
Harmonogram szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy
oraz spotkań członków PTMP Oddział w Kielcach 

styczeń-marzec 2017

Lp. Temat Termin Miejsce szkolenia
Imię i nazwisko

wykładowcy

1.
Zebranie członków Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w
Kielcach :
Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu 
Głównego PTMP.
Informacja o walnym zebraniu delegatów, 
wyborach delegatów na zjazd oraz 
wyborach do zarządu.

czwartek

19 stycznia
2017r.

godz. 1230

Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w

Kielcach

ul. Karola Olszewskiego
2A

(sala patio – parter)

lek. med. Anna
Mikołajczyk –

specjalista medycyny
pracy Konsultant

Wojewódzki w
dziedzinie medycyny

pracy - Dyrektor
WOMP

 w Kielcach

2.
Szkolenie dla dyrektorów szkół oraz 
dyrektorów pjsmp z woj. 
świętokrzyskiego

Współpraca pomiędzy szkołami, pjsmp oraz
WOMP w zakresie organizacji badań 
lekarskich kandydatów/uczniów/studentów, 
którzy w czasie praktycznej nauki zawodu 
narażeni są na działanie czynników 
szkodliwych lub warunków uciążliwych w 
2017r.

piątek

17 lutego
2017r.

godz. 1200

Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im.
Witolda Gombrowicza w

Kielcach

ul. ks. Piotra
Ściegiennego 13

(sala konferencyjna)

lek. med. Anna
Mikołajczyk –

specjalista medycyny
pracy Konsultant

Wojewódzki w
dziedzinie medycyny

pracy - Dyrektor
WOMP

 w Kielcach

3.
Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek smp

Ochrona danych osobowych w służbie 
zdrowia. Elektroniczna dokumentacja 
medyczna. Aktualny stan prawny. 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. - prawa pacjenta, zasady 
udostępniania dokumentacji medycznej , 
obowiązki podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych.

piątek

24 lutego
2017r.

godz. 1200

Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im.
Witolda Gombrowicza w

Kielcach

ul. ks. Piotra
Ściegiennego 13

(sala konferencyjna)

dr inż. Rafał
Kołodziejczyk – WOMP

w Kielcach

mgr Marcin Waligórski
– radca prawny WOMP

Kielce

4. 

Walne zebranie członków Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział 
w Kielcach .

    

wtorek

21 marca
2017r.

godz. 1230

Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w

Kielcach

ul. Karola Olszewskiego
2A

(sala patio – parter)

Zarząd PTMP Oddział
w Kielcach

Uwaga!
Uprzejmie prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach.
Lekarze uczestniczący w szkoleniach otrzymują punkty edukacyjne Izby Lekarskiej.
Zastrzegamy możliwość zmiany tematu oraz wykładowcy!


