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.

АНОТАЦИЯ: „Организация на дейността и поддържане на работна среда в
козметичен кабинет” е дисциплина с профилактична насоченост, базирана на основни
нормативно-законодателствени разпоредби, свързани с хигиенните изисквания на
работна среда и профилактичните мерки за ограничаване разггространениетона някои
значими човешки патогени посредством прилаганите пособия и средства в козметичния
кабинет.
.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

усвояване на основни национални и европейски нормативни актове и закони
свързани с работата на медицинския козметик, с организацията на работна среда в
козметичните кабинети, нейното поддържане и факторите на въздействие върху
здравето на работещите и клиентите, както и организацията на държавния здравен
контрол и дейностите по опазване на здравето.
-усвояване на основните понятия в епидемиологията на инфекциозните болести
(източник на инфекция, механизми и фактори на предаване); епидемиологична
характеристика на някои значими за козметичния салон патогени и свързаните с тях
болести; базови познания и умения за прилаганите ефикасни средства и методи за
превенция и контрол (деконтаминация, дезинфекция, стерилизация), целящи
безопасност на персонал и клиенти.
-

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Студентите да се запознаят с основни
норматични актове и закони, свързани с
дейността в козметичен кабинет.
2. Да придобият основни знания за най-честите инфекциозни причинители, който
могат да се предаватпосредством пособия /инструменти в козметичен кабинет.
3. Да изучат методите за деконтаминация, дезинфекция и стерилизация на
епидемиологично знаими обекти в козметичен кабинет.

ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:
ЛЕКЦИИ,

упражнения, самостоятелна ПОДГОТОВКЗ.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА:
Текущ контрол: Знанията на студентите се контролират чрез устни препитвания по

време на семинарните упражнения. От тези препитвания се оформя текуща оценка. Тя е
компонент при оформянето на оценката на семестриалния изпит.
Заключителен изпит: Студентите се явяват на семестриален изпит след ГТ" семестър.
На изпита се изтеглят два въпроса (един от разгледания през семестъра лекационен
материал и един от разгледания през семестъра материал от упражнения). Изпитът е
теоретичен (пписмен).
.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ
Семестьр Всичко часове
1
.

Общо:

Часове
седмищю

30

2

30

/15 седмици/

От тях:
лекщш

упражнеъшя

(часа)

(часа)

15

15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ И ЧАСОВЕ
ПЪРВИ СЕМЕСТЪР-ЛЕКЦИИ
М
1

2

”

"

3

4.

-

ЧАСОВЕ

ТЕМА

Държавен здравен контрол организация, структура. Дейности по
опазване на здравето. Регионални здравни инспекции ( РЗИ).

2.1.

Основни принципи на добрата производствена практика в:
медицинската козметика.
Изисквания към козметичните продукти.

2Ч-

2ч

Позиция на Европейския парламент относно козметичните продукти.

2 ч.

6

Хигиенни изисквания за салони предлагащи услуги: фризьорство,
козметика, маникюр / педикюр
Трудово - медицински проблеми в медицинската козметика.

2ч

7

Влияние на околната и социалната среда върху здравето на човека.

Зч

5.

Общо

2Ч“

15

часа

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР -СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
Мз
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2
3
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ТЕМА

ЧАСОВЕ

„

Въведение и основни понятия в епидемиологията на инфекЦиозните
заболявания-причинители, източници на инфекция, механизми, пътища
и фактори на предаване. Класификация на заразните заболявания.
Основни профилактични и противоепидемични мерки.

Общо

“

2ч

Епидемиологична характеристика на ентерално предавани (хепатит А и
хепатит Е) и парентерално предавани хепатитни вируси -(хепатит В,
хепатит С и хепатит Д) и риска в козметичните салони.
Епидемиологична характеристика на човешкия имунодефицитен вирус
(ХИВ/СПИН) и риска в козметичните салони.
Епидемиологична характеристика на инфекции предавани с въздушнокапков аерозол (Грип) и воден аерозол (Легионелоза) и риска в
козметичните салони.
Епидемиологична характеристика на инфекции предавани по
механизма На външните покривки (стафилококови, стрептококови и
херпесвирусни инфекции) и риска в козметичните салони.
Почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичните салониосновни понятИя, методи и средства.
Обекти, подлежащи на почистване, дезинфекция и стерилизация в
козметичните салони.
,

"

2ч

2ч .

2ч.
2Ч

“

2ч .

2ч ,

“

и
15

.

часа

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Теоретични знания:

1.Да познават основни норматични документи, регламентиращи дейността в

козметичен кабинет.
2.Изискванията към козметичните продукти.
3.Хигиенни изисквания за салони предлагащи услуги: фризьорство, козметика,
маникюр / педикюр.
“

Практически умения:

4. Придобиване на познания за изготвяне на работни разтвори за дезинфекция на
повърхности и пособия/инструменти.
5. Придобиване на познания за изготвяне на план за Дезинфекция в козметичен кабинет.
6. Придобиване на познания за работа със стерилизационна техника.
.

ЛИТЕРАТУРА:

,

За подготовката на студентите се предоставя следния списък с препоръчителна
литература по избор:
Хигиена и екология за студенти, обучавани в Медицински колеж, под редакцията на
проф. П. Гацева, лакс бук, 2015 г..
2. Ръководство по Дезинфекция и стерилизация, под редакцията на доцЛ. Агелов,
“ИК-БАП”, 2006 г.
3. Епидемиология на инфекциозните заболявания. Учебник за студенти по медицина и
специализиращи лекари. Под редакцията на проф. Н. Рибарова. София, 2011.
Издателство”Симелпрес”.
4. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните
болести, Мед. издателство “Райков” Пловдив, 2008г., под редакцията на Й. Стоилова
1.

Основни нормативни документи, могат да бъдат намерени на следните интернет
адреси:
“

-Устройствен правилник на Регионалните Здравни Инспекции. (В сила от
18.01.2011 г. Издаден От Министерството на здравеопазването,Обн. ДВ. бр.6 от1 8
Януари 2011г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)
1111135Щук/шити.доуеттешЪя/шесйа/Шег риЪ11с/2015/04/08/изтгоузгуеп-ртау11п1К-Г21

04-2011.рбГ

15-

Наредба ПоЗб от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
(Обн. ДВ. бр.101 от 16 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.53 от 12 юли 2011г.)
тц)ИМАМ/шъ.доуешшептЪя/шесНа/ШсгриЪНс/2015/04/17/пагес1Ъа36-ог-30-1 1-20052-

Коиптейсьпт-ргосЮКйраГ

КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ
1.Държавен здравен контрол - организация, структура. Дейности по опазване на
здравето. Регионални здравни инспекции (РЗИ).
2.0сновни принципи на добрата производствена практика в медицинската козметика.
3. Изисквания към козметичните продукти ( Наредба Ме 36 от 30.11.2005 г. )
4. Позиция на Европейския парламент относно козметичните продукти.
5. Хигиенни изисквания за салони предлагащи услуги: фризьорство, козметика,
маникюр / педикюр (Наредба Ме 15 от 2010 г.).
6. Трудово - медицински проблеми в медицинската козметика. ,
7. Влияние на околната и социалната среда върху здравето на човека.
8. Въведение и основни понятия в епидемиологията на инфекциозните заболяванияпричинители, източници на инфекция, механизми, пътища и фактори на предаване.
Класификация на заразните заболявания.
9. Основни профилактични и противоепидемични мерки.
10. Епидемиологична характеристика на ентерално предавани (хепатит А и хепатит Е)
и парентерално предавани хепатитни вируси -(хепатит В, хепатит С и хепатит Д) и
риска в козметичните салони.
имунодефицитен
1 1. Епидемиологична
характеристика на човешкия
вирус
(ХИВ/СПИН) и риска в козметичните салони.
12. Епидемиологична характеристика на инфекции предавани с въздушно-капков
аерозол (Грип) и воден аерозол (Легионелоза) и риска в козметичните салони.
13. Епидемиологична характеристика на инфекции предавани по механизма на
външните покривки (стафилококови, стрептококови и херпесвирусни инфекции) и
риска в козметичните салони.
14. Почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичнИте салони- основни понятия,
методи и средства.
15. Обекти, подлежащи на почистване, дезинфекция и стерилизация в козметичните
салони.
,

