Státní zdravotní ústav
Česká lékařská komora

pořádají

Konzultační den skupiny pracovního lékařství
dne 15. dubna 2021
ON-LINE

Program
10:00–10:10
10:10–10:40
10:40–11:25
11:25–11:35
11:35–12:20
12:20–12:50
12:50–13:20
13:20–13:50
13:50–14:20
14:20–14:50
14:50–15:00

Zahájení (Vít M., Lipšová V., SZÚ)
Pracovnělékařské služby v ČR (Lipšová V., SZÚ)
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech
z povolání, COVID-19 jako nemoc z povolání – část I. (JUDr. Mikyska M.)
Přestávka, dotazy z chatu
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech
z povolání, COVID-19 jako nemoc z povolání – část II. (JUDr. Mikyska M.)
Nemoci z povolání v ČR v roce 2020
(Fenclová Z., Urban P., Havlová D., VFN, SZÚ)
Přestávka na oběd
Ergonomie ochranných masek a respirátorů (Fassati T., ČVUT)
Zvýšení prevalence poruch duševního zdraví v souvislosti s onemocněním
COVID-19 v ČR (Winkler P., NUDZ)
Doporučení pro zaměstnavatele k zajištění BOZP v souvislosti s onemocněním
COVID-19 (Civínová D., VÚBP)
Dotazy z chatu, závěr

Vedoucí akce: MUDr. Vladimíra Lipšová, tel. 267 082 415, e-mail: vladimira.lipsova@szu.cz
Odborný garant akce: MUDr. Vladimíra Lipšová
Přihlášku je potřeba vyplnit on-line na:

http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-skupiny-pracovniho-lekarstvi?lang=1
Akce je určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství, i pro další zájemce.
Vzdělávací akce je pořádána podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude zapsána v Centrálním registru
akcí celoživotního vzdělávání lékařů ČLK (5 kreditů).
Manipulační poplatek 600 Kč prosíme uhradit na účet č. 1730101/0710, variabilní symbol 1114103.
Při platbě uveďte do Poznámky jméno účastníka.
Přihlášení účastníci obdrží do emailu odkaz pro připojení na akci a po jejím skončení doklad o účasti.
Lékařům budou kredity automaticky nahrány do jejich kreditového konta ve Vzdělávacím portálu ČLK.
Proto je potřeba, aby vyplnili v přihlášce svoje evidenční číslo ze seznamu lékařů ČLK.

MUDr. Vladimíra Lipšová, v.r.
vedoucí vzdělávací akce

MUDr. Michael Vít, Ph.D., v.r.
vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství

