Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

53. konzultační den
který se koná dne 21. listopadu 2013
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti
Program
9:30–12:00

Zahájení (Vít M., SZÚ)
Novely v předpisech týkající se chemických látek (Hornychová M., SZÚ)
Změny nařízení CLP v roce 2013 (Trávníčková Z., SZÚ)
Informace k biocidní legislativě (Kučera T., MZ)
Informace k přípravě metodického pokynu k elektronickým cigaretám
(Kučera T., MZ)
Národní fórum pro REACH a CLP - nástin možné spolupráce, kontroly
náplní do elektronických cigaret (Jarolím O., ČIŽP)
Diskuse

12:00–12:30

Přestávka na oběd

12:30–14:00

Antidota, antiséra a antitoxiny uložená na TIS VFN
(Zacharov S., TIS)
Fumigace kyanovodíkem (Synek P., Lučební závody Draslovka a.s.)
Fumigace kyanovodíkem z pohledu KHS (Odehnalová I., KHS Pardubice)
Rodenticidy a jejich aplikace (Rödl P., SZÚ)
Diskuse

Po skončení programu tohoto konzultačního dne nabízí SZÚ po dohodě s MZ možnost diskuse pro
pověřené pracovníky KHS k problematice leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin. Diskuse
se bude týkat zpětných informací k návrhu SRS a SZÚ (z října 2013). Ukončení nejpozději v 15 hod.
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
Přihlášky je možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-chemicka-bezpecnost-na-pracovisti-1
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 registru akcí, k nimž Společnost pracovního lékařství ČLS JEP poskytla souhlasné
stanovisko pro zařazení do kreditního systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků, pod číslem 139/2013 (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.
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