Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav Praha
pod záštitou Hlavního hygienika ČR
pořádají

desáté celostátní pracovní setkání k problematice hygieny vody a

činností epidemiologicky závažných
ve dnech

30. – 31. října 2012
v hotelu Neptun, Malá Morávka, Jeseníky

PROGRAM
30.10.2012
10.00 – 10.30 hod.

Registrace

10.30 – 11.30 hod.
 Úvodní slovo - MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS MSK
 Poznatky ze správního řízení – JUDr. Božík Buchtela
11.30 – 13.00 hod.

Oběd

13.00 – 19.00 hod.
Koupací a pitná voda
13.00-15.00 hod
 Vyhodnocení letní rekreační sezony 2012 na základě webových stránek
(J.Ratajová);
 Koupací vody v Informačním systému PiVo (M. Chvátalová)
 Navrhované změny v novele zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášek č.
238/2011 Sb. a 252/2011 Sb. (J.Ratajová, P.Pumann)
 4 roky internetového dotazníku (M.Chvátalová, P.Pumann)
 Různé
15.30 -18.30 hod
 Zkušenosti jednotlivých KHS s novou legislativou v oblasti koupacích
vod (každá KHS si připraví příspěvek v délce cca 10 minut)
19.00 - 20.00 hod.

Večeře

21.00 hod.

Společenský večer

31.10.2012
8.00 hod.

Snídaně

9.00 – 11.15 hod.
 „Standartní pracovní postup v činnostech epid. závažných“ Ing. Miroslav Staněk, vedoucí odboru HOK KHS JmK
 Workshop jednotlivých KHS ke sjednocení výkonu preventivního a
státního zdravotního dozoru v problematice činností epidemiologicky
závažných
 Diskuse
11.30 – 12.30 hod.

Oběd

12.30 –13.30 hod.
Ukončení porady a sumarizace pracovních závěrů k verifikaci MZ ČR

Závazná přihláška k účasti
na desátém celostátním pracovním setkání k problematice hygieny vody a
činností epidemiologicky závažných
Zaměstnavatel
Jméno a příjmení
Tel., e-mail
Nocleh

29.10.- 30.10.2012

ano - ne

Nocleh

30.10.- 31.10.2012

ano - ne

Speciální dietetické požadavky

ano – ne

Jiné požadavky :
Poplatky :
 Bez konferenčního poplatku
 Stravování (zahrnuje - snídaně, 2x oběd, večeře) + ubytování
o 1 060,- Kč při ubytování na 1 noc
o 1 750,- Kč při ubytování na 2 noci

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 8.10.2012 na elektronickou adresu :
radim.mudra@khsova.cz
Otázky a vlastní náměty do diskuse zašlete předem v termínu do 2.10.2012
na výše uvedenou adresu.
Kontakt: MVDr.Radim Mudra, KHS MSK, Na Bělidle 7, 702 00
tel 595 138 122

Moravská Ostrava,

