HIGIENA I ORGANIZACJA PRACY W GABINECIE KOSMETYCZNYM
1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Higiena i organizacja pracy w gabinecie
kosmetycznym
1.2. Forma przedmiotu: Wykłady
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający): biologia, ochrona środowiska,
medycyna pracy.
1.4. Instytut/ Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia): Zakład Kosmetologii
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
a) stacjonarnych: 15 godzin
b) niestacjonarnych: 10 godzin
1.7. Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach): 30
godzin
1.8. Liczba punktów ECTS: 2
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): mgr Danuta Grott-Dojlidko
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): mgr Danuta Grott-Dojlidko
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1 Zapoznanie studentów z materiałem obejmującym procedury higieny obowiązujące w
gabinecie kosmetycznym i nabycie umiejętności oceny sytuacji epidemiologicznej
wpływającej na powstanie zakażeń chorób zakaźnych oraz podejmowanie działań
profilaktycznych celem ich eliminowania.
Efekty kształcenia po zakończeniu kursu - w zakresie:
a. wiedzy: Student:
1.Posiada wiedzę, z zakresu procedur higienicznych obowiązujących w gabinecie
kosmetycznym.
2. Zna tok postępowania po ekspozycji.
3. Definiuje pojęcia: aseptyka, antyseptyk dezynfekcja, sterylizacja.
4. Rozumie zasadność podejmowanych przedsięwzięć profilaktycznych celem
zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych.

b. umiejętności:
1.Rozpoznaje zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne wynikające z pracy
kosmetologa.
2. Nabywa praktyczne umiejętności w zakresie działań związanych z ochroną
zdrowia.
3. Potrafi podejmować działania w celu zahamowania rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych.
c. kompetencji społecznych:
1. Jest aktywny w promowaniu właściwych postaw wśród personelu oraz klientów
gabinetu kosmetologicznego .

2.3. Określenie w skali 0-3 pkt. efektów kształcenia:
a. w zakresie wiedzy: 3 pkt.
b. w zakresie umiejętności: 3 pkt.
c. w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: 2 pkt.
2.4. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- Zaliczenie wykładów w formie pisemnej,
3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Wykłady:
1.Higiena jako nauka badająca wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na
jego zdrowie fizyczne i psychiczne, Czynniki determinujące stan zdrowia jednostki - podział
i charakterystyka. – 3/2h
2. Epidemiologia - nauka medyczna, która zajmuje się przyczynami powstawania i szerzenia
się wszystkich chorób w populacji ludzkiej – 3/2h
3. Higieniczne uwarunkowania zdrowia. Choroby cywilizacyjne. Choroby środowiskowe 3/2h
4. Higiena człowieka. Higiena pracy. – 3/2h
5. Procedury postępowania. Choroby zawodowe i pozazawodowe – 3/2h
4. Literatura przedmiotu:
a. Podstawowa:
1. Red. E.Lejbrandt i A. Tymoczko: Higiena w placówkach opieki medycznej. Fachowy
poradnik dla zarządzających placówkami opieki medycznej. Verlag Dashofer Sp. zo.o
Warszawa 2002-2007
2. A.M.Emmerson, M.Arrowsmith: Praktyczne aspekty zapobiegania zakażeniom.
(red.)K. Kanclerskiego, K.Kuszewskiego, B.Tadeusiak Wybrane zasady ochrony
pracowników medycznych przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi PZH Warszawa
2001
3. Fleischer M., Bober –Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa. Warszawa 2002.
4. Art.16 i 22 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570)
b. uzupełniająca:
1. R.Czerpak: Podstawy higieny. W.Sz.K.Białystok 2005
2.E.Murawska-Ciałowicz, M.Zawadzki: Higiena. Podręcznik dla studentów wydziałów
kosmetologii. G.W.M. Wrocław 2005
3. „Zakażenia” .Dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Twoje
Zdrowie
Warszawa 2004-2010
4. Red. P.Heczko: Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników
medycznych. PZWL Warszawa 2006
5. Jędrychowska W.: Podstawy Epidemiologii, Kraków 1993

5.Inne pomoce dydaktyczne
Dane statystyczne z Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Zakładu Higiena dot.
Oceny sytuacji epidemiologicznej województwa Podlaskiego i państwa
Roczniki statystyczne

