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

pořádají

Třetí celostátní pracovní setkání k problematice rekreačních vod
ve dnech

8. – 9. listopadu 2005
v hotelovém komplexu AutoClub Hotel, Morávka 201

PROGRAM
8.11.2005
9.00 - 10.00 hod

Registrace

10.00 - 10.30 hod

Úvodní slovo MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS MSK

10.30 – 10.45 hod

Zahájení porady – MUDr. Anežka Sixtová, vedoucí odboru ochrany veřejného
zdraví

10.45 – 11.30 hod.

Systém dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – zástupce NZO NCO
Brno

11.30 - 12.30 hod

Aktuální změny v legislativě v oblasti hygieny obecné a komunální JUDr. Zdena Krýsová, vedoucí oddělení legislativně dokumentačního

12.30 - 13.30 hod

Oběd

14.00 - 17.00 hod
• Jakost vod ke koupání – souhrná zpráva – AHS Jana Ratajová , MZČR
• Novela Evropské směrnice Rady 76/160/EEC z 8.12.1975 o jakosti vody ke koupání – AHS
Jana Ratajová,
• Vybavenost koupacích oblastí – výsledky dotazníkového šetření – Ing. Olga Kupková, SZÚ
Praha
• Zkušenosti z koupací sezóny 2005 – vytváření zprávy pro EK, data ze systému PiVo –
SZÚ Praha, Mgr. Petr Pumann, Ing. Olga Kupková - SZÚ Praha
• Aktuální metodické problémy odběrů a laboratorních stanovení u přírodních koupališť – Mgr.
Petr Pumann
• Novinky z oboru hygieny rekreačních vod - MUDr. František Kožíšek, CSc.
• Diskuse – sledování akutních zdravotních problémů způsobených sinicemi při koupání
17.30 – 19.30 hod – Diskuse k problematice hygieny vod
• Zásobování vodou při organizování zotavovacích akcí (k § 5 vyhl. č. 106/2001 v platném
znění)
• Koupaliště ve volné přírodě – diskuse k četnosti vzorkování provozovatelem v případě
nepříznivého počasí v průběhu koupací sezóny
• Výklad k pojmu „veřejnost“
• Zásobování pitnou vodou v jídelních vozech rychlíkových souprav a letadel (§ 3 odst. 2 písm.
b) zák. č. 258/00 Sb.) – územní kompetence KHS

•
•

Změna klasifikace umělých koupališť na koupaliště ve volné přírodě; možnost rekolaudace
na požární nádrž
Přípustnost alternativ měření průtoku recirkulace umělých koupališť

20.00 hod

Večeře

21.00 hod

Společenský večer

9.11.2005
8.00 – 9.00 hod – Snídaně
9.00 – 11.30 hod
• Kvalita vody pro koupání v Máchově jezeře – Mgr. Procházková, KHS Libereckého kraje, ÚP
Česká Lípa
• Vývoj kvality vody pro koupání ve volné přírodě v uplynulých třech koupacích sezónách
MVDr. Radim Mudra, RNDr.Marie Fiedorová, Danuše Hanslíková, KHS MSK Ostrava
• Problematika plavání kojenců a batolat – Ing. Olga Zbuzková a kol., KHS Ústí nad Labem
• Praktické zkušenosti státního zdravotního dozoru v problematice saunování dětí a plavání
kojenců - Ing. Milan Brychta –KHS Vysočina, ÚP Jihlava
11.30 –12.00 hod
• Ukončení porady a přijetí pracovních závěrů k verifikaci HH ČR
12.00 – 13.00 hod - oběd

Závazná přihláška k účasti
na třetím celostátním pracovním setkání k problematice rekreačních vod

Zaměstnavatel
Jméno a příjmení
Tel., e-mail
Nocleh
Speciální dietetické požadavky

7.- 8.11.
ano - ne

8.- 9.11.
ano - ne
ano – ne

Poplatky :

Bez konferenčního poplatku .
• Ubytování ve dvou–čtyřlůžkových pokojích : 710,- Kč / os./noc
• Stravování ( plná penze 8.11. – 9.11.2005 ) : 220,- Kč/os. ( zahrnuje 1x snídani, 2x oběd, 1x
večeři)
• Ubytování a stravování se hradí na místě v recepci hotelu (930,-Kč/os.)
• Ubytovaní od 7.11. hradí na recepci 1420,- Kč + 220,- Kč ( tj. 1640,- Kč) a snídaně dne 8.11.
je zahrnuta v ceně

Bližší informace o cestě – itinerář – zašleme e-mailem koncem října 2005.
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 7.10.2005 na adresu :
Radim Mudra, KHS MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava – radim.mudra@khsova.cz
Otázky do diskuse zašlete předem v termínu do 14.10.2005 na výše uvedenou adresu.

