Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

39. konzultační den
který se koná dne 17. března 2011
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Pracovní lékařství a hygiena práce
Nemoci z povolání, kategorizace prací,
genetické determinanty zhoubných novotvarů

Program:
10.00–10.10
10.10–10.25
10.25–10.55
10.55–11.10

Zahájení (MUDr. Beatrica Dlouhá, SZÚ Praha)
Minulost, přítomnost a budoucnost Národního zdravotního registru
nemocí z povolání – 20. výročí založení (Mgr. Jiří Holub, ředitel ÚZIS)
Nemoci z povolání v ČR v roce 2010 (MUDr. Zdenka Fenclová, CSc., SZÚ Praha)
Ohlédnutí k 10. výročí založení Registru kategorizace prací
(MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Ing. Pavel Hlaváč, KHS Hradec Králové)

11.10–11.40
11.40–12.00
12.00–12.30
12.30–14.00

Profesionální onemocnění hlášená v roce 2010 ve vazbě na kategorizaci
prací (MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Ing. Pavel Hlaváč, KHS Hradec Králové)
Diskuse
Pauza na kávu
Faktory individuální vnímavosti v genotoxicitě a karcinogenitě xenobiotik
(MUDr. Pavel Vodička, ÚEMS ČAV, Praha)

14.00–14.20

Otázky adaptace či populační selekce (MUDr. Ludmila Vodičková, CSc.,
ÚEMS ČAV, SZÚ, Praha)

14.20–14.30

Závěrečná diskuse
Každý účastník obdrží na závěr semináře malý dárek.

Odborný garant akce: MUDr. Beatrica Dlouhá, tel. 267 082 963, e-mail: bdlouha@szu.cz
Přihlášky s uvedením jména a data narození zasílejte na adresu: registrnzp@szu.cz
Přihlášku je také možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-v-pracovnim-lekarstvi-a-hygiene-prace
UPOZORNĚNÍ: uzávěrka přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce.
V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK pod
číslem 25206 (5 kreditů) a v registru akcí, k nimž Společnost pracovního lékařství ČLS JEP poskytla
souhlasné stanovisko pro zařazení do kreditního systému celoživotního vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků, pod číslem 122/2011 (4 kredity).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
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