
Gdańsk 14 marca  2016 r. 

     

  "OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH W EUROPIE" 

OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG 

 

Komunikat I 

Portal Medycyna Pracy oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w 

Gdańsku  zapraszają lekarzy i pielęgniarki do udziału w Konferencji  "Ochrona 

zdrowia pracujących w Europie", która odbędzie się na promie morskim na trasie 

Gdynia-Karlskrona w dniach 01-03.06.2016r.  

W programie przewidujemy: sesje szkoleniowe oraz dodatkowe atrakcje (rejs 

promem, zwiedzanie miejsc na południu Szwecji - Karlskrona, Kalmar, Olandia). 

Tematyką wiodącą spotkania będzie ochrona zdrowia pracujących w różnych krajach 

europejskich, podobieństwa i różnice w organizacji opieki zdrowotnej nad 

pracownikami. Wykłady poprowadzą członkowie Zespołu Redakcyjnego Portalu 

Medycyna Pracy. 

Organizacji konferencji podjęli się: 

 Portal Medycyna Pracy      

 Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gdańsku   

 Linie promowe  

 

Całkowity koszt uczestnictwa:  

860,0 zł (osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) – z zakwaterowaniem w kabinach 

2-osobowych z oknem (możliwość rezerwacji kabiny 1-osobowej za dopłatą 150,0 zł) 

Koszt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem w Szwecji, 

zwiedzanie i udział w wykładach.  

 

 

przeczytaj informacje na drugiej stronie 



W związku z powyższym bardzo prosimy o: 
dokonanie do dnia 08.04.2016 roku wpłaty w wysokości: 860,0 złotych 
(lub 1010,0 złotych za kabinę 1-osobową) 
 
na konto bankowe:  73 8147 0002 0005 0685 2000 0050 
Portal Medycyna Pracy - SoftMedica, Czersk ul. Tucholska 4  
 
tytuł przelewu: „Szwecja,  imię i nazwisko uczestnika/ów” 
 
Wpłaty za uczestnictwo przyjmowane są wyłącznie przelewem na wskazane 
konto,  wpłaty dokonane bez wpisu w tytule przelewu hasła „Szwecja” i imienia 
z nazwiskiem będą odsyłane na rachunek nadawcy.  
 
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać ostatecznie do dnia 08.04.2016 r.. 

(akceptowane są kompletnie i czytelnie wypełnione druki kart zgłoszenia) 

Karty zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą e-mailową na adres; 

ptmp@womp.gda.pl  lub faksem (058) 340 59 01. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat (dysponujemy 

miejscami tylko w dwóch autokarach). 

Dodatkowych informacji udziela:  

Pani mgr Ewa Reglińska pod numerem tel.: 58 340-59-24 lub adresem mailowym 

ptmp@womp.gda.pl 

Liczę na Państwa uczestnictwo w szkoleniu i wspólne spędzenie czasu.  

                                                                               z poważaniem 

                                                           Przewodniczący PTMP Oddział w Gdańsku 

                                                                       dr n. med. Jacek Parszuto 

mailto:ptmp@womp.gda.pl

