanovschi Valeria, lector universitar, MA 
 

Conţinutul succint al cursului: 
Introducerea în domeniul de activitate a cosmetologiei. Clasificarea cosmetologiei. Obligațiunile medicului- cosmetolog și 

a estetologului. Organizarea cabinetului cosmetologic. Dezinfecția în cabinetul cosmetologic. Noțiune de aseptica, septica 

și antiseptica. Metode și etape de dezinfectare. Preparate dezinfectante, caracteristica și modul de acțiune. Metodele de 
examenare cosmetică  a tenului. Anamneza. Examentul cosmetic superficial. Examenul cosmetic de profunzime. Etica 

medicală şi deontologia. Metode de examinare ce utilizează utilaje profesionale de uz cosmetic și medical. Examinarea 
tenului cu lampa lupă. Examinarea cu ajutorul lampei Wood. Examinarea tenului cu pH-metru. Tipurile de ten și 

clasificarea lor. Clasificarea în funcție de tulburările metabolismului apei. Clasificarea în funcție de tulburările 

metabolismului lipidic. Clasificarea în funcție de tulburările metabolismului proteinelor și glucidelor. Tipuri de ten în rapor 
cu vîrsta. Îmbătrînirea pielii. Îmbătrînierea fiziologică. Fotoîmbătrînirea pielii. Semnele îmbătrînirii premature a pielii. 

Semnele vizibile de îmbătrînire a pielii. Metode de profilaxie a îmbătrînirii pielii. Tratamentul esteic (îngrijirea) pielii feței. 

Îngrijirea tenului normal. Îngrijirea tenului gras. Seboreia uscată. Seboreia grasă. Îngrijirea tenului acneic. Îngrijirea tenului 

uscat. Îngrijirea tenului combinat. Îngrijirea tenului sensibil. Îngrijirea tenului tînăr (15-20 ani). Îngrijirea tenului matur 
(30-40 ani, după 40 ani). Îngrijirea tenului cu elemente de teleangectazie. Îngrijirea pielii gîtului, decolteului și pieptului. 

Caracteristici a structurii pielii gîtului, decolteului și pieptului. Proceduri cosmetice. 
 

Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să cunoscă 

metodele de examinare cosmetică a tenului.  Să elaboreze planul de îngrijire a pielii în conformitate cu tipul de ten. Să 

explice acţiunea nocivă a factorilor biotici şi abiotici asupra organismului. Să specifice tipurile de ten şi modificările 

histopatologice specifice multiplilor afectiuni cutanate. Să numească modificările histologice ale pielii în procesul de 

revitalizare şi reabilitare. Să identifice  principiile generale de îngrijire a pielii. Să elaboreze și să realizeze scheme de 

îngrijire folosind metode și tehnici combinate, utilizînd produse și utilaje cosmetice profesionale. Să evalueze starea pielii  

ţinând cont de particularităţile ei dermatocosmetologice. Să acorde asistenţă consultativă privind selectarea profesională a 
procedurilor dermatocosmetologice pentru tratamentul și îngrijirea diverselor tipuri de ten. Să recomande investigațiile 

necesare, cu scopul precizării diagnosticului. Să aplice tehnici și remedii medicamentoase corespunzătoare de tratament 
ţinând cont de particularităţile morfofiziologice ale pielii. recomande pacienților produse medicamentoase, materiale  
pentru tratamete afecțiunelor cutanate faciale și corporale. Să propună metode moderne de tratament instrumentale şi de 

aparataj . 
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