Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

30. konzultační den
který se koná dne 15. října 2009
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Novinky v oboru fyziologie a psychologie práce
10.00-10.10
10.10-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.50
11.50-12.00

Zahájení (Stehlíková D., SZÚ Praha)
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. z pohledu fyziologie práce (Hlávková J., SZÚ
Praha)
Příprava nové direktivy EU pro oblast muskuloskeletálních onemocnění (Urban P.,
SZÚ Praha, Hlávková J.,SZÚ Praha)
Pracovní doba delší než 480 minut – návrh hodnocení lokální svalové zátěže
(Lehocká H., ZÚ Ostrava, Hlávková J., SZÚ Praha)
Podíl nepřijatelných pracovních poloh na vzniku nemocí z povolání (Straková V.,
ZÚ Ostrava, Lehocká H., ZÚ Ostrava)
Diskuze k dopolednímu programu

Přestávka 12.00-13.00
13.00-13.20
13.20-13.50
13.50-14.20
14.20-14.50
14.50-15.00

Naše zkušenosti s posuzováním fyzické zátěže u zdravotnických pracovníků
(Vajdová V., ZÚ Zlín, Pektor R., ZÚ Zlín)
Alternativní formy prevence zdravotních omezení vznikajících v důsledku sedavého
zaměstnání (Beranová Z., Rehabilitace Zdravíčko Krnov)
Studie k problematice délky jízdního výkonu u strojvedoucích metra (Blažková V.,
SZÚ Praha, Jeřábek J., SZÚ Praha)
Vliv reálných pracovních podmínek na zdravotní stav a pohodu strojvedoucích
(Skřehot P., VÚBP Praha)
Diskuze, závěr
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: lbecvarova@szu.cz.
Přihlášku je také možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-fyziologie-a-psychologie-práce

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 18137
(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 80/2009 (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

