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Instytut Medycyny Pracy w ¸odzi, benefi-
cjent systemowy Programu Operacyjnego Ka-
pita∏ Ludzki, serdecznie zaprasza do wzi´cia
udzia∏u w konferencjach organizowanych w ra-
mach realizacji projektu „Opracowanie kom-
pleksowych programów profilaktycznych”.

Ideà kompleksowych programów zdrowot-
nych wspó∏finansowanych ze Êrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego jest profilaktyka oraz wspie-
ranie powrotu do pracy osób, u których wystà-
pi∏y choroby zawodowe oraz choroby poÊred-
nio zale˝ne od warunków pracy.

Konferencja skierowana jest do pracowni-
ków PIP, PIS i BHP zajmujàcych si´ kontrolà
nara˝enia i minimalizowaniem ryzyka zawo-
dowego zwiàzanego z ekspozycjà na ha∏as
i substancje ototoksyczne.

Program konferencji obejmuje takie zagad-
nienia, jak: zawodowe uszkodzenie s∏uchu –
patogeneza, czynniki ryzyka, profilaktyka me-
dyczna, kontrola nara˝enia na ha∏as w Polsce
i Unii Europejskiej w Êwietle przepisów praw-

nych – obowiàzki pracodawcy i s∏u˝b BHP, sza-
cowanie ryzyka uszkodzenia s∏uchu, metody
techniczne ograniczenia ekspozycji zawodowej
na ha∏as, zasady doboru ochronników s∏uchu,
za∏o˝enia programu ochrony s∏uchu oraz zasa-
dy wspó∏pracy pracodawcy, lekarza medycyny
pracy i s∏u˝b BHP w realizacji programu ochro-
ny s∏uchu. Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ wraz
z dokumentami up∏ywa 15 sierpnia 2009 roku.

Konferencja skierowana jest do lekarzy me-
dycyny pracy, laryngologów i audiologów zaj-
mujàcych si´ badaniami profilaktycznymi pra-
cowników nara˝onych zawodowo na ha∏as
i substancje ototoksyczne w Êrodowisku pracy.

Program konferencji obejmuje takie zagad-
nienia, jak: êród∏a i pomiary ha∏asu w miejscu
pracy, epidemiologia zawodowych uszkodzeƒ
s∏uchu, patogeneza i kontrola nara˝enia na ha-
∏as w Polsce i Unii Europejskiej w Êwietle prze-
pisów prawnych, profilaktyka medyczna – ak-
ty prawne, propozycje rozszerzenia zakresu
badaƒ, szacowanie ryzyka uszkodzenia s∏uchu,
za∏o˝enia kompleksowego profilaktycznego

programu ochrony s∏uchu oraz obowiàzki pra-
codawcy, lekarza medycyny pracy i s∏u˝b BHP
w realizacji programu ochrony s∏uchu. Termin
nadsy∏ania zg∏oszeƒ wraz z dokumentami
up∏ywa 15 sierpnia 2009 roku.

Dzi´ki wsparciu Unii Europejskiej udziela-
nemu w ramach Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego, udzia∏ w obu konferencjach jest
bezp∏atny. Organizatorzy konferencji zobo-
wiàzujà si´ zapewniç uczestnikom materia∏y
szkoleniowe, wy˝ywienie podczas konferencji
(obiad i przerwa kawowa) oraz wydaç certyfi-
kat uczestnictwa w projekcie, natomiast
wszelkie koszty zwiàzane z dojazdem na kon-
ferencje ponoszà uczestnicy. Dokumenty
i formularze niezb´dne do zarejestrowania si´
na konferencje znajdujà si´ na stronie
www.programyzdrowotne.pl. Na stronach
tych znajdujà si´ tak˝e inne informacje zwià-
zane z realizacjà 10 kompleksowych progra-
mów zdrowotnych, w tym zapowiedzi innych
organizowanych w ramach projektu konfe-
rencji i warsztatów.

Kompleksowy Program Ochrony S∏uchu
Konferencja szkoleniowa dla pracowników s∏u˝b PIS, PIP, BHP oraz innych pracowników nadzoru nad warunkami pracy
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