
   ZAPROSZENIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundacja „Aby Żyć” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania zapraszają na spotkanie zorganizowane  

w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” pt.   
 

Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego i pracodawców w profilaktyce chorób zakaźnych.  
Priorytety zdrowotne dla województwa wielkopolskiego, wytyczne, dobre przykłady 

 

 
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 października br. o godz. 10.00 w sali audiowizualnej w siedzibie 

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków) przy ul. Wodnej 27 w Poznaniu 
 

Udział w konferencji jest bezpłatny  
 

Spotkanie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak 
 

Program 

 

Rejestracja Gości i powitalna kawa  9.45 - 10:00 

Powitanie w imieniu organizatorów 
Joanna Olenderek, Zastępca Dyrektora ds. zdrowia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
Urzędu Miasta Poznania 
Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji „Aby Żyć”  

10:00 - 10:15 

Profilaktyka zakażeń inwazyjnych pracowników ochrony zdrowia 
prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska, Szpital Miejski im. Józefa Strusia  
z ZOL SPZOZ w Poznaniu 

10:15 - 10:35 

Szczepienia personelu medycznego jako przykład skutecznej profilaktyki w miejscu 
pracy. Korzyści i aspekty prawne. 
radca prawny Paulina Kumkowska, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, partner 
projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” 

10:35 - 10:50 

Jak realizować programy polityki zdrowotnej i jak zadbać o zdrowie pracownika?  
Nowe wytyczne i przykłady 
Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” 

10:50 - 11:05 



Projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”– pomocne narzędzia i korzyści ze współpracy 
Tomasz Jan Prycel, współtwórca projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” 

11:05 - 11:15 

Panel dyskusyjny nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie  

• Współpraca i korzystanie z dobrych praktyk 

• Rola samorządów, innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych 

• Inne źródła finansowania programów  

• Społeczna odpowiedzialność biznesu a profilaktyka zdrowotna 

• Jak budować świadomość znaczenia profilaktyki w miejscu pracy  

11.15 - 11:35 

Zakończenie konferencji i poczęstunek  11:35 

 

Planowany czas trwania spotkania: ok. 2 godz. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 08.10.2019 r. 

mailowo:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl 

lub telefonicznie, pod numerem telefonu 731 000 658  

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU 

 

 

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli samorządów terytorialnych szczebla gminnego 
i powiatowego województwa wielkopolskiego, radnych, środowisko medyczne (szczególnie lekarzy 

praktyków oraz pielęgniarki), przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zarządy, właścicieli, osoby 
zarządzające zasobami ludzkimi i osoby mające wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach, 

przedsiębiorstwach, placówkach publicznych oraz jednostkach samorządu terytorialnego, personel medyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni cyklu: 

 

 

 

Projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” realizowany jest przy współpracy: Fundacji „Aby Żyć”, Compass PR, Market Access Audit oraz Pfizer Polska Sp. z o.o. 

mailto:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl

