
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy dla lekarzy i pielęgniarek 

z województwa pomorskiego na rok 2022 roku 
 
organizowanych przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy we współpracy 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku oraz Portalem Medycyna Pracy 
 

 

27.01.2022 r. czwartek godzina 13.00 

"Nowe substancje psychoaktywne - nowa perspektywa"  

Wykładowca - mgr Radosław Gruss, specjalista zdrowia publicznego, Wojewódzka Stacja Sa-

nitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie 

Uwaga! Wykład wyjątkowo odbędzie się na żywo w trybie online na internetowej 

platformie webinarowej 

 

24.02.2022 r. czwartek godzina 13.00 

„Problemy z prowadzeniem dokumentacji badań profilaktycznych pracowników w 

postaci elektronicznej, na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 

lekarskich WOMP w Gdańsku” 

 

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

Gdańsku 

 

„Nowe obowiązki związane z wprowadzonym 1 lipca 2021 roku raportowaniem zdarzeń 

medycznych (RZM) i wymianą elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). 

Medycyna pracy w świetle nowych regulacji” 

 

Wykładowca: mgr inż. Tomasz Kszubowski SoftMedica Oprogramowanie Medyczne 

 

31.03.2022 r. czwartek godzina 13.00 

„Dobrostan pacjenta - terapeutyczne techniki prowadzenia rozmowy w jednorazowym 

kontakcie z pacjentem” 

 

Wykładowca: mgr Barbara Wysocka, psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 

Gdańsku,  praktyk Terapii Krótkoterminowej Opartej na Rozwiązaniu. 

 

28.04.2022 czwartek godzina 13.00 

„Wpływ zmian w przepisach w sprawie chorób zawodowych z lipca 2021 r.  na 

prowadzenie postępowań orzeczniczych - analiza kilku przypadków” 
 
Wykładowca lek. Dorota Całus-Kania Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku 
 
 

26.05.2022 r.  czwartek godzina 13.00 

„SARS-CoV-2, COVID-19 – co wiemy na obecnym etapie epidemii – epidemiologia, 

diagnostyka, leczenie, zapobieganie?”  

 

Wykładowca: lek. Aneta Bardon-Błaszkowska Oddział Przeciwepidemiczny Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku 



 

 

16.06.2022 r. godzina 13.00 

,,Minimalna interwencja nikotynowa zadaniem służb medycyny pracy w leczeniu z 

palenia papierosów’’ 

 

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

w Gdańsku, koordynator promocji zdrowia . 

 

29.09.2022 r. godzina 13.00 

„System opieki nad pracującymi w Republice Federalnej Niemiec, na podstawie własnych 

doświadczeń” 

 

Wykładowca: lek. Daria Fabiszak specjalista medycyny pracy, Dział Orzecznictwa i Chorób 

Zawodowych WOMP w Gdańsku 

 

 

27.10.2022 r. godzina 13.00 

„Uzależnienia od narkotyków: przyczyny, objawy, metody diagnostyczne, leczenie” 

 

Wykładowca: mgr Małgorzata Zakrzewska, psycholog orzecznik, terapeuta uzależnień 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy w Gdańsku 

 

24.11.2022 r. godzina 13.00 

„Trudności orzecznicze przy zatrudnianiu osób posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności” 

 

Wykładowca: lek. Dorota Szaudel-Boruta, Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy w  

Gdańsku 15.12.2022 r. godzina 13.00 

 

15.12.2022 r. godzina 13.00 

 

„SARS-CoV-2, COVID-19 – co wiemy na obecnym etapie epidemii – epidemiologia, 

diagnostyka, leczenie, zapobieganie?”  

 

Wykładowca: lek. Aneta Bardon-Błaszkowska  Oddział Przeciwepidemiczny Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 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 epidemii zawieszone pozostają szkolenia stacjonarne w sali konferencyj-

nej 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 

 


