Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

63. konzultační den
který se koná dne 3. prosince 2015
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

„Jak bojujeme s psychosociálními riziky v českých podnicích?“
Program
10:00–10:15
10:15–10:45

Zahájení (MUDr. Michael Vít, Ph.D.)
Psychosociální rizika – horší než jsme předpokládali
(MUDr. Vladimíra Lipšová)

10:45–11:15

Syndrom vyhoření a psychická bezpečnost u zdravotníků
(Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D., Ústav společenských
a humanitních věd, Univerzita Palackého Olomouc)

11:15–11:30
11:30–11:50
11:50–12:10
12:10–12:30
12:30–12:45
12:45–13:15
13:15–14:00

Diskuze
Příklady dobré praxe
T-mobile – Jak změnit firemní kulturu (Ing. Michael Sidó)
Škoda Auto – Chráněná pracoviště ve velkém podniku (Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.)
RWE – Psychologická první pomoc na pracovišti (Mgr. Petr Kaňka)
Diskuze
Přestávka
Praktické zkušenosti s prevencí psychosociálních rizik na pracovišti
(MUDr. Ing. Tereza Hodycová, Pro Fit Institut s.r.o.)

14:00–14:15

Zpráva o kampani EU-OSHA „Zdravé pracoviště zvládne i stres“
(Daniela Kubíčková, National Focal Point EU-OSHA, VÚBP)

14:15–14:30

Diskuze, závěr

Odborný garant akce: MUDr. Vladimíra Lipšová, tel. 267 082 415, vlipsova@szu.cz
Přihlášku je možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-podpora-zdravi-na-pracovisti
případně zaslat s uvedením jména a data narození na adresu: registrnzp@szu.cz
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 bude zapsána 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 154/2015 (4 kredity)
a bude zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů
garantovaných ČLK (5 kreditů).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., v.r.
předseda SPL ČLS JEP

MUDr. Michael Vít, PhD. v.r.
vedoucí CHPPL SZÚ

