Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

55. konzultační den
který se koná dne 17. dubna 2014
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství
Program
10.00–10.10
10.10–10.30
10.30–10.50
10.50–11.00
11.00–11.15
11.15–11.45

Zahájení (Vít M., SZÚ)
Příprava metodiky pro posuzování hygienických kritérií u onemocnění
bederní páteře jako nemoci z povolání (Hlávková J., SZÚ)
Onemocnění bederní páteře z NJZ jako možné budoucí profesionální
onemocnění (Nakládalová M., Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc)
Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře pomocí
ergonomického software TECNOMATIX JACK (Gaďourek P., SZÚ)
Diskuze
Nemoci z povolání v ČR v roce 2013 (Fenclová Z., Urban P., Bittner Z., SZÚ
a Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze)

11.45–12.00

Diskuze

12.00–13.00

Přestávka na oběd

13.00–13.45

Profesionální onemocnění hlášená v roce 2013 ve vazbě na kategorizaci
prací (Kučera I., KHS Královehradeckého kraje)
Nová vyhláška o pracích a pracovištích zakázaných těhotným, kojícím,
matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým (Motyčková P., MZČR)
Závěrečná diskuze

13.45–14.15
14.15–14.30

Vedoucí akce: MUDr. Zbyněk Bittner, tel. 267 082 963, e-mail: zbittner@szu.cz
Přihlášky je možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-centra-zdravi-a-zivotniho-prostredi-1
Případně je možno přihlášku s uvedením jména a data narození zaslat 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 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 141/2014 (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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předseda SPL ČLS JEP
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vedoucí CHPPL SZÚ

