Státní zdravotní ústav
Česká lékařská komora
pořádají

85. konzultační den
který se koná dne 23. září 2021
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 – 11:10
1)
11:10 – 11:30
2)
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 13:00
13:00 – 13:20
13:20 – 13:45
13:45 – 14:10
14:10 – 14:30

Zahájení (Vít M., SZÚ Praha)
1) Pohled praktika při měření kontaminace pracovního ovzduší
2) Přehled hygienických norem (Kraják V., ZÚ se sídlem v Ústí n. L, Hradec
Králové)
1) Stanovení mimořádných lékařských prohlídek orgánem ochrany veřejného
zdraví u exponovaných pracovníků při chemické havárii
2) Inhalační anestetikum desfluran (Forysová K., KHS Liberec)
Doporučení pro hodnocení expozice svářečským dýmům s obsahem Cr(VI) (Mráz
J., SZÚ Praha)
Úvod do problematiky měření Cr(VI) v pracovním prostředí (Krýsl S.,Hygienická
laboratoř Klatovy, LABTECH s.r.o.)
Přestávka
Praktické zkušenosti s měřením Cr(VI) v pracovním ovzduší (Nagyová L., ZÚ se
sídlem v Ostravě)
Strategie hodnocení chemické zátěže dýchací zóny osob v laboratořích ústavů AV
a státních zkušeben (Waldman M., Vrtalová M., SZÚ Praha)
Nařízení Komise (EU) 2020/1149 na ochranu zdraví při expozici diisokyanátům
(Mráz J., SZÚ Praha)
Diskuse, závěr

Vedoucí akce: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., tel. 267 082 667, e-mail: jaroslav.mraz@szu.cz
Odborný garant akce: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
Přihlášku je nutno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/85-konzultacni-den-centra-hppl-oddeleni-pro-hodnoceni
Uzávěrka přihlášek je 20. 9. 2021.
V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.

Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných
ČLK a podle § 5 odst. 3 Stavovského předpisu č. 16 za účast náleží 5 kreditů. Lékařům, kteří mají
ve Vzdělávacím portálu ČLK zřízeno své kreditové konto budou kredity připsány automaticky.
K tomu je potřeba, aby v přihlášce vyplnili svoje ČLK- ID.
Manipulační poplatek 800 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v budově č. 15.
Jídelna a bufet jsou v prostorách SZÚ k dispozici.

RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.
vedoucí vzdělávací akce

MUDr. Michael Vít, PhD. v.r.
vedoucí CHPPL SZÚ

