Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

29. konzultační den
který se koná dne 17. září 2009
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Nanomateriály a nanotechnologie z pohledu hygieny práce
10.00-10.10
10.10-10.40
10.40-11.30
11.30-12.00

Zahájení (Stehlíková D., SZÚ Praha)
Nanočástice – jejich vliv na lidský organismus (Barabaszová K., Centrum
nanotechnologií VŠB-TU Ostrava)
Měření expozice nanočásticím v pracovním prostředí (Görner P., Institut National
de Recherche et de Sécurité, Nancy-Vandoeuvre, Francie)
Nanomateriály z hlediska ochrany zdraví – právní předpisy a pokyny
(Hornychová M., SZÚ Praha)

Monitorování expozice chemickým látkám na pracovištích
13.00-13.30
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00

Hladiny par rtuti ve skrytě kontaminovaných prostorách (Waldman M., Grohová S.,
Dolejší L., SZÚ Praha)
Trichloramin v ovzduší bazénů (Krýsl S., Švecová M., ZÚ Plzeňského kraje)
Stanovení kyseliny S-fenylmerkapturové (biomarkeru expozice benzenu) metodou
GC/NCI-MS (Šperlingová I., Dabrowská L., Stránský V., Tvrdíková M., SZÚ Praha)
Stanovení terciárních aminů v ovzduší pracovišť výroby polyuretanů (Syrovátka T.,
Stránský V., SZÚ Praha)
Stanovení benzenu v benzínech pro posouzení rizika expozice benzenu (Bílková K.,
Stránský V., Fuchs A., SZÚ Praha)
Diskuse, závěr

Odborný garant akce: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., tel. 267 082 667, e-mail: jmraz@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-hodnoceni-expozice-chemickym-latkam-na
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 18145
(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 89/2008 (4 kredity).
Manipulační poplatek 50 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
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