Státní zdravotní ústav – Centrum pracovního lékařství
a
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

SPL ČLS JEP

pořádají
18. konzultační den

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 s pracovním názvem REACH
který se koná dne 15. listopadu 2007
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
velká posluchárna v budově č. 11
10:00-10:10
10:10-10:30
10:30-10:45
10:45-12:00

Zahájení
doc. MUDr. P. Urban, CSc.
Informace o nařízení „REACH“ - úvod
MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (SZÚ)
Základní pojmy a termíny nařízení „REACH“
MUDr. A. Fuchs, CSc. (SZÚ)
Základní průřez nařízením „REACH“
MUDr. M. Hornychová, CSc. (SZÚ)
Polední pauza 12:00-13:00

13:00-13:20

13:20-13:50
13:50-14:05
14:05-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00

Konkrétní zkušenosti firmy s nařízením „REACH“ a příprava na GHS (globální
harmonizovaný systém klasifikace a označování)
Ing. J. Martynek (Synthezia a.s.)
Zpráva o chemické bezpečnosti podle nařízení „REACH“ a expoziční scénář
MUDr. E. Frantík, CSc. (SZÚ)
Bezpečnostní list podle nařízení „REACH“
MUDr. A. Fuchs, CSc. (SZÚ)
CS CABOT - klasifikace sazí a příprava na „REACH“
M. Vala a J. Pastyřík (CS CABOT s.r.o.)
Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - s pracov. názvem GHS
MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (SZÚ)
Diskuze

Vedoucí akce: MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., tel.: 267 082 673, e-mail: ztravni@szu.cz
Přihlášky s uvedením jména, titulu a data narození zasílejte na adresu: sramkova@szu.cz
Uzávěrka přihlášek 3 pracovní dny před konáním akce. Kapacita posluchárny je omezena.
V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK
pod číslem 9405/2007 (4 kredity) a 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 36/2007 (3 kredity).
Manipulační poplatek 50 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda
Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.
vedoucí
Centra pracovního lékařství SZÚ

