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Pozvánka na seminář
Dne 14. září 2013 se bude konat závěrečný seminář k projektu Pracovní lékařství pro
lékaře všech odborností. Účastníci akce obdrží kredity od ČLK.
Místo konání: Hotel a Congress centre PRIMAVERA
Nepomucká 1058/128, Plzeň
Datum konání: sobota 14. září 2013 od 10:00 do 15:00 hodin
Program
10,00
Zahájení, přivítání účastníků
10,10 – 10,30 Představení připravených materiálů v rámci projektu – publikace, výukový film,
CD, DVD
Machartová V.
Dále přednášky Posuzování zdravotní způsobilosti k práci:
10,30 – 10,50 u nemocných s kardiologickými onemocněními (arteriální hypertenze, poruchy
srdečního rytmu, atd.)
Kolářová M.
10,50 – 11,10 u nemocných s chronickým onemocněním dýchacích cest (CHOPN, silikóza,
astma bronchiale, EAA, st. po TBC, atd.)
Machartová V.
11,10 – 11,30 u nemocných s chronickým onemocněním jater (st. po hepatitidě či chronická
hepatitida, ale i hepatopatie v důsledku závislostí, apod.) Čechová H.
11,30 – 11,50 u nemocných s chronickým onemocněním ledvin (ale i pacienti v chronickém
dialyzačním programu)
Bartizalová Š.
11,50 – 12,10 u nemocných s chronickým kožním onemocněním (ekzém, ale i atopie)
Kolářová M.
12,10 – 12,30 Diskuze
12,30 – 13,00 Oběd
12,10 – 13,00 Individuální nácvik resuscitace
Simota T., Třesohlavý J.
12,10 – 13,00 Ověření znalostí individuálně
13,00 – 13,20 u nemocných s endokrinologickými onemocněními (DM, onemocnění štítné
žlázy,atd.)
Čechová H.
13,20 – 13,40 u nemocných s neurologickými onemocněními (epilepsie, ale i úžinové
syndromy, bolesti zad, atd.)
Bartizalová Š.
13,40 – 14,10 u nemocných s poruchou zraku a sluchu
Štrosová L.
14,10 – 14,30 Psychologické vyšetření řidičů
Voláková D.
14,30 – 14,50 Novinky v legislativě
Hodys T.
14,50 – 15,00 Zakončení, vyhodnocení projektu
Machartová V.

Prosíme o potvrzení přihlášky (viz níže) nejpozději do 7. 9. 2013 na email: broncova@fnplzen.cz
nebo na adresu: Klinika pracovního lékařství v Plzni, FN Lochotín, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na seminář 14. 9. 2013
(údaje budou sloužit pro vyplnění potvrzení o účasti na semináři)
Jméno, příjmení, titul: .................................................................................................................................
Kontaktní adresa, tel. : ...................................................................................................................................
Datum narození: ............................................................................................................................................

