Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

54. konzultační den
který se koná dne 19. prosince 2013
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Rozvoj péče o zdraví zaměstnanců
v podnicích s obnovovanou certifikací PPZ
Program
10:00–10:05 Zahájení (Vít M., SZÚ)
10:05–10:50 Cesty od 1. účasti podniku v soutěži PPZ k recertifikacím (Lipšová V., SZÚ)
10:50–12:15 Příkladné podniky s certifikátem PPZ v r. 2013
1. Wrigley Confections ČR, kom. spol., Poříčí n. Sázavou (Burianová D., Štec M.)
2. Unilever ČR, s.r.o., Praha (Nejedlová L.)
3. OEZ s.r.o., Letohrad (Havlová J.)
4. OSRAM Česká republika, s.r.o., Bruntál (Škrbelová B., Kretková R.)
5. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram (Pavlíčková K., VFN Praha)
12:15–13:00 Přestávka na oběd
13:00–13:45 Projekt e-capacit 8 – příprava internetové výukové platformy pro zkvalitnění
péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (Lipšová V., SZÚ)
13:45–14:15 Výsledky 9. iniciativy Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti –
Chronické choroby v produktivním věku (Kožená L., SZÚ)
14:15–14:20 Projekt Leonardo – Kurz podpory zdraví na pracovišti pro lékaře – zpráva
(Kožená L., SZÚ)
14:20–15:00 Vztah pracující populace ke zdraví – poznatky z dlouhodobé studie české
neselektované pracovní populace (Kožená L., SZÚ)
Diskuse, závěr
Odborný garant akce: PhDr. Ludmila Kožená, tel. 267 082 731, e-mail: l.kozena@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-podpora-zdravi-na-pracovisti-3
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 140/2013 (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.
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., v.r.
předseda SPL ČLS JEP

MUDr. Michael Vít, Ph.D., v.r.
vedoucí CHPPL SZÚ

