Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

66. konzultační den
který se koná dne 15. září 2016
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Hodnocení expozice chemickým látkám
na pracovištích
Program
10:00–10:10
10:10–10:45
10:45–11:10
11:10–11:30
11:30–11:50
11:50–12:20
12:20-12:40
12:40–13:10
13:10–14:00

Zahájení (Vít M., SZÚ Praha)
Metodika měření filtrační účinnosti osobních ochranných prostředků – testy
reálných materiálů (Serfozo N., Ondráček J., Zíková N., Lazaridis M., Ždímal V.,
Ústav chemických procesů AV ČR, Praha)
Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO) (Mráz J., SZÚ Praha)
Úkoly a činnosti SÚJCHBO v ochraně před nebezpečnými látkami (Dymák M.,
SÚJCHBO Kamenná)
Prostředky osobní ochrany a způsoby jejich testování (Dropa T., SÚJCHBO
Kamenná)
Přestávka
Hygienická problematika ekologických mycích stolů v resortu Ministerstva obrany
(Aganov P., Zikmundová J. VZÚ Praha)
Příprava novely EN 689 – technické a toxikologické poznámky (Waldman M., SZÚ
Praha)
Diskuse, závěr

Odborný garant akce: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., tel. 267 082 667, e-mail: jaroslav.mraz@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-oddeleni-pro-hodnoceni-expozice-chemickym
UPOZORNĚNÍ: uzávěrka přihlášek je 12.9. Ve výjimečných případech možná přihláška na místě konání.
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 159/2016 (4 kredity)
a bude zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů
garantovaných ČLK (5 kreditů).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v provizorní pokladně SZÚ v budově č. 15.
Vzhledem k přestavbě jídelny a bufetu není možnost zakoupení občerstvení v prostorách SZÚ.
Přístup do posluchárny je hlavním vchodem budovy 11 (z náměstí) nebo z budovy 23.
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