Zaproszenie

Fundacja Aby Żyć we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi, Wojewódzkim Ośrodkiem
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie, Lubelską Izbą
Przemysłowo-Handlową oraz Katedrą Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie zapraszają na spotkanie organizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu
edukacyjnego Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka p.t.:

Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy - proste kroki do sukcesu
przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy

Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo:
• Jakie są korzyści z profilaktyki chorób zakaźnych w miejscu pracy?
• Jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową i zwiększyć wydajność
pracowników?
• W jakie działania najlepiej inwestować?
• Na jakie działania można pozyskać środki unijne w województwie lubelskim?
• Jak pozyskać środki unijne 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: wtorek, 28 listopada br. godzina 12:00
Miejsce: Hotel Hampton by Hilton w Lublinie
przy Alei Kompozytorów Polskich 1
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program
12:00 – 12:15

Wstęp/ powitanie/ wystąpienia Gości
Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji Aby Żyć
Zaproszeni Goście

Globalna Strategia Polityki Zdrowotnej - Priorytety dla Polski

12:15 – 12:30

12:30 – 12:50

12:50 – 13:05

13:05 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 13:45

13:45 – 13:55

prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik, Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie zdrowia publicznego, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Choroby zakaźne jako czynnik biologiczny ryzyka w miejscu pracy
dr n. med. Barbara Hasiec, Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych
SPSW im. Jana Bożego w Lublinie

Kształtowanie polityki zdrowotnej w zakładzie pracy
- to obowiązek czy wyzwanie?
lek. Anna Rutczyńska-Rumińska, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie

Ergonomia pracy w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa
mgr Magdalena Rytych, Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie

Zagrożenia ze strony chorób przenoszonych przez kleszcze
- rekomendacje dla pracodawców
dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, Zakład biologicznych szkodliwości zdrowotnych
i parazytologii Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki

Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony zdrowia pracowników
Adwokat Roman Sygulski

Jak wprowadzić program profilaktyczny w miejscu pracy –
Projekt „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”
lek. Tomasz Jan Prycel, portal „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”

Dyskusja otwarta nt. możliwych rozwiązań i działań w firmie

13:55 – 14:20

• jak budować świadomość znaczenia profilaktyki w budowaniu
potencjału zdrowia człowieka

• rola pracodawców w działaniach profilaktycznych

14:20

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 pod nr telefonu +48 535 023 656 do dnia 24.11.2017 r.

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

