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RAMOWY	  PROGRAM	  KONFERECJI	  

II	  Międzynarodowe	  Forum	  Promocji	  i	  Profilaktyki	  Zdrowotnej	  KNOW	  HEALTH	  

7	  listopada	  2012	  

	  

Lokalizacja:	  Hotel	  Park	  Plaza	  	  

Od	  7:30	  	  

Warsztaty	  „dobrej	  formy”	  dla	  uczestników	  konferencji:	  
w	  sali:	  joga,	  pilates,	  ćwiczenia	  „zdrowy	  kręgosłup”	  
Trener:	  Maria	  Burmecha-‐Olszowy	  

	  

9.15	  –	  transfer	  uczestników	  do	  Centrum	  Kongresowego	  	  (zbiórka	  w	  lobby	  przy	  recepcji)	  	  

Lokalizacja:	  Wrocławskie	  Centrum	  Kongresowe,	  sala	  wielofunkcyjna	  	  

Od	  9:00	  –	  rejestracja	  uczestników	  	  

10:00	  –	  10:20	  
Prof.	  Andrzej	  M.	  Fal	  	  
Przywitanie	  uczestników	  i	  otwarcie	  konferencji	  

10:20	  –	  10:40	  	  
Prof.	  Krystyna	  Widecka	  	  
„Cała	  Polska	  leczy	  nadciśnienie”	  działaniem	  Polskiego	  Towarzystwa	  Nadciśnienia	  Tętniczego	  dla	  
społeczeństw.	  	  

10:40	  –	  11:20	  
prof.	  Krzysztof	  Reczuch,	  dr	  Małgorzata	  Leźnicka	  
Czy	  naprawdę	  co	  drugi	  Polak	  musi	  zginąć	  przedwcześnie	  z	  powodu	  chorób	  układu	  krążenia?	  Znaczenie	  
profilaktyki	  wtórnej.	  
	  
11.20	  –	  12.00	  	  
Yosuke	  Chikamoto	  
Promocja	  i	  profilaktyka	  zdrowotna	  w	  miejscu	  pracy	  w	  Japonii	  -‐	  wnioski	  z	  wymiany	  doświadczeń	  
pomiędzy	  praktyką	  japońską	  i	  amerykańską.	  
	  
12:00	  –	  12:40	  	  
Jan	  Jansen	  
Holistyczne	  podejście	  do	  promocji	  zdrowia	  i	  zapobiegania	  chorobom	  w	  miejscu	  pracy	  -‐	  holenderska	  
specjalność!	  
	  
	  
12:40	  –	  13:30	  	  
Jonah	  Gensler	  
Drugi	  Dom:	  jak	  Nowy	  Jork	  dba	  o	  aktywizację	  zdrowotną	  najstarszych	  mieszkańców?	  
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13:30	  –	  14:00	  	  
Justyna	  Czarnoba	  	  
Społeczna	  odpowiedzialność	  przemysłu	  farmaceutycznego.	  

	  
14:00	  –	  14:	  40	  	  
Lunch	  	  
	  
14:40	  –	  15:20	  	  
Celia	  Gardiner	  	  
Oddech	  świeżego	  powietrza	  dla	  Szkocji	  –	  profilaktyka	  uzależnienia	  od	  tytoniu	  
	  
15:20	  -‐	  16:20	  
Panel	  dyskusyjny	  poświęcony	  tematyce	  uzależnień	  

Ok.	  16.20	  transfer	  uczestników	  do	  hotelu	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

19.30	  -‐	  transfer	  uczestników	  do	  Centrum	  Kongresowego	  	  (zbiórka	  w	  lobby	  przy	  recepcji)	  

20:00	  -‐	  Gala	  Plebiscytu	  KNOW	  HEALTH	  

Prezentacja	  Kapituły	  Plebiscytu	  KNOW	  HEALTH	  	  

Prezentacja	  zgłoszonych	  prac	  	  

Podsumowanie	  i	  ogłoszenie	  laureatów	  	  

21:00	  –	  koncert	  	  

Od	  22	  -‐	  transfer	  uczestników	  do	  hotelu	  

	  

	  

8	  listopada	  2012	  	  

Lokalizacja:	  Hotel	  Park	  Plaza	  	  

Od	  7:30	  	  

Warsztaty	  „dobrej	  formy”	  dla	  uczestników	  konferencji:	  
w	  sali:	  joga,	  pilates,	  ćwiczenia	  „zdrowy	  kręgosłup”	  
Trener:	  Maria	  Burmecha	  –	  Olszowy	  

	  

9.15	  –	  transfer	  uczestników	  (zbiórka	  w	  lobby	  przy	  recepcji)	  	  

Lokalizacja:	  Wrocławskie	  Centrum	  Kongresowe,	  sala	  wielofunkcyjna	  	  

Od	  9:00	  –	  rejestracja	  uczestników	  	  
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10:00	  –	  10:50	  	  
Brian	  Luke	  Seaward	  
Efektywne	  zarządzanie	  stresem	  dla	  optymalizacji	  stanu	  zdrowia.	  
	  
10:50	  –	  11:40	  	  
Dee	  Edington	  
Zarządzanie	  zdrowiem,	  jako	  kluczowa	  strategia	  biznesowa.	  
	  
11.40	  –	  12.10	  	  
Irena	  Stępień	  	  
Ochrona	  zdrowia	  pracowników	  -‐	  obowiązek	  czy	  trend	  ?	  
	  
12:10	  –	  12:50	  	  
Wojciech	  Homola	  
Zdrowe	  relacje	  z	  pracownikami	  –	  przykłady	  dobrych	  praktyk.	  

12:50	  –	  13:30	  	  
Therese	  Räftegård	  Färggren	  
Jak	  zestarzeć	  się	  zdrowo?	  –	  na	  przykładzie	  populacyjnych	  programów	  zdrowotnych	  realizowanych	  w	  
Szwecji.	  
	  
13:30	  –	  14:00	  	  
Dr	  Walentyna	  Wnuk	  	  
Regionalne	  inicjatywy	  na	  rzecz	  seniorów	  -‐	  case	  study	  na	  przykładzie	  działań	  podejmowanych	  w	  
województwie	  dolnośląski.	  	  

14:00	  –	  15:00	  

Profilaktyka	  i	  promocja	  zdrowia	  –	  kto	  w	  Polsce	  jest	  za	  nie	  odpowiedzialny?	  
(o	  relacjach	  w	  przestrzeni	  publicznej,	  społecznej	  i	  biznesowej)	  –	  panel	  dyskusyjny*	  
	  
15:00	  	  

Podsumowanie	  i	  zakończenie	  konferencji	  	  

Lunch	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

*Ta	  część	  Forum	  KNOW	  HEALTH	  zwolniona	  jest	  z	  opłat	  rejestracyjnych	  i	  nie	  jest	  sponsorowana	  przez	  
żadne	  podmioty	  komercyjne.	  	  


