Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

37. konzultační den
který se koná dne 18. listopadu 2010
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Problematika chemické bezpečnosti
Program:
10.00-10.10
10.10-10-30

Zahájení (Dlouhá B., SZÚ)
Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti (Hornychová M.,

10.30-10.55

Převod „stávající“ klasifikace látek na „novou“ podle CLP (ve vztahu
k bezpečnostnímu listu) (Trávníčková Z., SZÚ)
Připravované a nově vydané české právní předpisy vztahující se
k chemické bezpečnosti (Fuchs A., SZÚ, Černá H., MZ ČR)
Hodnocení rizika chemických látek v ECHA (Rucki M., SZÚ)
Uvádění biocidních přípravků na trh (Kučera T., MZ ČR)
Polední pauza
Kontrolní činnost KHS k povoleným biocidům (Mikoláš J., SZÚ)
Hodnocení akutní toxicity účinných látek a přípravků (Jeřicha M., SZÚ)
Hodnocení dlouhodobé toxicity účinných látek a přípravků (Skácel P., SZÚ)
Hodnocení expozice osob při registraci (povolování) přípravků (Neufussová

SZÚ)

10.55-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20

L., Jareš J., SZÚ)

14.20-14.40
14.40-15.00

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich
dodržování a kontrola (Pepperný K., SZÚ)
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat – rezidua pesticidů
(SCFCHAH) (Krpešová N., SZÚ)

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: registrnzp@szu.cz
Přihlášku je také možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/problematika-chemicke-bezpecnosti-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 21324 (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 100/2010 (4 kredity).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., v.r.
předseda SPL ČLS JEP

MUDr. Beatrica Dlouhá, v.r.
vedoucí OHPPL SZÚ

