POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W RYPINIE

ORAZ
FIRMA MEDILAB
zapraszają na bezpłatne spotkanie edukacyjne pt.
Higiena (dezynfekcja, mycie, sterylizacja) w gabinetach kosmetycznych, salonach
fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej Zapobieganie uchybieniom
w procedurach higieniczno – sanitarnych

Spotkanie odbędzie się
16.10.2018 roku w godzinach 9:00 – 11:00,
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym
Oddział w Bydgoszczy

Doświadczeniem i wiedzą merytoryczną podzielą się z uczestnikami

Mgr Zdrowia Publicznego. Beata Zalewska - Konsultant Naukowy w firmie Medilab
Elżbieta Piotrowska - młodszy asystent - Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
PSSE w Rypinie

Prosimy o potwierdzenie przybycia - kontakt do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rypinie
mailowo:
psse.rypin@pis.gov.pl
lub telefonicznie:
54 280 29 89 ,54 280 29 88

Polskie i europejskie instytucje nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oceniają bardzo wysoko ryzyko
transmisji zakażeń krwiopochodnych związane z zabiegami upiększającymi wykonywanymi w studiach
tatuażu, salonach kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej. Ryzyko można zminimalizować
stosując odpowiednie procedury sanitarno-higieniczne.
W wymienionych placówkach istnieje zwiększone ryzyko przenoszenia zakażeń przez krew - wśród
nich zakażenie wirusem HCV, zwanym „cichym zabójcą”, wywołującym wirusowe zapalenie wątroby
typu C (WZW C). Zdaniem specjalistów, coraz częściej HCV zakażamy się u kosmetyczki, fryzjera,
przy wykonywaniu tatuażu czy przekłuwaniu części ciała, a nie tylko w placówkach służby zdrowia
podczas zabiegów medycznych.
Program spotkania
Zakażenia wirusem HCV.
Higiena (dezynfekcja, mycie, sterylizacja) w gabinetach kosmetycznych, salonach
fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej Zapobieganie uchybieniom
w procedurach higieniczno – sanitarnych
-Regulacje prawne z zakresu procedur higieniczno - sanitarnych
-Zagrożenia mikrobiologiczne (drogi szerzenia, grupy patogenów)
-Czynniki wpływające na wybór środków do mycia, dezynfekcji,
sterylizacji
-Prawidłowe procedury higieniczne w obszarze powierzchni z
uwzględnieniem zanieczyszczeń materiałem organicznym
-Prawidłowe procedury higieniczne w obszarze narzędzi, sprzętu,
aparatury
-Sterylizacja – prawidłowe przeprowadzenie procesu i kontroli
-Higiena rąk personelu według wytycznych WHO
-Systemy higieny rąk
Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone na kliencie
-Trening praktyczny dezynfekcji rąk z lampą UV

O firmie Medilab
Firma MEDILAB – lider w zaopatrywaniu polskiej ochrony zdrowia w środki dezynfekcyjne i produkty
sterylizacyjne! Firma już od ponad 25 lat specjalizuje się w tej dziedzinie i zapewnia utrzymanie
wysokich standardów sanitarno-higienicznych w tych placówkach.

