
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy dla lekarzy i pielęgniarek 

z województwa pomorskiego na rok 2023 roku 
 
organizowanych przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy we współpracy 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku oraz Portalem Medycyna Pracy 

 

 

26.01.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

„Epidemiologia  chorób zawodowych w Polsce w 2021. Przepisy, procedury dotyczące 

rozpoznawania  chorób zawodowych” 

 

Wykładowca: dr  n. med. Jacek Parszuto,  Kierownik Działu Nadzoru i Szkoleń Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku 

 

23.02.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

"Zespół metaboliczny - nieoceniona rola lekarza medycyny pracy w profilaktyce"  

 

Wykładowca:  lek. Agnieszka Lemańczyk, specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny 

pracy. Propagatorka zdrowego stylu życia w profilaktyce zdrowotnej. 

 

30.03.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

„W jaki sposób w dzisiejszych czasach zapewnić cyberbezpieczeństwo danych zawartych 

w dokumentacji medycznej” 

 

Wykładowca:  mgr Robert Cimochowski, Główny Specjalista ds. Informatyki-Koordynator 

WOMP w Gdańsku 

 

27.04.2023 czwartek godzina 13.00 
 

„Podstępny czerniak”  

 

Wykładowca:  mgr Aleksandra Kulma,  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku 
 
 

25.05.2023 r.  czwartek godzina 13.00 

 

„Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych  chorób zakaźnych w województwie 

pomorskim i w Polsce”  

 

Wykładowca: lek. Aneta Bardon-Błaszkowska Oddział Przeciwepidemiczny Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

epidemiologii 

 

15.06.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

„Najczęstsze nieprawidłowości w dokumentacji odwołań od orzeczeń lekarskich z punktu 

widzenia podmiotu odwoławczego”    

 

Wykładowca:  lek. Dorota Całus-Kania, Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób 

Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku 

 



 

28.09.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

„Ergonomia w pracy biurowej - optymalizacja stanowiska pracy przy komputerze w 

świetle aktualnych przepisów i wytycznych" 

 

Wykładowca: dr n.med. Tomasz Gajewski - Konsultant Wojewódzki ds Medycyny Pracy dla 

województwa lubuskiego, Kierownik Poradni Medycyny Pracy WOMP w Zielonej Górze 

 

 

26.10.2023 r. czwartek godzina 13.00  

 

„Promocja zdrowia w praktyce na podstawie przeprowadzonego Projektu ,,Pracuj na 

zdrowie’’           

 

Wykładowca: mgr Elżbieta Wójtowicz, pielęgniarka Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy 

w Gdańsku, koordynator promocji zdrowia 

 

30.11.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

„Choroby odkleszczowe w orzecznictwie chorób zawodowych WOMP w Gdańsku” 

 

Wykładowca:  lek. Dorota Całus-Kania Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób 

Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku 

 

14.12.2023 r. czwartek godzina 13.00 

 

„Depresja- przyczyny, objawy, terapia” 

 

Wykładowca: mgr Małgorzata Zakrzewska, psycholog orzecznik, terapeuta uzależnień 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy w Gdańsku 

 

Uwaga !!! Wykłady będą odbywały się w formie szkolenia internetowego online, informa-

cje z adresem szkolenia zostaną przesłane na adresy mailowe lekarzy, pielęgniarek i jed-

nostek służby medycyny pracy w województwie pomorskim. 

Do końca stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone pozostają szkolenia stacjonarne w 

sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, przy ul. 

Okrąg 1B 

  

Serdecznie zapraszamy! 

Uwaga : każdorazowo za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym lekarzowi członkowi 

Oddziału Gdańskiego PTMP są przyznawane po 3 punkty edukacyjne 

 


