Státní zdravotní ústav – Centrum pracovního lékařství
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

20. konzultační den

Fyziologie práce
který se koná dne 21. února 2008
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
velká posluchárna v budově č. 11

Dopolední program: 10.00–12.00 hod.
10.00-10.05
10.05-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

Zahájení (doc. MUDr. P. Urban, CSc., SZÚ)
Novela metodického opatření k zajištění jednotného postupu při ověřování
podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání
(MUDr. A. Sixtová, MZ ČR)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z pohledu fyziologie práce (MUDr. J. Hlávková, SZÚ)
Ergonomické „checklisty“ (MUDr. J. Hlávková, SZÚ)
Nové metody v hodnocení ergonomických rizik (Mgr. A. Valečková, SZÚ)

Polední pauza 12.00-13.00
13.00-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-15.00

Hodnocení směrnice 90/270/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami.
Vznik studie a její metodika (MUDr. Z. Šmerhovský, Ph.D., SZÚ)
Výsledky studie mezi zaměstnavateli (Mgr. A. Valečková, SZÚ)
Výsledky studie mezi zaměstnanci (Mgr. L. Kolacia, SZÚ)
Statistické hodnocení vztahů mezi znalostí legislativy a situací na pracovišti
(Mgr. O. Vencálek, SZÚ)
Rekapitulace výsledků, názory „stakeholderů“ (MUDr. Z. Šmerhovský, Ph.D.,
doc. MUDr. P. Urban, CSc., SZÚ)

Odborný garant akce. MUDr. Jana Hlávková, tel. 267 082 738, e-mail. jhlav@szu.cz
Přihlášky s uvedením jména a data narození zasílejte na adresu. sramkova@szu.cz
UPOZORNĚNÍ. uzávěrka přihlášek 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 je zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK
pod číslem 13154/2008 (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 47/2008 (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

