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ZAGADNIENIA –  

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA W ONKOLOGII 

 

1. Makijaż permanentny, w jakim celu się go stosuje oraz jakich partii ciała może dotyczyć. 

2. Przeciwwskazania do wykonywania makijażu permanentnego. 

3. Zastosowanie kamuflażu i kolory w makijażu medycznym – dobór do korekcji niepożądanych barw 

skóry. 

4. Sposoby aplikacji makijażu korekcyjnego (minimum 3). 

5. Wczesne i późne skórne powikłania radioterapii. 

6. Zalecenia pielęgnacyjne dla pacjentów poddawanych radioterapii. 

7. Najczęstsze dermatologiczne działania niepożądane chemioterapii u pacjentów onkologicznych. 

8. Zmiany aparatu paznokciowego u pacjentów onkologicznych leczonych systemowo. 

9. Działania niepożądane leczenia cytostatykami na skórę twarzy i ciała. 

10. Przeciwwskazania do wykonywania zabiegów na twarz i ciało podczas leczenia onkologicznego . 

11. Produkty niedozwolone do użycia w zabiegach podczas leczenia onkologicznego .  

12. Metody leczenia onkologicznego (opisać przynajmniej 3 z nich).  

13. Długotrwałe skutki uboczne po leczeniu onkologicznym . 

14. Łysienie plackowate - etiologia, obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne. 

15. Przyczyny powstawania łysienia telogenowego. 

16. Łysienie anagenowe - definicja, etiologia i przebieg kliniczny. 

17. Choroby prowadzące do łysienia bliznowaciejącego. 

18. Odnowa biologiczna -  grupy odbiorców, zasady jej stosowania. 

19. Techniki relaksacji, które pacjent onkologiczny może stosować samodzielnie. 

20. Techniki relaksacji, które można stosować w formie indywidualnej w pracy "jeden na jeden" z 

pacjentem onkologicznym. 

21. Techniki relaksacji, które można stosować w formie grupowej. 

22. Zależności pomiędzy bólem i nastrojem. 

23. Różnice w reakcji na pojawienie się choroby onkologicznej w zależności od wieku. 

24. Zaburzenia psychiczne mogące wystąpić w przebiegu choroby lub/i leczenia onkologicznego. 

25. Emocjonalne reakcje na utratę osoby bliskiej. 

26. Zabiegi przeciwwskazane u osób po terapiach onkologicznych (chemioterapia, radioterapia, 

hormonoterapia, immunoterapia). 

27. Przyczyny unikania substancji czynnych u osób po terapiach onkologicznych. 

28. Problemy skórne występujące po terapiach onkologicznych. 

29. Wpływ chemioterapii na skórę i przydatki. 

30. Wpływ chemioterapii na płytkę paznokciową dłoni i stóp. 


