Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

68. konzultační den
který se koná dne 8. prosince 2016
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Práceschopnost zaměstnanců: odpovídající motivace, správná
komunikace, udržení a podpora zdraví zaměstnanců
Program
10:00–10:10
10:10–10:30
10:30–10:50
10:50–11:10
11:10–11:30
11:30–11:50
11:50–12:10
12:10–12:30
12:30–12:50
12:50–13:10
13:10–13:30
13:30–13:50
13:50–14:00

Zahájení (Vít M., SZÚ Praha)
Práceschopnost v každém věku (Lipšová V., SZÚ Praha )
Stresové zatížení a jeho vliv na komunikaci v rámci týmu (Boučková M., Středisko
praktické psychologie s.r.o.)
Konkrétní řešení nespokojenosti zaměstnanců (Bímová I., Wrigley Confections ČR,
kom. spol.)
Motivace zaměstnanců k péči o vlastní zdraví (Přáda D., Brose CZ spol. s r.o.)
Pestré možnosti motivace zaměstnanců a managementu (Pivoňka J., KPMG Česká
republika, s.r.o.)
Přestávka s občerstvením
Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES 2014 (Čapková N., SZÚ
Praha)
Work Ability Index – využití v praxi (Pokorný P., Age Management z.s.)
Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zdravotníků (Vaňhová M., ÚVN)
Cílený fyzioterapeutický program na pracovišti s lokální svalovou zátěží (Heinz V.,
Siemens Electric Machines s.r.o.)
Projekt Lamplighter (Škrobáčková M., Unilever ČR, spol. s r.o.)
Diskuze, závěr

Odborný garant akce: MUDr. Vladimíra Lipšová, tel. 267 082 415, vladimira.lipsova@szu.cz
Přihlášku je možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-podpory-zdravi-na-pracovistich
případně zaslat s uvedením jména a data narození 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 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 161/2016 (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 vchodem do budovy 11 z náměstí nebo z budovy 23.

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., v.r.
předseda SPL ČLS JEP

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

