Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

60. konzultační den
který se koná dne 16. dubna 2015
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
10.10–10.40
10.40–11.20

Zahájení (Vít M., SZÚ)
Informace o dění v oboru pracovní lékařství (Tuček M., předseda SPL ČLS JEP)
Kulatý stůl k zapojení Registru nemocí z povolání do projektu eREG
Stanovisko ministerstva zdravotnictví (Sixtová A., MZ)
ÚZIS jako správce Registru nemocí z povolání v rámci NZIS (Žofka J., ÚZIS)

11.20–11.35

Diskuze

11.35-12.00

Příprava metodiky pro hodnocení zátěže bederní páteře při práci pro účely
posuzování nemoci z povolání (Hlávková J., Gaďourek P., Tichý T., Lebeda T.,
SZÚ)

12.00–13.00

Přestávka na oběd

13.00–13.45

Zahájení pilotního provozu elektronizace Registru nemocí z povolání
Nemoci z povolání v roce 2014 z pohledu kategorizace prací (Kučera I., KHS

13.45–14.30

Nemoci z povolání v roce 2014 z pohledu klinického (Fenclová Z., SZÚ)
Závěrečná diskuze

Královehradeckého kraje)
14.30–14.45

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-odd-pracovniho-lekarstvi-nrp-pro-fyziologii
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 149/2015 (4 kredity)
a v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK,
pod číslem 39278 (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

