
Учебна програма  

специалност „Медицинска козметика”  2 курс     

Учебна 2022 / 2023 година - зимен семестър  

Лекции  

Медицинска козметика 

четвъртък 8:00-9:30 ч - 1-7 седмица 

Медицински колеж - 2-ра аудитория, 2-ри етаж 

 

Седмица Дата Тема 
 

Часове

1 15.09.2022 г. Пилинг - видове, показания, противопоказания и 
странични действия. Грижи за кожата след 
пилинг. 
Пилинг в дейността на медицинския козметик. 

1 

 Дерматологични филъри - общо запознаване. 
 Ботолинов токсин - общо запознаване. 
Показания, противопоказания, странични ефекти 

1 

2  22.09.2022 г. 
НАЦИОНАЛЕН 
ПРАЗНИК 

Мезотерапия - същност, видове. Мезотерапията в 
дейността на медицинския козметик. 
PRP / плазмотерапия/ - общо запознаване. 
Мезоконци - общо запознаване.

1 

   Радиофрегвенция /RF/. Кавитация. 1
3  29.09.2022 г. Лазери. Видове лазери. Лазертерапията в областта 

на медицинската козметика.
1 

29.09.2022 г. Епилация.  Видове епилация, показания, 
противопоказания и начини за извършване.  
Хипертрихоза.

1 

4 06.10.2022 г. Хигиенни грижи, козметични средства  и 
апаратни процедури  
за нормална кожа, за суха и за чувствителна  
кожа.

1 

06.10.2022 г. Хигиенни грижи, козметични продукти и 
апаратни процедури  
за мазна кожа, за себорейна кожа, за смесена 
кожа.

1 

5  13.10.2022 г. Aкне.  
Козметични средства и апаратни процедури при 
белези от акне.

1 



 
13.10.2022 г. Кожа и бременност. Хигиенно-козметични грижи 

при бременни. Превенция, медицинска козметика 
и апаратни процедури при стрии и при хлоазми 
/мелазми/. 
Кожни състояния свързани с бременността. 

1 

6 20.10.2022 г. Възрастово и фотостареене на кожата. Хигиенно-
козметични грижи и anti-eging процедури при 
старееща кожа.

1 

 
20.10.2022 г. Хигиенни грижи и козметични продукти при 

бебета и деца. 
1 

7  27.10.2022 г. Хигиенни грижи, медицински козметични 
продукти за длани и стъпала. 
Хигиенни грижи, медицински козметични 
продукти за коса и кожата на скалпа. 

1 

 27.10.2022 г. Козметична физикална терапия . 
Електротерапия. Фототерапия /Светлотерапия/. 
Фотодинамична терапия. Йонофореза. Криотерапия. 
Цветотерапия. Аромотерапия. Акупунктура, 
Рефлексотерапия. 
Масаж. Климатолечение. Балнеолечение. 

1 

 27.10.2022 г. Козметичен център/ студио.  
Увреждания от козметични процедури и 
козметични средства. 
Предпазни средства, дезинфекция и стерилизация.   
Документация, фотодокументация и информиране на 
пациентите. 
Връзки с обществеността /PR/ в Медицинската 
козметика. Въведение в маркетинга, рекламата и 
пъблик рилейшънс. 

1 

                                           Общо часове 
 

15 

 

Лектор:  Доц. д-р Лилия Зисова дм 
 

 

 

 


