
moduł skrócony 
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Kierunek lub kierunki studiów Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych Nazwa modułu kształcenia 

Studies of occupational accidents and occupational diseases 

Język wykładowy j. polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I N 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS  

w tym kontaktowe/ 

niekontaktowe  

4 (1,32/2,68) 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Prystupa Andrzej – Dr n. med. 

Jednostka oferująca moduł  

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych informacji 

dotyczących najczęstszych zawodowych zagrożeń zdrowia i życia w miejscu pracy 

oraz umiejętności rozpoznawania tych zagrożeń i ich skutków, przedstawienie 

postępowania po narażeniu zawodowym ze szczególnym naciskiem na 

postępowanie w stanach nagłych, i przygotowanie studentów, gdy jest to 

niezbędne, także do udzielania poszkodowanym podstawowej pierwszej pomocy 

medycznej; zaznajomienie studentów z zasadami postępowania w sytuacjach 

narażenia na choroby zawodowe i ich stwierdzania 

Treści modułu kształcenia  Pojęcia podstawowe: Choroba zawodowa, szkodliwości, Stwierdzanie choroby 

zawodowej Pylice: krzemica, pylica górników kopalń węgla, pylica azbestowa, 

berylowa Astma zawodowa Wirusowe zapalenia wątroby typu A, B, C, D i E 

Choroby odkleszczowe ze szczególnym uwzględnieniem Boreliozy Zatrucia jako 

choroby zawodowe Nowotwory jako choroba zawodowa Podstawowe pojęcia: 

Definicje wypadków, cechy wypadków przy pracy Ustalenie okoliczności i 

przyczyn wypadku przy pracy Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia 

wypadku przy pracy Analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Odmowa zbadania wypadku Wnioski powypadkowe Podstawowe zabiegi 

resuscytacyjne Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego 

Postępowanie w zadławieniu u dorosłych  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.Marek Gałusza, Wiesław Langer: Wypadki i choroby zawodowe - 

dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. Wyd. V, Tarbonus Sp z o.o. 2013 r. 

2.Iwona Romanowska-Słomka: Wypadki i choroby zawodowe – analiza i koszty. 

Wydanie II, Tarbonus Sp z o.o. 2014 

3.Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska, Wiesław Szymczak: 

Choroby zawodowe w Polsce, Wyd. 2007.  

4.Polska Rada Rasuscytacji: Wytyczne Resuscytacji 2010. (Ebook) 

http://www.prc.krakow.pl/2010 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja 

 

 


