
 

 

 

 

 

PROGRAM 

 
ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY 

9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA 

  



 

 

 

 

9 PAŹDZIERNIK 2015 

 

 

800- 1000 Rejestracja uczestników 

1000-1030 Sesja inauguracyjna 

    

1000-1015 Ochrona zdrowia pracujących wobec wyzwań cywilizacyjnych 
  prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa 

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    

1015-1030 Nauka wobec zmieniających się potrzeb ochrony zdrowia pracujących 

  prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyński 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    
    

1030-1400 Choroby cywilizacyjne w praktyce lekarza medycyny pracy 

    

1030-1115 Chory na cukrzycę w gabinecie lekarza medycyny pracy – pułapki codziennej praktyki" 

  prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak 
  Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, UM w Łodzi 
    

1115-1145 Operacje narządu wzroku i ich znaczenie w orzekaniu o zdolności do pracy na wybranych stanowiskach 

  prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski 
  Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, USK im. WAM w Łodzi 
    

1145-1215 Przerwa kawowa 
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1215-1245 Choroby tarczycy – epidemiologia, diagnostyka, leczenie 

  prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus 
  Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

    

1245-1315 
Główne zagrożenia zdrowia Polaków - możliwości działań prewencyjnych i implikacje dla pracy lekarza 
medycyny pracy 

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    

1315-1345 Chory z nieswoistą chorobą zapalną jelit a uwarunkowania środowiskowe  

  prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Stec –Michalska 
  Klinika Gastroenterologii, USK im. WAM w Łodzi 

    

1345-1400 Dyskusja 

1400-1500 Lunch 
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1500-1645 Medycyna pracy – możliwości i kierunki działania 

    

1500-1530 
Praca lekarza medycyny pracy w Niemczech – zasady funkcjonowania systemu opieki profilaktycznej  
nad pracownikiem 

  lek. Renata Flisiak 
  Streit GmbH – The Management Company 

    

1530-1545 Współpraca polskiej i niemieckiej służby medycyny pracy w układzie transgranicznym 

  dr n. med. Tomasz Gajewski 
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim 

    

1545-1600 
Ocena potencjału badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy 
 do zwiększenia skutecznej prewencji cukrzycy i nadciśnienia tętniczego 

  dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    

1600-1615 
Ocena realizacji zadań służby medycyny pracy w poszczególnych województwach w kontekście art. 12 
ustawy o służbie medycyny pracy na podstawie wybranych wskaźników statystycznych  

  dr n. med. Jacek Parszuto 
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku 

    

1615-1630 
Czy sekretarka może być zawodem trudnym? Funkcjonalne znaczenie osobowości  
na przykładzie urzędników sądowych: doniesienia wstępne  

  dr n. med. Katarzyna Orlak 
  Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

1630-1645 Dyskusja 

1645-1700 Przerwa kawowa 
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1700-1830 Patologia zawodowa 

    

1700-1715 Profilaktyka chorób zawodowych narządu głosu 

  dr hab. n. med. Ewa Niebudek-Bogusz 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    

1715-1730 Dermatozy zawodowe -  demonstracja przypadków trudnych diagnostycznie 

  prof. dr hab n. med. Marta Kieć- Świerczyńska 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    

1730-1745 Nowotwory złośliwe pochodzenia zawodowego – aspekty orzecznicze 

  dr hab. n. med. Marta Wiszniewska 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    

1745-1800 
Dolegliwości subiektywne związane z narażeniem na środki dezynfekcyjne na basenach  
– doniesienie wstępne 

  dr hab. n. med. Renata Złotkowska 
  Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu,  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

    

1800-1815 
Ocena sposobu wykonywania pracy w procesie orzekania o chorobach zawodowych  
układu ruchu i obwodowego układu nerwowego - prezentacja przypadków 

  dr n. med. Patrycja Krawczyk-Szulc 
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi 

    

1815-1830 Dyskusja 
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900-1115 Profilaktyka chorób zawodowych i pośrednio związanych z warunkami pracy 

    

900-915 Alergia na pospolite alergeny a możliwość świadczenia pracy 

  prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    

915-930 Orzekanie o urlopach dla poratowania zdrowia u nauczycieli wynikające z różnych ustaw 

  dr n. med. Grażyna Wośkowiak 

  Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Łodzi 

    

930-945 Zespoły bólowe kręgosłupa u pracowników biurowych – ocena efektów podjętych działań profilaktycznych 

  dr n. med. Tomasz Gajewski 

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim 

 
  

945-1000 
Zgodność subiektywnej oceny zaburzeń głosu przez nauczycieli zgłaszających się do udziału w programie 
ochrony narządu głosu dźwięk w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w łodzi z odchyleniami 
stwierdzanymi w badaniu foniatrycznym i analizie głosu.  

  dr n. med. Joanna Zimmer-Nowicka 

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi 

    

1000-1015 Ergonomia – czynnik bezpieczeństwa pacjenta oraz bezpieczeństwa personelu medycznego 

  dr n. med. Janusz Pokorski 

  Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

    

1015-1030 

Praktyczne aspekty sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami z orzeczoną 
niepełnosprawnością psychiczną zatrudnionymi w zakładzie pracy chronionej 

lek. Joanna Dobrowolska 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu 

    

1030-1045 
Wybrane choroby śródmiąższowe płuc o podłożu immunologicznym pochodzenia zawodowego  
w praktyce orzeczniczej – doświadczenia własne 

  dr n. med. Tomasz Wittczak 
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi 
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1045-1100 Znaczenie wywiadu w opiece profilaktycznej nad pacjentem z astmą związaną z pracą  

  Lek. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska 

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    

1100-1115 Dyskusja 

1115-1145 Przerwa kawowa 

  
1145-1400 Badania lekarskie kierowców 

    
1145-1215 Obturacyjny bezdech senny (OBS) jako przyczyna wypadków komunikacyjnych.  

Czy kierowca chory na OBS jest zdolny do pracy? 

  dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska 
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 
    
1215-1230 Orzekanie o predyspozycjach zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi - identyfikacja  najczęściej 

występujących problemów i nieprawidłowości  na podstawie badań wykonywanych  w trybie odwoławczym 

  dr n. med. Marcin Rybacki 

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    
1230-1245 Problem oceny braku/istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami u pacjenta z podejrzeniem 

padaczki i somnabulizmem 

  lek. Paweł Wdówik 

  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu 

    
1245-1300 Wyniki badan okulistycznych kierowców autobusów przeprowadzonych na symulatorze w ramach  

projektu POIG: „Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami  
w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym”. 

  dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak 

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
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1300-1315 Problem oceny braku/istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdami u pacjenta, 
 któremu cofnięto uprawnienia ze względu na stan zdrowia – przewlekłe przyjmowanie  
leków przeciwbólowych w tym opiatów 

  lek. Paweł Wdówik 

  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu 

    

1315-1330 
Postępowanie orzecznicze u kierujących pojazdami silnikowymi po przebytych  
urazach czaszkowo-mózgowych 

  dr n. med. Magdalena Lewańska 

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 

    

1330-1345 Diagnostyka obturacyjnego bezdechu w czasie snu oraz możliwości terapeutyczne 

  dr n. med. Joanna Grzybowska-Gałuszka 

  Philips Respironics 

    

1345-1400 Dyskusja 

1400-1500 Lunch 
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1500-1630 
Profilaktyka chorób układu krążenia w działaniach służby medycyny pracy 
 - szkolenie w zakresie interwencji profilaktycznej ukierunkowanej na zapobieganie  
chorobom układu krążenia wśród pracowników 

    

1500-1530 Pacjent z obciążeniami kardiologicznymi w praktyce lekarza medycyny pracy 

  dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek 
  Klinika i Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
    
1530-1545 Profilaktyka drugo- i trzeciorzędowa nadciśnienia tętniczego i cukrzycy w ramach badań 

profilaktycznych – zalecenia metodologiczne dla lekarzy medycyny pracy 

  dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    

1545-1600 Jakość i problemy opieki profilaktycznej w Polsce  
  prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    

1600-1615 Interwencje profilaktyczne  ukierunkowane na zapobieganie chorobom układu krążenia  
wśród pracowników 

  dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz 
  Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi 
    

1615-1630 Dyskusja 

1630 
PODSUMOWANIE KONFERENCJI 
WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZY PLAKAT 
ZAKOŃCZENIE 

 


