Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

25. konzultační den
který se koná dne 20. listopadu 2008
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Novinky v legislativě týkající se chemických látek
10:00-10:20 Zahájení (MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., SZÚ)
10:20-11:20 Výkon dozoru podle novely chemického zákona č. 371/2008 Sb.
(JUDr. Zdena Krýsová, MZ)
11:20-12:00 Informace o novele chemického zákona č. 371/2008 Sb.
(Ing. Josef Hasa, MŽP)
12:00-13:00 Přestávka
13:00-13:20 Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků
(Mgr. Jan Mikoláš, MZ)
13:20-13:40 Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 - REACH
(MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., SZÚ)
13:40-14:10 Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí - GHS
(MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., SZÚ)
14:10-14:30 Použití věty R 65; klasifikace látek podle jejich LC50 jako zdraví škodlivé při
vdechování podle dnes platných předpisů (MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., SZÚ)
14:30-15:00 Dotazy, diskuse, zakončení
Odborný garant akce: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., tel. 267 082 625, e-mail: mhornych@szu.cz
Přihlášky s uvedením jména a data narození zasílejte na adresu: coc.opvz@szu.cz.
Přihlášku je možno také vyplnit on-line na adrese:
www.szu.cz/kalendar/25-konzultacni-den-novinky-v-legislative-tykajici-se
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 13159 (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 63/2008 (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

