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კურსი განსაზღვრულია 
ექიმებისთვის 
კოსმეტოლოგიაში 
პროფესიული 
გადამზადების 
მიზნებისათვის. 

პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ 
სწავლებას.

ხანგრძლივობა:

325 აკ. საათი (2.5 თვე)

სწავლების ფორმატი:

სრული  და არასრული დასწრება.



   1 დღე

დერმატოლოგიის საფუძვლები

• ზოგადი მონაცემები კოსმეტოლოგიისა და კოსმეტიკის შესახებ. 

კოსმეტოლოგიაში გამოყენებული ფუნქციური გამოკვლევის 

მეთოდების შესწავლა.

• კანის ანატომია და ფიზიოლოგია

• კანის ინერვაცია, კანის სისხლმომარაგება და ლიმფური 

სისტემა, კანის დანამატები, კანის იმუნური სისტემა.

• კანის წარმონაქმნები.

• კანის დაბერება (კანის ფიზიოლოგიური დაბერება, 

ფოტოდაბერება, კანის დაბერების პროფილაქტიკური 

მეთოდები).

• აკნე

• კანის დიაგნოსტიკა.

   2 დღე

სახის ანატომია

• სახის ანატომიური შრეები.

• სახის სისხლძარღვების სისხლმომარაგება და ინერვაცია.

• სახის ლიმფური კვანძების ადგილმდებარეობა.

• სახის კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის ადგილმდებარეობა.

• სახის კუნთები.

• სახის სახიფათო ზონები.

   3 დღე

კანის მოვლის პროცედურები

• კანის კოსმეტიკური ტიპები. 

• კანის მოვლა. კანის კოსმეტიკური წმენდა, ნიღბების, კრემებისა 

და სკრაბების გამოყენება.

• გარეგანი თერაპიის პრინციპები.

• ფარმაკოდინამიური და კლინიკური კრიტერიუმები. 

გარეგანი საშუალებების არჩევისათვის, ფუძეები 

გარეგანი საშუალებებისათვის, წამლისმიერი ფორმები, 

სპეციალური ადგილობრივი საშუალებები, ადგილობრივი 

კორტიკოსტეროიდები.

• კოსმეტირუკური საშუალებები.

• კოსმეტიკური საშუალებების კომპონენტები კანის 

მოვლისთვის, კრემები, ნიღბები, სკრაბები, დეკორატიული 

კოსმეტიკა.

• სახის მასაჟი და სახის სამასაჟე ზონები.

   4 დღე

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება

• სახის წმენდა.

• მოვლის პროცედურები.

• სახის მასაჟი.

   

   5 დღე

აპარატურული მეთოდები

• კრიოთერაპია.

• რადიოტალღოვანი ლიფტინგი.

• CO2 - ფრაქციული გაახალგაზრდავება.

• LPG მასაჟი.

• ფოტოთერაპია.

• კარბოქსითერაპია.

   6 დღე

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება

• რადიოტალღოვანი ლიფტინგი.

• CO2 - ფრაქციული გაახალგაზრდავება.

• LPG მასაჟი.

• ფოტოთერაპია.

• კარბოქსითერაპია.

   7 დღე

ეპილაციის სახეობები

• ელექტროეპილაცია.

• ლაზერული ეპილაცია.

• ფოტოეპილაცია.

   8 დღე

პრაქტიკული უნარების სწავლება

• ელექტროეპილაცია.

• ლაზერული ეპილაცია.

• ფოტოეპილაცია.

   9 დღე

ქიმიური პილინგები

• ქიმიური მჟავეების სახეობები.

• კანზე ზემოქმედება.

• მჟავეების ქიმიური ფორმულები.

• მჟავეების გამოყენების პროტოკოლები.

• პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.

   10 დღე

მეზოთერაპია და ბიორევიტალიზაცია

• მეზოთერაპიის ძირითადი კრიტერიუმები.

• კომპონენტების მიმოხილვა.

• მეთოდების მიმოხილვა.

• მეზოროლერები.

• ბიორევიტალიზაციის სახეობები.

• პრეპარატის შეყვანის მეთოდები.

   11 დღე

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება

• ხელის პოზიციის დაყენება.

• მეზოთერაპია.

• ბიორევიტალიზაცია.

   12 დღე

პლაზმოთერაპია

   13 დღე

სახის კონტურული პლასტიკა

სახის ზედა მესამედის კორექცია.

   14 დღე

სახის კონტურული პლასტიკა

სახის შუა მესამედი კორექცია.

   15 დღე

სახის კონტურული პლასტიკა

სახის ქვედა მესამედის კორექცია.

   16 დღე

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება

   17 დღე

ბოტულინოთერაპიის საფუძვლები

 სახის ზედა მესამედის კორექცია.

   18 დღე

ბოტულინოთერაპიის საფუძვლები.ჰიპერჰიდროზის კორექცია

პრაქტიკული უნარების სწავლება.

   19 დღე

ტრიქოლოგია

• თმის ფოლიკულის სტრუქტურა.

• თავის თმიანი საფარის დაავადებების ტიპები.

• ალოპეციის ეთიოლოგია.

• დიაგნოსტიკის მეთოდები.

• მკურნალობის მეთოდები.

   

   20 დღე

ძაფების მეთოდები

• ძაფებით ლიფტინგის ისტორია.

• მასალების შერჩევის კრიტერიუმები და მიმოხილვა.

• იმპლანტაციის მეთოდების მიმოხილვა.

   21 დღე

ასეფტიკისა და ანტისეპტიკის საფუძვლები. კოსმეტოლიგიური 
კაბინეტის სანიტარული სტანდარტები

   22 დღე

გართულებების პრევენცია და მკურნალობა

• ჰემატომები და ექჰიმოზები.

• სისხლძარღვთა ემბოლია.

• ინფექცია.

• იმპლანტის ზედაპირულად შეყვანა.

• რბილი ქსოვილების ემბოლია.

• რბილი ქსოვილების ნეკროზი.

   23 დღე

პირველადი დახმარების გაწევა

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება.

   24 დღე

ატესტაცია

• ტესტირება.

• პრაქტიკული უნარები.

• ზეპირი გამოკითხვა.

   25 დღე

სერტიფიკატების გაცემა
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