
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Okresní hospodářská komora
Liberec, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec a Krajská nemocnice

Liberec

si Vás dovolují pozvat na seminář

úterý 18. října 2022
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, Liberec – přednáškový sál, pavilon P2

PROGRAM:
08:30 – 09:00

09:00 – 09:15

09:15 – 10:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:45

10:45 – 10:55

10:55 – 11:15

11:15 – 11:50

11:50 – 12:00

Prezence, občerstvení

Zahájení
 Ing. Jana Loosová, Ph.D., ředitelka KHS LK, Ing. Martin Procházka,

ředitel OHK Liberec, Ing. Naďa Vojtíšková, manažerka Svazu průmyslu
a dopravy ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj

Zajištění  zdravotní  způsobilosti  k  práci  u  zaměstnanců  –  kontrola  Krajské
hygienické stanice nad dodržováním povinností zaměstnavatele vyplývající ze
zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č.373/2011 Sb., o specifických
zdravotních  službách  ve  spojení  s  vyhláškou  č.79/2013  Sb.  o  pracovně
lékařských službách a některých druzích posudkové péče

 Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru práce KHS LK

Dotazy, diskuze

Poskytování pracovně lékařských služeb z pohledu lékaře, poskytovatele PLS
 MUDr. Monika Čandová

Dotazy, diskuze

Přestávka, občerstvení

Informace k připravované novele vyhlášky č.79/2013 Sb.
 Ing. Kateřina Forysová, Ph.D., ředitelka odboru práce KHS LK

Po legislativním schválení novely vyhlášky č.79/2013 Sb obdrží účastníci
zdarma možnost připojení k online akci, kde Mgr. Jana Urbanová, vedoucí
oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, odbor ochrany veřejného
zdraví Ministerstva zdravotnictví shrne novinky novely a zodpoví dotazy
účastníků – předpoklad listopad 2022

Dotazy, diskuze a závěr

CENA: 990 Kč (vč. DPH) / 690 Kč (vč. DPH) pro členy HK ČR nebo SP ČR

REGISTRACE: https://ohkliberec.cz/events/seminar-pracovne-lekarske-sluzby/

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“) a informací, které jsou veřejně přístupné na webových
stránkách www.ohkliberec.cz, příp. na stránkách pořadatelů, uděluji svou účastí na seminářích, konferencích a ostatních aktivitách pořádaných
organizací OHK Liberec (a ostatními pořadateli) souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci dané
aktivity.
Z výše vyjmenovaných akcí pořádaných organizací OHK Liberec a dalšími výše uvedenými pořadateli mohou být také pořizovány (organizací
OHK Liberec a ostatními pořadateli, televizními, rozhlasovými a dalšími médii) fotografie, videozáznamy, rozhovory a přímé přenosy sloužící k
propagaci aktivity směrem k veřejnosti. V případě nesouhlasu s pořizováním těchto záznamů sdělte výslovný nesouhlas neprodleně pořizovateli.

Pracovně lékařské služby

https://ohkliberec.cz/events/seminar-pracovne-lekarske-sluzby/

