
Conţinutul cursului: 
Acţiunea nocivă a factorilor biotici şi abiotici. Reacţiile adverse .Etiologia şi patogenia bolilor de piele. 
Simptomatologia bolilor de piele. Elemente morfologice primitive. Elemente morfologice secundare. Metodele de 

examenare a bolnavului. Diagnostica de laborator(Serologia, bacteriologia). Instrumente şi aparate. Etica medicală 
şi deontologia. Principiile generale de tratament a bolilor cutanate.Terapia generală. Tratamentul extern-topic. 

Tratamentul fizioterapeutic. Terapia naturistă utilizată în bolile dermatologice. Piodermitele stafilococe. 
Piodermitele streptococe. Îngrigirea pacienţilor cu piodermitele.Micozele cutanate mucoase. 

Microsporia.Trihofitia.Epidermofitia.Rubromicoza.Candidoza. Dermatoze alergice. Eczema. Dermatita. 

Toxicodermiile. Neurodermita. Pruritul. Prurigo. Virozele cutanate. Herpes simrplu. Herpes Zoster. Verucile. 

Dermatozele bulose. Pemfigulus vulgar. Porfiria cutanată tardivă. Bolile anexelor pielii. Afecţiuni ale părului. 
Afecţiunile glandelor sebacee. Afecţiunile glandelor sudorepare. Tumorile cutanate. Tumorile benigne. Leziuni 

precanceroase. Tumorile maligne. Bolile cu transmitere sexuală. Sifilisul. Gonoreea. Trihomoniaza urogenitală. 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 
cunoscă principiile de organizare și funcționare a centrelor dermatocosmetologice. Să explice acţiunea nocivă a 
factorilor biotici şi abiotici asupra organismului. Să specifice etiologia şi patogenia bolilor de piele şi modificările 
histopatologice specifice multiplilor afectiuni cutanate. Să numească modificările histologice ale pielii în procesul 
de revitalizare şi reabilitare. Să evalueze starea pielii  ţinând cont de particularităţile ei dermatocosmetologice. Să 
identifice  principiile generale de tratament a bolilor cutanate. Să acorde asistenţă consultativă privind selectarea 
profesională a procedurilor dermatocosmetologice pentru tratamentul afecţiunelor cutanate. Să deducă efectele și 
consecințele la nerespectarea deontologiei profesionale. Să recomandă colegilor de breaslă respectarea 
deontologiei profesionale față de pacienții săi. Să recomande investigațiile serologice și bacteriologice corecte, cu 
scopul precizării diagnosticului. Să aplice tehnici și remedii medicamentoase corespunzătoare de tratament ţinând 
cont de particularităţile morfofiziologice ale pielii. Să recomande pacienților produse medicamentoase, materiale  

pentru tratamete afecțiunelor cutanate faciale și corporale. Să propună metode moderne de tratament instrumentale 

şi de aparataj  pentru afecțiunile dermatocosmetologice. 
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