DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA
I ODPADY MEDYCZNE
W TWOIM GABINECIE KOSMETYCZNYM

Firma Palmedica zajmująca się odbiorem odpadów medycznych
&
Centrum Szkoleń Specjalistycznych Servitium Expert
serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu:

DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA I ODPADY
MEDYCZNE W TWOIM GABINECIE
KOSMETYCZNYM
NA SZKOLENIU ZOSTANIE OMÓWIONE M.IN.:

• zapoznanie z procesami dezynfekcji i sterylizacji
wymaganymi w gabinecie kosmetycznym (wraz z
omówieniem dostępnych na rynku preparatów),
• procedura zapewniająca ochronę przed
zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi zgodnie
z obowiązującym prawem
• postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w
kontekście ich wytwarzania, magazynowania i
utylizacji
• obowiązki wytwórców odpadów medycznych
(karta przekazania odpadów, ewidencja,
sprawozdanie do Marszałka)
TERMIN:

12 CZERWCA 2017 R.

MIEJSCE:

GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY, UL. TRZY
LIPY 3, GDAŃSK

PROWADZĄCE:

AGNIESZKA MICHALAK, KAMILA
KŁOS

ZAPISY:

FORMULARZ na stronie
www.palmedica.pl w zakładce
SZKOLENIA,
telefonicznie: 696-850-900
mailowo: kontakt@palmedica.pl

CENA:

100 PLN netto + 23% VAT
WYSTAWIAMY CERTYFIKAT PO
ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

HARMONOGRAM SZKOLENIA

,,DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA I ODPADY MEDYCZNE W TWOIM
GABINECIE KOSMETYCZNYM”:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 9.00
9.00 – 11.00 Część I
ODPADY MEDYCZNE W GABINECIE – zagadnienia ogólne i ćwiczenia praktyczne
• Podstawowe akty prawne w gospodarce odpadami dotyczące odpadów medycznych.
• Katalog odpadów – prawidłowa klasyfikacja odpadów medycznych – ćwiczenia praktyczne.
• Odpady w gabinecie kosmetycznym. Rodzaje odpadów. Zagrożenia. Sposób postępowania z
odpadami wytwarzanymi w gabinecie kosmetycznym: magazynowanie, (wymagania odnośnie
pojemników i worków), przygotowanie miejsca i urządzeń do przechowywania odpadów.
• Dokumenty towarzyszące wytwórcom odpadów medycznych (karta przekazania odpadów,
karta ewidencji odpadów, dokument potwierdzający unieszkodliwienie -DPU ).
• Podstawowe obowiązki sprawozdawcze wytwórców odpadów medycznych w świetle
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Zbiorcze zestawienie o odpadach (terminy,
kary, praktyczne ćwiczenia z wypełnienia formularza).
11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 15.15 Część II
DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA. PROCEDURA ZAPEWNIAJĄCA OCHRONĘ PRZED
ZAKAŻENIAMI ORAZ CHOROBAMI ZAKAŹNYMI.
• Wymogi formalne związane z prowadzeniem gabinetu kosmetycznego.
• Wymogi prawne dotyczące prowadzenia gabinetu kosmetycznego w aspekcie sanitarno –
higienicznym.
• Potencjalne zagrożenia mikrobiologiczne w gabinecie kosmetycznym.
• Procedury higieniczne jako gwarant bezpiecznego gabinetu.
• Procesy dezynfekcji i sterylizacji.
• Przygotowanie roztworu roboczego.
• Pokaz dostępnych preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu w aspekcie ekonomiki
użytkowania i bezpieczeństwa.
Zakończenie szkolenia godz. 15.15

