Státní zdravotní ústav
Česká lékařská komora
pořádají

87. konzultační den
který se koná dne 2. prosince 2021 kombinovanou formou:
prezenčně ve velké posluchárně budovy 11, SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10
a zároveň bude vysílán online na platformě ZOOM.
Link pro připojení:

https://zoom.us/j/93722278149?pwd=VUFsTFluNnBmMlJHbVMyV0Y0VVRaUT09
Pokud by epidemiologická situace dovolila pouze online formu akce, budeme o tom včas informovat.

Podpora zdraví na pracovišti
„Péče o zdraví zaměstnanců v době nečekaných situací“

Program
10:00 – 10:10

Zahájení (Michael Vít, Vladimíra Lipšová, SZÚ)

10:10 – 10:30

Globální trendy v podpoře zdraví na pracovišti – Global Awards 2021
(Vladimíra Lipšová, SZÚ)
Zdravotní stav a životní styl české populace v produktivním věku, výsledky
studie EHES 2019 (Michala Lustigová, SZÚ)

10:30 – 11:00
11:00 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 11:45

Projekt podpory zdraví na pracovišti: ZŠ Vsetín Luh

11:45 – 12:15

Projekt podpory zdraví na pracovišti: Teplárna Kladno

12:15 – 12:45

Diverzita na pracovišti: Škoda Auto

12:45 – 13:30

Přestávka na oběd

13:30 – 13:50

Podnik podporující zdraví – vliv pandemie na podporu zdraví na pracovišti
Jana Zónová, Simona Halásová, SZÚ
Projevy a zvládání akutních psychických potíží na pracovišti
Ing. et Ing. Martin Zikmund, Nitana s.r.o.

13:50 – 14:30
14:30 – 14:45

Diskuze a závěr

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

http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-centra-hppl-podpora-zdravi-na-pracovisti-3
Uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2021
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.
V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.
Akce je zdarma.
MUDr. Vladimíra Lipšová
vedoucí vzdělávací akce

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

