Zaproszenie

Fundacja Aby Żyć we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz
Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku zapraszają
na spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego
Zdrowie-Człowiek-Proﬁlaktyka p.t.:

Profilaktyka chorób odkleszczowych – proste kroki do zbudowania
zdrowego miejsca pracy.
Możliwości pozyskania funduszy unijnych na działania w obszarze
zdrowia w województwie pomorskim.
Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo:
• Jak skutecznie zapobiegać chorobom odkleszczowym, zmniejszyć absencję
chorobową i zwiększyć wydajność pracowników?
• Na jakie działania można pozyskać środki unijne w województwie pomorskim?
• Jak pozyskać środki unijne w ramach konkursów organizowanych
w województwie pomorskim na proﬁlaktykę zdrowia w miejscu pracy?
• Jak przygotować i wdrożyć skuteczny program zdrowotny w ﬁrmie?
• Jak przekonać pracownika do udziału w programie?

Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość wymiany
doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Termin: czwartek 16 listopada br. godzina 13.30
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
ul. Okopowa 21/27, sala Okrągła im L. Bądkowskiego
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program
Wstęp / powitanie
13:30 – 13:45

13:45 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30 – 14:55

14:55 – 15:10

15:10 – 15:30

mgr Elżbieta Wójtowicz, mgr Renata Stróżańska,
Pielęgniarki Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Gdańsku
Andrzej Kuczara, Fundacja Aby Żyć

Choroby odkleszczowe – klinika i epidemiologia
Prof. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób Zakaźnych
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Epidemiologia chorób odkleszczowych i chorób przenoszonych
drogą krwi w województwie pomorskim
Aneta Bardoń – Błaszkowska, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Profilaktyka boreliozy i innych chorób odkleszczowych
mgr Radosław Gruss – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie

Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka – choroby zakaźne w miejscu pracy
Tomasz Jan Prycel

Jak pozyskać środki unijne do działań z zakresu profilaktyki
zdrowia w firmie?
Edyta Masłowska-Parafian, Ekspert ds. Funduszy Unijnych

Dyskusja otwarta nt. możliwych rozwiązań i działań w firmie
15:30 – 16:00

• jak budować świadomość znaczenia profilaktyki w budowaniu
potencjału zdrowia człowieka
• rola pracodawców w działaniach profilaktycznych

16:00

Lunch
Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2,5 godz.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
mailem: zgloszenia@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl lub telefonicznie, pod numerem telefonu 535 023 656

DO UDZIAŁU W SPOTKANIU SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli pracodawców, osoby zarządzające zasobami ludzkimi
i osoby mające wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w przedsiębiorstwie.

Partner merytoryczny

Projekt realizowany dzięki wsparciu

Projekt Edukacyjny

Więcej informacji na temat cyklu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl

