Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

41. konzultační den
který se koná dne 19. května 2011
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Fyziologie a psychologie práce
Program:
9.30–9.40
9.40–10.20

Zahájení (MUDr. Beatrica Dlouhá, SZÚ Praha)
Novela Metodického návodu k zajištění jednotného postupu při ověřování
podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování NzP (MUDr. A. Sixtová,

10.20–10.40
10.40–11.00

Kategorizace prací ve zdravotnictví (MUDr. J. Hlávková, L. Bečvářová, SZÚ Praha)
Zdravotníci – přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování
a z vibrací v letech 1996–2010 (MUDr. Z. Fenclová, CSc., SZÚ Praha)
Prevence a náprava zdravotních problémů z práce s počítačem (on-line)

MZ ČR Praha)

11.00–11.45

(PaedDr. V. Botlíková, CSc., ČVUT Praha)

11.45–12.00
12.00–13.00
13.00–13.30

Diskuze k dopolednímu programu
Přestávka na oběd
Fyziologická problematika ruční výroby zdravotnických setů
(MUDr. V. Vajdová, Mgr. R. Pektor, ZÚ Ostrava)

13.30–14.00

Psychická pracovní zátěž u zdravotníků pohledem klinického psychologa
(PhDr. J. Procházková, PVŠPS Praha)

14.00–14.30

Nové metody pro hodnocení pracovních rizik ve zdravotnictví

14.30–15.00

Závěrečná diskuze

(MUDr. J. Hlávková, SZÚ Praha)

Odborný garant akce: MUDr. Jana Hlávková, tel. 267 082 738 e-mail: jhlav@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-fyziologie-a-psychologie-prace-2
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 25370 (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 124/2011 (4 kredity).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
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