Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

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

Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti
Program:
9.30–10.00
10.00–12.00

Novinky v české a evropské legislativě (Hornychová M., SZÚ)
Nový „Chemický zákon“ a zástupci orgánů státní správy
Úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví vyplývající z chemického zákona
(Vít M., hlavní hygienik MZ)
Činnost ČIŽP a spolupráce s ostatními kontrolními orgány (Malinová H., ČIŽP)
Kontrolní činnost podle chemického zákona ve vazbě na spolupráci s ostatními
orgány státní správy (Varta O., SUIP)
Spolupráce Celní správy při dovozu a vývozu zboží v oblasti CHLaP s orgány
dozoru nad trhem (Šafra M., CS)
Činnosti Státní rostlinolékařské správy při kontrole přípravků na ochranu rostlin
(Blažková A., SRS)
Nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 232/2004 Sb. (Lehoczká M., MPO)
Co může hygienik najít v BL pro výkon dozoru (Fuchs A., SZÚ)

12.00–13.00

Přestávka na oběd

13.00–14.45

Novela zákona č. 120/2002 Sb., návrh vyhlášky o seznamu účinných látek
a databáze CHLaP (Kučera T., MZ)
Návrh novely § 44a + §44 b zákona č. 258/2000 Sb. (Trávníčková Z., SZÚ)
Problematika odborné způsobilosti pro nakládání s POR (Trávníčková Z., SZÚ)
PEL a NPK-P v novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a práce SCOEL
(Hornychová M., SZÚ)
Které databáze mohou hygienici při svém dozoru nad chemickými látkami použít
(Fuchs A., SZÚ)
Diskuse

14.45–15.00

Odborný garant akce: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., tel. 267 082 625, e-mail: mhornych@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-problematika-chemicke-bezpecnosti-na
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 25205 (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 120/2011 (4 kredity).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., v.r.

MUDr. Beatrica Dlouhá, v.r.

předseda SPL ČLS JEP

vedoucí CHPPL SZÚ

