Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

31. konzultační den
který se koná dne 19. listopadu 2009
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Činitelé v ochraně a podpoře zdraví na půdě podniku
10.00-10.05
10.05-10.35
10.35-11.05
11.05-11.25
11.25-11.45
11.45-12.15

Zahájení (Stehlíková D., SZÚ Praha)
Problematika lékařské preventivní péče a podpory zdraví na závodě (Šoltysová T.,
Premedis, Liberec)
Problematika lékařské preventivní péče a podpory zdraví na závodě (Matúsová B.,
Centrum pracovního lékařství, Šumperk)
Ochrana a podpora zdraví v závodě na výrobu a montáž ventilů a řídících desek
pro vytápění (Vacula M., Honeywell s.r.o., Brno)
Ochrana a podpora zdraví v závodě na výrobu a distribuci elektrické energie
a tepla (Rákos A., ECK Generating s.r.o., Kladno)
Pracovní podmínky u otevřených kancelářských pracovišť – open-space – vliv na
spokojenost zaměstnanců (Michalík D., Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha)

Přestávka 12.15-13.15
13.15-13.45

13.45-14.30

14.30-14.45

Aktuality v lékařské preventivní péči společnosti Škoda Auto v souvislosti
s ekonomickými a epidemiologickými podmínkami (Ptáčková A., Škoda Auto a.s.,
Mladá Boleslav)
Informace o iniciativách v podpoře zdraví na pracovišti:
1. výsledky kampaně Move Europe
2. výsledky soutěže o titul Podnik podporující zdraví 2009
3. nadcházející kampaň Duševní zdraví a pohoda na pracovišti
(Kožená L., SZÚ Praha)
Diskuse, závěr

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: lbecvarova@szu.cz.
Přihlášku je také možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-podpora-zdravi-na-pracovisti
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 oblasti pracovního lékařství.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK pod číslem 18139
(5 kreditů) 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 85/2009 (4 kredity).
Manipulační poplatek 50 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
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Odboru hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ

