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Choroby zawodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.M1B.0387.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Anna Lipowicz

Pozostali prowadzący Anna Lipowicz

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości zdrowotnych związanych z wykonywaniem zawodu. Przekazanie wiedzy
o skutkach oddziaływania środowiska pracy na organizm i metodach leczenia chorób zawodowych. Zapoznanie
ze sposobem dokumentowania chorób zawodowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Rozpoznaje czynniki zagrażające zdrowiu człowieka
oraz opisuje ich konsekwencje na poziomie
osobniczym i populacyjnym. Wskazuje metody
prewencji.

BC_P7S_WG06 Zaliczenie pisemne,
Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Obserwuje i ocenia wszystkie elementy trybu życia
człowieka, także pod kątem ich wpływu na zdrowie,
w różnych fazach ontogenezy.

BC_P7S_UW05 Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Aktywnie propaguje zachowania prozdrowotne
i promuje ochronę środowiska. BC_P7S_KO03 Aktywność na zajęciach,

Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Określenie choroby zawodowej, wypadku przy pracy i wypadku w drodze do/z
pracy oraz podstawy ich rozpoznania. Podstawy prawne. Wykaz chorób
zawodowych

2. Choroby zawodowe układu oddechowego – narażenie na pyły w środowisku
pracy. Definicja pylicy, podział, leczenie.

3. Choroby zawodowe skóry – czynniki wywołujące, występowanie, rozpoznanie.

4. Choroby zawodowe narządu wzroku i słuchu oraz choroby zawodowe narządu
głosu – epidemiologia, diagnoza, metody leczenia.

5. Choroby zawodowe wywołane w skutek oddziaływania promieniowania
jonizującego i czynników rakotwórczych na pracowników.

6. Zakaźne lub pasożytnicze choroby zawodowe – ekspozycja ma patogeny
krwiopochodne (HBV, HCV, HIV). Borelioza.

7. Choroby zawodowe układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołane
sposobem wykonywania pracy.

8. Pozostałe choroby zawodowe ujęte w wykazie chorób zawodowych.
Epidemiologia wybranych chorób zawodowych w Polsce i na świecie.

9. Niezdolność do pracy w chorobach zawodowych. Skutki ekonomiczne chorób
zawodowych. Rola pracodawcy w profilaktyce chorób zawodowych.

10. Sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób przez
lekarzy orzeczników i inspektorów bhp. Podmioty właściwe w sprawie orzekania
chorób zawodowych.

Wykład

2.

1. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w drodze do/z pracy (2
godz.) 2. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (1
godz.) 3. Profilaktyka zawodowych uszkodzeń słuchu. Metody ograniczania
narażenia na hałas i minimalizowania ryzyka uszkodzenia słuchu (2 godz.) 4.
Profilaktyka chorób zawodowych skóry poprzez: metody ograniczania ekspozycji
na czynniki alergizujące i drażniące skórę; środki ochrony indywidualnej oraz
poprawę funkcjonowania służby medycyny pracy (2 godz.) 5. Nauczyciele jako
grupa osób narażonych na chorobę zawodową narządu głosu (1 godz.) 6. Czynniki
ryzyka chorób pracownika wywołane pracą w narażeniu na promieniowanie
jonizujące i czynniki rakotwórcze (1 godz.) 7. Schemat postępowania w przypadku
podejrzenia zakaźnej choroby zawodowej u pracownika (2 godz.) 8. Profilaktyka
chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem
wykonywania pracy – ocena ryzyka zawodowego, badania profilaktyczne (2 godz.)
9. Choroby układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej – zawodowe i
środowiskowe czynniki ryzyka, profilaktyka, rola pracodawcy (2 godz.) 10.
Czynniki ryzyka chorób wybranych grup zawodowych (1 godz.) 11. Profilaktyka
boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze jako chorób zawodowych
(1 godz.) 12. Profilaktyka zagrożeń krwiopochodnych u personelu medycznego (1
godz.) 13. Zasady profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób alergicznych o etologii
zawodowej (1 godz.) 14. Skutki stresu wynikające z zawodowego narażenia na
czynniki psychospołeczne (1 godz.) 15. Zapoznanie z dokumentowaniem choroby
zawodowej – zajęcia praktyczne (2 godz.) 16. Zatrucia ostre albo przewlekłe
wywołane przez substancje chemiczne, ostre uogólnione reakcje alergiczne oraz
gorączka metaliczna (1 godz.) 17. Choroby zawodowe związane z wykonywaniem
wybranych zawodów (2 godz.) 

 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 75%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Referat 25%

Literatura
Obowiązkowa

1. Marek K. Choroby zawodowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 20011.
2. Rączkowski B., 2014. BHP w praktyce. Wydawnictwo ODDK2.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych3.
i skutków tych chorób
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych4.

Dodatkowa

1. Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Koska E. (red), 2011. Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu1.
nerwowego wywołanym sposobem wykonywania pracy. Poradnik dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników.
Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
2. Bortkiewicz A. (red), 2012. Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla służb BHP, PIS i PIP,2.
pracodawców i pracowników. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
3. Wybrane przez prowadzącego bieżące artykuły z czasopism: Przyjaciel przy pracy, Atest, Praca i zdrowie,3.
Bezpieczeństwo pracy
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P7S_KO03 Absolwent jest gotów do aktywnego propagowania zachowań prozdrowotnych i promowania ochrony
środowiska

BC_P7S_UW05 Absolwent potrafi obserwować i oceniać wszystkie elementy trybu życia człowieka, także pod kątem ich
wpływu na zdrowie, w różnych fazach ontogenezy

BC_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie czynniki zagrażające zdrowiu człowieka oraz opisuje ich konsekwencje na
poziomie osobniczym i populacyjnym a także wskazuje metody prewencji


