Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

24. konzultační den
který se koná dne 16. října 2008
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Podpora zdraví na pracovišti
10.00-10.20

Zahájení – informace o organizaci a cílech podpory zdraví v EU a ČR
(MUDr. J. Rážová, Ph.D., SZÚ)

10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00

Kampaně k podpoře zdraví na pracovišti
I. Soutěž o titul Podnik podporující zdraví (PhDr. L. Kožená, SZÚ)
 Česká rafinérská, a.s. (Ing. I. Hamáček, Čes. rafinérská, a.s.)
 Pražská energetika, a.s. (L. Dvořáková, PRE)
 AGC Flat Glass, a.s. (Ing. P. Chromcová, AGC Flat Glass)
II. Soutěž Move Europe – Evropa v pohybu I, II (PhDr. L. Kožená, SZÚ)

12.00-13.00

Přestávka

13.00-13.20

Soutěž Move Europe – Isolit-Bravo a.s. (M. Šlesingr, Isolit-Bravo)

13.40-14.20

Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu (MUDr. V. Kernová, SZÚ)
 Přestaň a vyhraj
 Přijmi a vydej
Podpora zdraví na pracovišti – prevence šikany na pracovišti (mobbing) jako
příčiny vážného poškození zdraví (PhDr. L. Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti
práce)

14.20-14.50

14.50-15.00

Dotazy, diskuse, zakončení

Odborný garant akce: PhDr. Ludmila Kožená, tel. 267 082 731, e-mail: l.kozena@szu.cz
Přihlášky s uvedením jména a data narození zasílejte na adresu: coc.opvz@szu.cz.
UPOZORNĚNÍ: Uzávěrka přihlášek je 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 programu konzultačního dne. Akce je zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání
lékařů garantovaných ČLK pod číslem 13158 (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 58/2008 (4 kredity).
Manipulační poplatek 50 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. v.r.
předseda
Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP

doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. v.r.
vedoucí
Odboru hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ

