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Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak
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Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i
kosmetologów. Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać
ugruntowaną wiedzę i praktykę z zakresu wypełniania kwasem hialuronowym
za pomocą igły bruzd nosowowargowych, marionetek, ust, wolumetri
policzków. Weryfikacja odbędzie się poprzez okazanie certyfikatu lub
zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

05-01-2022

Liczba godzin usługi:

10

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
1) Anatomia w aspekcie zabiegów z kosmetologii estetycznej (1 dzień)
Program kursu: Przypomnienie budowy anatomicznej głowy – praca na modelu. Uwzględnienie niebezpiecznych obszarów
tzw. "danger zones". Niepowodzenia w zabiegach estetycznych – jak do nich nie dopuścić i co robić jeżeli już do nich
dojdzie. Dobór odpowiednich zabiegów estetycznych do anatomii starzenia twarzy. Zajęcia praktyczne z przygotowania do
zabiegów – dobór punktów zabiegowych.
Na kursie każdy z uczestników:
− nabędzie i ugruntuje wiedzę dotyczącą anatomii twarzy, przyjrzy się z bliska naczyniom, nerwom, mięśniom, powięziom,
oceni realne zagrożenia wynikajace z nieumiejętnego wykonywania procedur zabiegów estetycznych w gabinetach
kosmetycznych,
− zapozna się z anatomicznymi uwarunkowaniami powikłań i nauczy się rozpoznawać i unikać niebezpiecznych obszarów
tzw." danger zones",
− zapozna się i będzie umiał analizować przyczyny powikłań i niepowodzeń w zabiegach z użyciem wypełniaczy, toksyny
botulinowej i innych,
− nauczy się właściwie dobrać odpowiedni zabieg indywidualnie do klienta w ocenie jego budowy anatomicznej i problemu
starzenia.
Plan szkolenia:
10:00 - 13:00 - Zajęcia teoretyczne anatomia w aspekcie zabiegów z kosmetologii estetycznej
13:00 - 14:00 - Przerwa obiadowa

14:00 - 15:00 - Modelka pokazowa
15:00 - 20:00 - zajęcia praktyczne na modelkach

Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne
z anatomii w aspekcie zabiegów z
kosmetologii estetycznej;
wykonywanie zabiegów łączonych
kosmetologii estetycznej

06-01-2022

09:30

19:00

09:30

Egzamin wewnętrzny

06-01-2022

19:00

19:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Anatomia to kurs przygotowujący kursantów do pojęcia wiedzy teoretycznej i praktycznej o anatomii twarzy pod kątem
wykonywania zabiegów kosmetologicznych technikami łączonymi. Kursanci zdobędą wiedze oraz umiejętności
wykonywania bezpiecznych zabiegów w gabinecie kosmetycznym.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy
samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu
- definiuje anatomie twarzy pod kątem wykonywania zabiegów kosmetologicznych,
- wyróżnia niebezpieczne obręby twarzy pod kątem wykonywania zabiegów kosmetologicznych,
- wykonuje spersonalizowany rysunek twarzy
-rozpoznaje i ocenia budowę anatomiczną twarzy w celu dokonania właściwego zabiegu
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu;
- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu;
- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;
- wypełnia prawidłowo formularz karty i zgody klienta/pacjenta;
- wykonuje samodzielnie zabiegi łączone z użyciem kwasu hialuronowego, nici PDO i botoksu
Kompetencje społeczne uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu
Uczestnik samodzielnie będzie potrafił ocenić budowę anatomiczną twarzy, wykonać spersonalizowany rysunek pod
kątem doboru właściwego zabiegu kosmetologicznego.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

1 950,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

1 950,00 zł

Koszt osobogodziny netto

195,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

195,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10/20, 40-175 Katowice, woj. śląskie
Zajęcia poprowadzą
Katarzyna Procko
Kosmetologia estetyczna
-kwas hialuronowy usieciowany w wypełnieniach i wolumetrii
-nici PDO, CoGI
-osocze bogatopłytkowe, fibryna autologiczna
-botoks, mezobotoks, nadpotliwość
-mezoterapia igłowa
Ukończenie studiów o kierunku Kosmetologia oraz ukończenie kilkudziesięciu szkoleń
specjalistycznych z zakresu medycyny estetycznej zakończonych otrzymaniem tytułu Instruktora
Kosmetologii Estetycznej. Prowadzenie własnego salonu kosmetologii estetycznej w woj.
opolskim od 3 lat.
Studia o kierunku Kosmetologii oraz kilkadziesiąt szkoleń specjalistycznych z zakresu medycyny
estetycznej.
Prowadzenie szkoleń z zakresu kosmetologii estetycznej od 2 lat. Kontynuacja własnego
doszkalania w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji

Kontakt

Natalia Piotrowska-Grochoła
email: natalia@trementi.pl
tel: (+48) 509 670 833

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia
Warunki uczestnictwa
Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać ugruntowaną wiedzę i praktykę z zakresu wypełniania kwasem
hialuronowym za pomocą igły bruzd nosowowargowych, marionetek, ust, wolumetri policzków. Weryfikacja odbędzie się
poprzez okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia właściwego kursu.
Informacje dodatkowe
**Na szkolenie zapraszamy z modelkami, w razie braku po wcześniejszym poinformowaniu zapewniamy modelki do
zabiegów.
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