Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych
i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera
organizują

H
Hiiggiieennaa pprraaccyy -- aakkttuuaallnnee pprroobblleem
myy
ŁŁóóddźź,, 1166--1188 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001199 rr..

Serdecznie zapraszamy na kolejne sympozjum poświęcone aktualnym problemom
związanym z szeroko rozumianą profilaktyką negatywnych skutków zdrowotnych
narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
Do wysłuchania referatów i przedyskutowania aktualnych problemów z zakresu higieny pracy
zapraszamy higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów
naukowo-badawczych, Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Pracy, pracowników służb
medycyny pracy, pracowników laboratoriów środowiska pracy i działów BHP zakładów pracy,
szpitali oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane ww. problematyką.
Wygłoszenie wiodących referatów powierzono specjalistom higieny i medycyny pracy.
Do uczestnictwa szczególnie zachęcamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub
prezentacją plakatu. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło
wiedzy. Dla osób prezentujących przewidziana jest preferencyjna opłata konferencyjna.
Planowana jest publikacja wybranych referatów i plakatów w wydawnictwie Instytutu Medycyny
Pracy - „Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego”.
W roku bieżącym zagadnienia ujęte w programie Sympozjum to m.in.:
 chemiczne, fizyczne i biologiczne czynniki szkodliwe;
 ustawodawstwo Polskie i UE regulujące zagadnienia z zakresu higieny pracy;
 ochrona zdrowia osób pracujących i stan warunków pracy;
 przegląd zagrożeń elektromagnetycznych;
 warunki operacyjne i środki kontroli ryzyka;
 nanotechnologia;
 modele bezpomiarowe w ocenie narażenia i ryzyka zawodowego;
 problem ostrych zatruć substancjami chemicznymi;
 fizjologia i ergonomia pracy;
 choroby zawodowe w Polsce;
 jakość badań laboratoryjnych w higienie pracy i ich ocena;
 problemy BHP-owców, pracowników Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Pracy;
 inne problemy związane z higieną pracy.
Tradycyjnie już zapraszamy na uroczysty bankiet połączony z atrakcjami.
15 października 2019 r.

Podczas trzech kursów organizowanych w przeddzień Sympozjum będziecie Państwo mieli
okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu higieny pracy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Sympozjum PTHP
również ze względu na atrakcyjną cenę zajęć.

W dniu poprzedzającym nasze Sympozjum

1155 ppaaźźddzziieerrnniikkaa 22001199 rr..
zapraszamy do uczestnictwa w kursach:

Strategia pomiaru czynników chemicznych w powietrzu środowiska
pracy wg znowelizowanej normy PN EN 689:2018
Wykładowca: dr M. Dobecki

Ochrona pracowników i konsumentów narażonych na działanie
chemikaliów w świetle prawa polskiego i aktów prawnych UE
1. Nowe rozporządzenie w sprawie NDS.
2. Substancje rakotwórcze – projektowane zmiany w ustawodawstwie.
3. Nowe zasady informowania o mieszaninach jako element ochrony
konsumentów.
4. Scenariusze narażenia – jak znaleźć i wykorzystać zawarte w nich
informacje?
5. Nowe stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów.
6. Zmiany rozporządzenia CLP (wejście w życie rozporządzenia Komisji
(UE) 2018/1480.
Wykładowcy: mgr inż. K. Konieczko, mgr inż. M. Kupczewska-Dobecka

Ocena zdolności do pracy i fizycznego obciążenia pracą
Wykładowcy: prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz, dr Z. Jóźwiak,
mgr W. Koszada-Włodarczyk

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNE INFORMACJE

16-18 października 2019 r.

15 października 2019 r.
ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do dnia 9 września 2019 r. na adres:
Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych
Instytut Medycyny Pracy
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
tel./fax: +42 63 14 702
e-mail: pthp@imp.lodz.pl
strona internetowa: http://old.imp.lodz.pl/pthp.htm
Facebook - Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych PTHP
MIEJSCE OBRAD Łódź, Instytut Medycyny Pracy, Św. Teresy 8
KOSZT UCZESTNICTWA
Opłata za:

członkowie PTHP*
autorzy
uczestnicy
doniesień

uczestnicy

pozostali uczestnicy
kolejni uczestnicy
z tej samej instytucji

autorzy
doniesień

Sympozjum

650 zł

300 zł

850 zł

600 zł

400 zł

Kurs 1

450 zł

450 zł

550 zł

500 zł

500 zł

Kurs 2

450 zł

450 zł

550 zł

500 zł

500 zł

Kurs 3

450 zł

450 zł

550 zł

500 zł

500 zł

Sympozjum i jeden kurs

900 zł

750 zł

1.200 zł

900 zł

800 zł

1.200 zł 1.000 zł

1.500 zł

1.200 zł

1.100 zł

Sympozjum i dwa kursy

* dotyczy członków opłacających składki w ciągu min. ostatnich 3 lat.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W SYMPOZJUM
OBEJMUJE:
- materiały konferencyjne
- obiady, przerwy kawowe
- bankiet z atrakcjami

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE
OBEJMUJE:
- materiały
- udział w wykładach
- obiad, przerwę kawową

Uwaga! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Sympozjum w terminie do dnia 02.10.2019 r. Komitet
Organizacyjny zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% tytułem kosztów manipulacyjnych.
Po dniu 02.10.2019 r. dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

WPŁAT należy dokonywać do dnia 9 września 2019 r.:
na konto Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych Zarząd Główny
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Numer NIP: 726 16 23 614
Bank PEKAO S.A. II O/w Łodzi
Nr 57 1240 3028 1111 0000 2822 3980
STRESZCZENIA DONIESIEŃ prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2019 r.
OGÓLNE INFORMACJE I KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
dostępne są również pod adresem: http://old.imp.lodz.pl/pthp/pthp.htm
NOCLEGI Rezerwacji miejsc hotelowych dokonują Państwo we własnym zakresie.

